
 

 
 
 

 
 

HVAD KOSTER OMSORGSTANDPLEJEN 
Det koster 555 kr. årligt (2022) at deltage i omsorgstandpleje. 
Betalingen trækkes månedsvis. Betalingen reguleres én gang 
om året. Beløbet dækker alle de udgifter til tandbehandling som 
omfattes af tilbuddet, bortset fra udgifter til befordring uden for 
eget hjem eller plejehjem/ældrecenter. 
 
VARIGHED AF TILBUDDET: 
Hvis borgeren får det bedre og igen kan benytte sygesikrings-
ordningen, ophører ydelsen. Hvis borgeren får det dårligere og 
har brug for et mere tandlægefagligt specialiseret tilbud, vil bor-
geren blive henvist fra omsorgstandplejen til ”Specialtandple-
jen”. Der kan igen tilbagevises til omsorgstandplejen, hvis bor-
geren får det bedre. 
 
HVIS DU IKKE ØNSKER OMSORGSTANDPLEJE 
Hvis borgeren ikke ønsker at modtage tilbud om omsorgstand-
pleje, bevares retten til tilskud til tandpleje efter reglerne i lov om 
offentlig sygesikring. 
 
BORGEREN HAR RET TIL AT KLAGE: 
Klager over den faglige virksomhed (Tandplejen) rettes til: 
Styrelsen for patientsikkerhed 
Finsensvej 15 
2000 Frederiksberg 
Tlf.:72 28 66 00, pob@patientombuddet.dk 
www.stps.dk 
 
 

                                      Hvidovre kommune 
Tandplejens administration 

Omsorgstandplejen 
Bødkerporten 6B 1.sal 

2650 Hvidovre 
tandplejen@hvidovre.dk Tlf. 36347262 
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MÅL FOR OMSORGSTANDPLEJE 
Formålet med omsorgstandplejen er at give patienterne/bor-
gerne en tilværelse uden smerter og gener fra tænder og mund-
hule, samt at opretholde en acceptabel tyggefunktion. 

 
HVAD ER OMSORGSTANDPLEJE 
Forebyggelse: 
Almen og individuel forebyggelse inklusiv, hjælp til mundhygi-
ejne, herunder oplysning om samt instruktion i tandpleje til den 
enkelte patient og til relevant omsorgspersonale. 
Undersøgelse: 
Undersøgelser af tand- mund og kæberegionens sundhedstil-
stand. 
Behandling: 
Behandling tager primært sigte på at afhjælpe og forebygge 
smerter og andre ubehageligheder samt vedligeholde en accep-
tabel tyggefunktion. Behandling af egne tænder. Kontrol, vedli-
geholdelse og eventuelt fremstilling af proteser. 
Tilbuddet omfatter ikke store istandsættelser af tandsættet, og 
der behandles ikke med kroner, broer og implantater/implantat-
understøttede proteser. 
Behandlingstilbuddet baseres på et realistisk niveau, og be-
handlingsgevinsten skal altid være større end ulempen ved at 
gennemføre behandlingen. 
En tandlæge eller tandplejer vurderer hvilke behandlinger der 
kan tilbydes, Behandlingsvalget afhænger af eventuelle fysiske 
og psykiske begrænsninger, og vil derfor i nogle tilfælde alene 
kunne omfatte smertelindring. 
 
HVORDAN HENVISES MAN TIL OMSORGSTANDPLEJE 
Hjemmeboende skal visiteres til omsorgstandpleje af en visitator 
fra ”Visitationen”. Beboere på plejecentre visiteres af afdelings-
lederen. 
Visitator har kompetence til at foretage den endelige vurdering. 
Borgeren skal være tilmeldt folkeregistret i Hvidovre. 

 
 

 
 
Borgeren visiteres ud fra fastlagte kriterier med hensyn til funkti-
onsniveau i forhold til mobilitet, senil demens og psykisk handicap. 
 
HVEM KAN IKKE MODTAGE OMSORGSTANDPLEJE 
Tilbuddet henvender sig ikke til svagelige ældre eller handicap-
pede, der kan behandles på almindelige handicapvenlige tandkli-
nikker – eller borgere, der af sociale eller andre grunde har fravalgt 
almindelig tandpleje. 
 
HVOR KAN OMSORGSTANDPLEJEN FOREGÅ 
Der er pr. 1. januar 2018 igen indført fritvalgsordning for omsorgs-
tandpleje.  
Det betyder, at personer, der får tilbudt omsorgstandpleje kan 
vælge at modtage tandpleje: 

• hos kommunens tandpleje. Alle tandbehandlinger foregår 
på tandklinikkerne på Krogstenshave plejecenter, Pleje-
hjemmet Søvangsgården, Plejecentret Strandmarkshave 
eller på Tandplejecentrene Enghøj og Præstemosen. 

• hos privat praktiserende tandlæge/klinisk tandtekniker. 
Hvis du ikke ønsker at bruge kommunens behandlere til din om-
sorgstandpleje, skal du give tandplejen besked inden du vælger 
privat behandler. 
 
HVORDAN BESTILLES TID TIL BEHANDLING I OMSORGS-
TANDPLEJEN 
Først når tilmeldingen er registreret på Tandplejens administration, 
kan der aftales tid til behandling. 
Kommunen tandplejepersonale kommer regelmæssigt på pleje-
centeret, og de vil kontakte borgeren eller afdelingen, når det er tid 
til undersøgelse. 
Borgeren bliver så vidt muligt kontaktet indenfor tre måneder efter 
tilmelding er sket. 
Ved akut opstået tandsmerter, kan tandplejen kontaktes så snart 
borgeren er tilmeldt omsorgstandplejen. 

 

 


