Omsorgstandpleje
Aabenraa Kommune

Omsorgstandpleje
Gode tænder er vigtige for sundhed og velbefindende - uanset
alder. Aabenraa Kommune har omsorgstandpleje for ældre og
handicappede, som har svært ved selv at komme til
tandlæge/tandtekniker.
Omsorgstandpleje er et tilbud om:
• regelmæssige undersøgelser af tænder og/eller proteser
• hjælp til at forebygge tandsygdomme og lidelser i munden
• behandling af symptomer og sygdomme i tænder og mund
Formålet med omsorgstandplejen er, at sikre den bedst mulige
evne til at tygge og undgå smertefulde tænder, og derigennem
fremme den enkeltes samlede sundhed og trivsel.

Hvem kan få Omsorgstandpleje
Borgere der kan blive tilbudt omsorgstandpleje, Sundhedslovens
§ 131, er:


Personer med nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller
psykisk handicap og som ikke kan benytte tilbud efter
”Landsoverenskomst om tandlægehjælp” (almindelig tandplejetilbud).



I målgruppen indgår også udviklingshæmmede og sindslidende
med ringe egenomsorg.

Unge der tilhører målgruppen kan som 18-årige visiteres direkte
fra børnetandplejen til omsorgstandplejen ved overtandlægen.
Visitationen sker efter en konkret, individuel og begrundet
helheds- vurdering. Aldersgruppe: Fra 18 år og opefter.
Omsorgstandpleje kan ikke bevilges med baggrund i dine
økonomiske forhold.

Hvad koster det
Tandplejen koster 555 kr. i 2022, uanset hvilke tand- eller
protesebehandlinger du får. Egenbetalingen trækkes via PBSordning eller opkrævning. Du kan søge om hel eller delvis
dækning af dette beløb. Henvendelse skal ske til Borgerservice.

Hvor foregår det
Undersøgelser og behandlinger vil fortrinsvis ske i dit eget hjem
eller på plejecenter/plejehjem, og vi vil forsøge at tilpasse det
dine behov og ønsker. Nogle gange er det nødvendigt, at
behandlingen sker på klinikken.

Valg af tandlæge
Omsorgstandplejen varetages af personale fra
Hjemmetandplejen.
Der er også mulighed for at vælge en privat praktiserende
tandlæge.

Sådan gør du
Tal med din kontaktperson, hvis du bor i eget hjem eller med
personalet på det plejecenter eller bosted, hvor du bor. De kan
hjælpe dig med at søge om at blive visiteret til omsorgstandpleje.
Det er myndighedsafdeling, som visiterer til omsorgstandpleje.
Når du har underskrevet ansøgningsblanketten, sender du den til:
Aabenraa Kommune
Visitation & Understøttelse
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa

Yderligere spørgsmål
Visitation & Understøttelse
Lene H. Ravn, tlf. 7376 8992.

