Omsorgstandpleje
Sundhedsloven §§ 131 og 132 kap. 37
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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.

Levering af omsorgstandpleje:
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.

Hvem kan bevilges omsorgstandpleje?
Omsorgstandpleje er dig som:
 ikke eller kun meget vanskeligt kan komme ud af egen bolig.


af psykiske årsager ikke kan indgå i et samarbejde med en
almindelig praktiserende tandlæge.

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 kan omsorgstandpleje bestå i?
Behandlingen afhænger af dit behov og situation og kan bestå i:


Almen og individuel forebyggelse, herunder hjælp til
mundhygiejne samt oplysninger og instruktion i tandpleje.
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Eftersyn og behandling 1-2 gange årligt, Det er dog i hvert
enkelt tilfælde tandlægen, der afgør antallet, arten og
frekvensen af behandlingsbesøg ud fra individuelle vurderinger.



Røntgen (tandrøntgen)



Protetisk basisarbejde.



Akut tandlægehjælp

Hvordan bliver du visiteret til
omsorgstandpleje?
Du finder ansøgningsskema og vejledning på Lolland Kommunes
hjemmeside www.lolland.dk.
Udfyldt ansøgningsskema, helbredsstatus og fuldmagt til træk i
social pension sendes til:
Visitation- Ældre & Sundhed
Sdr. Boulevard 84
4930 Maribo

Egenbetaling
Egenbetaling til omsorgstandpleje betales jævnfør den gældende
takst, fastsat af indenrigs- og sundhedsministeriet.
Taksten reguleres en gang årligt pr.1. januar.
Taksten er i 2021, 550 kr. pr. år.

Klagegange over afgørelser vedrørende
omsorgstandpleje.
Ved utilfredshed med en afgørelse vedrørende omsorgstandpleje,
rettes henvendelse til Visitationen:
Visitation- Ældre & Sundhed
Sdr. Boulevard 84
4930 Maribo
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Visitation – Ældre & Sundhed skal have modtaget din klage senest
4 uger efter du har modtaget din afgørelse vedrørende
omsorgstandpleje.
Visitation- Ældre & Sundhed genvurderer afgørelsen indenfor 4
uger fra modtagelse af klagen.
Afgørelsen på genvurderingen er den gældende og kan ikke
indbringes for anden administrativ myndighed.

Rekvirering af øvrige serviceinformationer
Du kan få information om øvrige ydelser ved at bruge
søgefunktionen på www.lolland.dk

Sundhedsloven
I forhold til omsorgstandpleje handler Lolland Kommune med
hjemmel i Sundhedsloven.
Lovgivningen er Lolland Kommunes overordnede ramme, som
angiver krav og kriterier for kommunale indsatser samt præciserer
målgrupper, som kan ydes service efter denne lov.
Der henvises i Sundhedsloven §§ 131 og 132 kap. 37
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Visitation- Ældre & Sundhed
Sdr. Boulevard 84
4930 Maribo
Telefon: 54 67 62 20 - tryk 1
aeldresektorenofficiel@lolland.dk
Lolland Kommune
Torvet 3
4930 Maribo
Telefon 54 67 67 67
www.lolland.dk
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