Center for Voksne og Velfærd
Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje
Lovgrundlag

Sundhedslovens §§ 131 og 132.

Ventetid

Ansøgning om omsorgstandpleje rettes til Center for Voksne og Velfærd.
Der træffes afgørelse inden for 8 uger.

Målgruppe

Borgere, som er fyldt 18 år, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysiske eller psykisk handicap kun vanskeligt kan benytte de almindelige tandplejetilbud. Målgruppen er desuden udviklingshæmmede og sindslidende patienter,
som har vanskeligt ved at udnytte det etablerede tandplejesystem.
Borgere der bor i plejebolig har ret til omsorgstandpleje ved behov.
Hjemmeboende borgere kan indstilles til omsorgstandpleje, såfremt visitator vurderer, at borgeren har omfattende til totale begrænsninger i forbindelse med
mindst en tilstand inden for følgende funktionsevneområder:
• Egenomsorg
• Mobilitet
• Mentale funktioner
Tilbuddet henvender sig til ældre eller handicappede, der ikke kan
behandles på almindelige tandklinikker – eller borgere, der af sociale eller andre
grunde har fravalgt almindelig tandpleje.

Formålet med indsatsen

At sikre en god tyggeevne, undgå smertefulde tilstande og fremme den enkeltes
samlede sundhed og trivsel.

Tildeling

Det er Center for Voksne og Velfærd, i samarbejde med Ishøj Kommunale Tandpleje, der har kompetence til at indstille til omsorgstandpleje. Personer, der er visiteret til omsorgstandpleje, men som efter tandlægefaglig vurdering skønnes at
have behov for et specialiseret tandplejetilbud, skal visiteres til specialtandpleje.
Omsorgstandplejen kan bringes til ophør, hvis betingelserne for at modtage ydelsen ikke længere er opfyldt.

Form og indhold

•

•
•

•

Omfang og varighed

Generel og individuel forebyggelse og sundhedsfremme, inklusiv hjælp
til mundhygiejne, der sigter på at forhindre sygdomssymptomer og tilstande i tænder/mund/kæber i at opstå, og på at begrænse udbredelsen
af disse, hvis de allerede er opstået.
Undervisning og vejledning af borgere og samarbejdsparter.
Regelmæssige undersøgelser af tand/mund/kæber/proteser, der foretages på grundlag af tandlægefaglige kriterier i overensstemmelse med
borgerens behov.
Behandling af symptomer, sygdomme og funktionsforstyrrelser i tænder/mund/kæber, således at denne bevares i god funktionsdygtig stand,
under hensyntagen til den enkeltes samlede tilstand, herunder også
med nødvendige tandprotetiske behandlinger.

I omsorgstandplejen skal fordelene ved behandling altid overstige de ulemper,
der er forbundet med behandlingen. Borgeren tilbydes behandling i forhold til
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borgerens almentilstand samt behov og ønsker, under hensyntagen til de medfølgende omkostninger.
Følgende indgår ikke i ydelsen:
• Større tandlægebehandlinger som ikke er regelmæssig undersøgelse,
forebyggelse eller symptombehandling; eksempelvis fremstilling af faste
kroner og broer.
Det er kun basiskonsultationer og meget begrænsede former for behandling, der
kan ydes i eget hjem.
Levering af ydelsen

Det kan vælges frit om behandling skal udføres af Ishøj Kommunale Tandpleje
(behandling finder primært sted på Strandgårdsskolen), af en privatpraktiserende
tandlæge eller af en klinisk tandtekniker.
Tandlæger, tandplejere og klinikassistenter udfører opgaven. Leverandøren har
ansvaret for, at personalet har de fornødne faglige og personlige kvalifikationer.

Brugerbetaling

Betalingen fastsættes på baggrund af Sundheds- og Ældreministeriets cirkulære
om regulering for 2021 af egenbetalingen i omsorgstandplejen, specialtandplejen
m.v. efter sundhedsloven. Der kan eventuelt gives tilskud til egenbetalingen som
personligt tillæg efter lov om social pension.
Egenbetalingen justeres årligt og er i 2021 kr. 550.
Udgifter til transport ved behandling uden for eget hjem eller plejecenter er ikke
omfattet af prisen.

Borgerens pligter og rettigheder Borgeren bidrager med relevant viden til udfyldelse af ansøgning.
Ifølge retssikkerhedslovens § 11 kan Myndigheden anmode borgere, der søger
om eller får hjælp, om at medvirke til at få de oplysninger frem, som er nødvendige for at afgøre, hvilken hjælp de er berettiget til.
Når borgeren modtager omsorgstandpleje er boligen personalets arbejdsplads,
og personalet er omfattet af arbejdsmiljøloven. Der udarbejdes en arbejdspladsvurdering (APV) således, at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.
Det forventes at borgeren, stiller de nødvendige materialer til håndvask og bortskaffelse af affald til rådighed for personalet. Materialerne skal opfylde de gældende arbejdsmiljømæssige krav omkring arbejdets udførsel. Det forventes desuden at borger imødekommer de arbejdsmiljømæssige krav, som fx rygeforbud
under og udluftning inden arbejdets udførsel, boligændringer ved behov for hjælpemidler eller plads til arbejdets udførsel, samt ved behovet for evt. APV hjælpemidler i den periode der udføres omsorgstandpleje i hjemmet.
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Borgeren opfordres til at oplyse leverandør om forhold, herunder sygdom der fordrer særlige hensyn til medarbejderens sikkerhed.
Ved behov for behandling på klinik forventes det, at borgeren ledsages af personale eller en pårørende. Hvis der er behov for det, skal disse ledsagere stå for
eventuel forflytning til behandlingsstolen.
Klagemuligheder

Afgørelse om omsorgstandpleje kan påklages til Ishøj Kommune. Klagen skal
være modtaget af Ishøj Kommune, Center for Vokse og Velfærd, Ishøj Store
Torv 20, 2635 Ishøj, senest 4 uger efter, at borgeren har modtaget afgørelsen.
Giver genvurderingen anledning til at ændre afgørelsen, sendes en ny afgørelse
til borgeren senest 4 uger efter, at Ishøj Kommune har modtaget klagen.

Udarbejdelse og opfølgning

Kvalitetsstandarden er behandlet af Social- og Sundhedsudvalget i Ishøj Kommune i juni 2021. Kvalitetsstandarden revideres hvert andet år eller ved større
ændringer i kommunens serviceniveau.
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