Omsorgstandpleje
Jf. Sundhedsloven § 131
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Hvad er omsorgstandpleje?
Omsorgstandpleje er et tilbud til dig, som har meget vanskeligt ved eller
ikke kan benytte den praktiserende tandlæge eller tandtekniker på grund
af vidtgående fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Hvad er formålet med omsorgstandpleje?
Omsorgstandpleje skal sikre dig en god tyggeevne, samt forbygge eller
behandle smertefulde tilstande og derved medvirke til at fremme din
sundhed og livskvalitet.

Hvad omfatter omsorgstandpleje?


Tandlægebesøg, der som udgangspunkt foregår i egen bolig.



Regelmæssige tandlægeundersøgelser. Forebyggelse af huller i
tænderne og andre lidelser i munden.



Behandling af sygdomme i munden, der giver gener eller smerter.



Reparation eller fremstilling af nye proteser.



Afhjælpning af akutte gener. Hvor du hjælpes så hurtigt som muligt.



Ved det første besøg undersøges din mund, tænder og/eller proteser.
Der aftales i samråd med dig, evt. pårørende og sundhedspersonalet
en plan for din daglige tand- og mundpleje.

Hvem er omsorgstandlægerne?
Tandplejen i Lolland fordeler bevillinger til Hjemmetandplejen I/S, som
varetager behandlingen.
Ifølge den gældende lovgivning kan borgeren selv vælge, hvorfra
omsorgstandplejen skal leveres. I Lolland Kommune er der dog ingen
private tandlæger/klinisk tandteknikere, som ønsker at være en del af
tilbuddet.
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Hvad koster det?
Egenbetaling til omsorgstandpleje betales jf. den gældende takst fastsat
af indenrigs- og sundhedsministeriet.
Taksten reguleres en gang årligt pr. 1. januar.
Taksten er i 2020, 540 kr. pr. år.
Beløbet trækkes automatisk i din pension, når du har underskrevet og
afleveret fuldmagt.

Hvordan bliver du visiteret til omsorgstandpleje?
Du ansøger om omsorgstandpleje hos Visitation - Ældre & Sundhed i
Lolland Kommune.
På Lolland Kommunes hjemmeside www.lolland.dk/omsorgstandpleje
finder du ansøgningsskema og vejledning i hvordan du søger.
Når du har udfyldt ansøgningsskema, helbredsstatus og fuldmagt sendes
de til:
Visitation - Ældre & Sundhed
Søndre Boulevard 84
4930 Maribo

3

Visitation - Ældre & Sundhed
Sdr. Boulevard 84
4930 Maribo
Telefon: 54 67 62 20 - tryk 1
aeldresektorenofficiel@lolland.dk
www.lolland.dk
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