
Retningslinjer for omsorgstandpleje for plejehjemsbeboere i Struer 

 
Omsorgstandpleje er i Struer Kommune tilrettelagt og administreret af Den Kommunale Tandpleje. 

 

Personkreds 
Jvf. retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen fra december 2003 skal tilbud om omsorgstandpleje gives til alle, 

der bor på plejehjem uden forudgående visitation 

 

Valg af omsorgstandpleje 
Ved indskrivning på plejehjem forestår funktionslederen orientering af beboer og pårørende om 

omsorgstandplejetilbuddet, og forestår beboerens indskrivning i ordningen. 

Skriftlig information til beboere om ordningen findes i plejehjemmets introduktionsmateriale, og/eller i 

tandplejens ”omsorgs-pjece”. 

Den enkelte plejehjemsbeboer vil herefter kunne vælge: 

 at sige nej tak og derefter bevare retten til det eksisterende sygesikringstilbud 

 at modtage omsorgstandplejetilbuddet 

 

Ansvaret for tandpleje til de, som fravælger omsorgstandpleje, påhviler ikke Den Kommunale Tandpleje. 

Tandpleje for disse må gennemføres i samarbejde mellem beboer, plejehjemmet og den pågældende 

privatpraktiserende tandlæge/tekniker.  

Afregning sker direkte med patienten. 

 

Tilmelding til omsorgstandpleje, 1. besøg 
Når en beboer har valgt at modtage omsorgstandpleje indberettes dette til Struer Kommune i lighed med 

indberetning om anden service.  

 

På samme tid skal der ske tilmelding til omsorgstandpleje til Den Kommunale Tandpleje på den 

elektroniske tilmeldingsblanket, som er udsendt til alle plejehjem fra tandplejen.  

Tandplejeteamet vil besøge beboeren ved førstkommende besøg på vedkommendes plejehjem, med mindre 

der er et akut problem. 

 
Egenbetaling 
I Struer Kommune er der en egenbetaling på 470 kr. (i 2013 priser) om året for deltagelse i 

omsorgstandpleje. Kommunen betaler resten af udgiften. 

Betalingen foregår gennem Udbetaling Danmark, og ved at tilmelde sig PBS bliver der automatisk trukket 

1/12 af den årlige egenbetaling hver måned. 

 

Omsorgstandplejetilbuddets indhold 
Kravene til omsorgstandplejens indhold er præciseret i Sundhedsloven af 24. juni 2005 og Bekendtgørelse 

om tandpleje af 14. juni 2007. Kravene er de samme, hvad enten beboeren vælger kommunal eller privat 

udbyder. 

Tandplejetilbuddet indeholder: 

 opsøgende forpligtelse 

 forebyggelse/omsorg 

 regelmæssige undersøgelser 

 behandling 

 

Opsøgende forpligtelse 

Tandlægerne er forpligtede til at være opsøgende overfor patienten. Hvis patienten ikke kan komme på 

klinikken, forventes det, at tandlægen opsøger patienten på plejehjemmet.  

 

Forebyggelse 



Profylakseassistenter og i et vist omfang tandlæger fra Den Kommunale Tandpleje tilbyder undervisning og 

instruktion i mund-, og protesepleje til plejepersonale. 

 

Profylakseassistenter fra Den Kommunale Tandpleje vil på plejehjemmene kunne tilbyde individuel 

profylakse i form af 

- regelmæssig instruktion i hygiejne- og protesepleje samt kostvejledning overfor beboer/  

  plejepersonale 

- regelmæssig hygiejnekontrol, afpudsning af egne tænder 

- regelmæssig fluorbehandling 

 

Regelmæssige undersøgelser 

Omsorgstandplejemodtagere undersøges efter behov. Betandede undersøges efter behov, ofte flere gange 

årligt. Helprotesebærere undersøges mindst 1 x om året.  

 

Behandling 

Det er vigtigt, at enhver behandling er realistisk set i forhold til patientens almentilstand. For enhver 

behandling, der iværksættes, gælder det, at behandlingsgevinsten må være større end de gener gennemførelse 

af behandlingen påfører patienten. Ved tilrettelæggelse af et behandlingsforløb er tandplejeteamene 

afhængige af plejepersonalets vurdering af patientens fysiske og psykiske kræfter. 

 

Information om undersøgelse/behandling 

Omsorgstandplejeteamene informerer og får samtykke til behandling af beboeren, hvor denne er i stand til 

selv at kommunikere med personalet. 

Hvis beboeren ikke selv kan tage stilling, sker behandling i samråd med pårørende og/eller plejepersonale. 

Pårørende kontaktes telefonisk. 

Orientering af pårørende om almindelige tiltag sker, hvor det kan lade sig gøre, i beboerens ”kontaktbog”. 

 

 
Omsorgstandpleje-teams 
Der er 3 tandplejeteams, 1 team med tandplejer samt 1 profylakseteam tilknyttet omsorgstandplejen.  

Hvert team arbejder fast én formiddag om ugen/hver anden uge i omsorgstandplejen.  

De fleste opgaver løses ude på plejehjemmene med mobilt udstyr.  

 

Tilgængelighed 
Hvert plejehjem får besøg ca. hver 4.-5. uge af tandplejeteamet.  

Der etableres kontakt til pågældende plejehjems tandpleje-team ved henvendelse til Centralklinikken, 

Gimsinghovedvej 13, telefon 96 84 85 50. 
For patienter med egne tænder er det somme tider nødvendigt, at få patienten transporteret til behandling på 

tandklinikken. Ved behov for røntgenbilleder vil det f.eks. altid være nødvendigt at komme til klinikken.  

Der er i ordningen ingen befordringsgodtgørelse. 

 
Opstår der behov for akut nødhjælp på ikke-omsorgstandplejedage, men indenfor de kommunale klinikkers 

normale åbningstid, fra kl. 8-15, kan der umiddelbart ydes hjælp. Ved mindre akutte behandlingsbehov vil 

tandplejeteamet løse problemet på teamets førstkommende ”plejehjems-formiddag”.  Ved henvendelse på 

Centralklinikken, tlf. 96 84 85 50, kan der etableres kontakt til plejehjemmets behandlerteam. 

 

I sommerferien er der åbent for nødhjælp flere onsdage kl. 8-10 på Centralklinikken, 

tlf. 96 84 85 50.  
 

 
Overtandlæge Diana Joel   
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