
 
 

 

Administrationsgrundlag for tandplejen 

Omsorgstandpleje 

 

1. Indhold i administrationsgrundlaget 

Administrationsgrundlaget omfatter det lovpligtige tilbud om kommunal 

omsorgstandpleje til borgere over 18 år, som på grund af kronisk nedsat førlighed eller 

vidtgående fysisk eller psykisk handikap kun vanskeligt kan udnytte det almindelige 

tandplejetilbud for voksne.  

 

Organisering af omsorgstandpleje 

 

Omsorgstandplejen varetages af Holbæk kommunes tandpleje. 

 

Yderligere informationer om ordningen kan findes på tandplejens hjemmeside  

 

Visitation til ordningen 

Det er Holbæk kommune, som visiterer til ordningen. Ansøgning om deltagelse i 

ordningen kan ske gennem  

• ledere 

• visitator i Holbæk kommune 

• kontaktperson 

Den endelige visitation til omsorgstandpleje foretages af et tværfagligt 

visitationsudvalg på baggrund af et ansøgningsskema udfyldt af (leder, kontaktperson 

eller visitator) Ansøgningsskema rekvireres på kommunens intranet eller tandplejens 

hjemmeside på: Ansøgningsskema  

 

lovgrundlag 

Tandplejen arbejder på grundlag af sundhedsloven kapitel 37, bekendtgørelse om 

kommunal tandpleje kapitel 2, § 131 og Sundhedsstyrelsens retningslinjer for 

omfanget af og kravene til det kommunale og regionale tandplejetilbud. 

Følgende adresser giver mulighed for at læse lov, bekendtgørelse og retningslinjer: 

Retsinfomation Information om Kommunal Tandpleje Sundhedsstyrelsen Kommunale 

og Regionale Tandpleje  

 

2. Serviceniveau 

Deltagelse i den kommunale omsorgstandpleje 

Omsorgstandpleje tilbydes borgere i ældrebolig, eget hjem og til beboere på plejecentre 

efter forudgående visitation.  
 

Visitation til omsorgstandplejen vil bero på en konkret individuel funktionsvurdering, 

som anvendes i Holbæk kommune til vurdering af behov for tilbud om personlig hjælp 

og pleje. 

https://holbaek.dk/media/22534930/t-sundhed-for-boern-og-unge-tandplejen-henvisningsblanketter-henvisningskema-specialtandpleje-omsorgstandpleje-ansoegningsblanket-omsorgs-specialtandpleje.pdf
http://www.retsinfo.dk/
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=130455#K37
http://sundhedsstyrelsen.dk/~/media/3C13D28D150D42C6A56C6BD40BB6D07F.ashx
http://sundhedsstyrelsen.dk/~/media/3C13D28D150D42C6A56C6BD40BB6D07F.ashx


Loven sigter mod, at omsorgstandplejetilbuddet ydes til personer, hvis egenomsorg 

er så begrænset, at de har behov for hjælp i almindelige daglige funktioner eller for 

egentlig pleje. I visitationsudvalgets vurdering indgår derfor den kommunale 

visitators funktionsvurdering, der danner grundlag for visitation til kommunale 

hjælpeforanstaltninger for denne gruppe af borgere. 

 

Ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer er det ikke tanken, at en bredere kreds af 

svagelige ældre eller handicappede, der kan behandles på almindelige handicapvenligt 

indrettede tandklinikker, skal være omfattet af omsorgstandplejetilbuddet. 

Omsorgstandplejen er heller ikke rettet mod personer, som principielt kan benytte de 

eksisterende tandplejetilbud, men som af sociale eller andre grunde har fravalgt dette. 

 

Tandplejetilbuddet 

Tilbuddet omfatter forebyggende og behandlende tandpleje. Behandlinger vil normalt 

foregå på en tandklinik. Behandling omfatter al nødvendig tandbehandling, som 

borgeren er i stand til at gennemføre. I visse tilfælde vil det derfor også kun være 

muligt at yde behandling af smertelindrende karakter. 

Transport hertil arrangeres af plejepersonale eller pårørende og betales af borgeren. 

 

Omsorgstandplejen skal medvirke til, at den enkelte i videst muligt omfang bevarer 

sin fysiske, psykiske og sociale trivsel livet igennem.  

 

Ved besøget vurderes tandsundhed, evt. proteser, mundhygiejne, tandkød og 

slimhinder i munden samt tyggefunktion og kæbeled.  

Tandbehandling under omsorgstandplejeordningen er altid en afvejning mellem 

behov, behandlingens omfang og belastning samt borgerens fysiske og psykiske 

kapacitet til at samarbejde i behandlingssituationen. Det er i mange tilfælde 

nødvendigt at finde et kompromis, hvor smerter og gener afhjælpes samtidig med, at 

der tages hensyn til unødige gener og belastning af borgeren. I en del tilfælde vil det 

derfor også kun være muligt at yde behandling af rent smertelindrende karakter. 

 

Borgeren besøges mindst ca. en gang årligt og den enkelte patient får tandplejetilbud 

efter behov. 

 

Der opkræves en årlig egenbetaling. Beløbet reguleres én gang årligt. 

Alle nødvendige behandlinger er herefter gratis. 

 

 

Klage og ankemulighed 

Henvendelser vedr. omsorgstandplejeordningen samt eventuelle klager over 

visitationsafgørelser eller behandlinger kan rettes til administrationsmedarbejder 

Louise Thode Hemmingsen tlf. 72 36 29 42 eller på mail: loan@holb.dk   
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