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Kvalitetsstandarden indeholder generel serviceinforma-
tion til brugere og pårørende om specialtandpleje.

Kvalitetsstandarden afspejler de politiske mål for Hedensted Kom-
munes indsats på specialtandplejeområdet, og den vil løbende blive 
revurderet.

Kvalitetsstandarden fås ved henvendelse til Læring, Tandplejen.

Behandling af dine oplysninger

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at udføre 
undersøgelse og tandbehandling for de persongrupper, der omtales 
i Sundhedsloven. Hjemlen for at behandle personoplysningerne er 
samtykke. jf. Sundhedsloven lov nr. 690 af 8. juni 2017 Læs mere 
om hvordan vi behandler dine oplysninger nedenfor.
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https://www.hedensted.dk/borger/sundhed-og-sygdom/tandplejen/tilmelding-til-boerne-og-ungdomstandpleje/tilmelding-til-tandlaege-datapolitik
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Lovgrundlag

Sundhedsloven – lov nr.690 af 8. juni 2017-§133
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde et specialiseret tandplejetilbud til 
sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m fl., der ikke kan udnytte 
de almindelige tilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistand-
plejen eller omsorgstandplejen.

Formål med ydelsen

Specialtandplejen skal igennem et opsøgende, regelmæssigt tand-
plejetilbud, med henblik på bevarelse af tænder, mund og kæber i 
funktionsdygtig tilstand, medvirke til, at den enkelte i videst mulige 
omfang bevarer sin fysiske, psykiske og sociale trivsel.

Hedensted Kommunes målsætning er:
• At tandplejen bør have et klart pædagogisk sigte, så brugerne, 

i det omfang det er realistisk, tilvænnes tandpleje
• At der som minimum foretages en årlig undersøgelse
• At brugere oplever ligeværd, respekt og åbenhed, og at der 

opleves høj faglighed i ydelsen.

Hvem kan modtage specialtandpleje

Personer med betydelig og varigt nedsat funktionsevne:
• Sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m fl., der ikke kan 

benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdoms-
tandplejen, praksistandplejen og omsorgstandplejen

• Visse personer med cerebral parese, hjerneskade, autisme 
samt andre med meget betydelig funktionsnedsættelse

• Visse personer med somatiske sygdomme som eksempelvis 
Parkinsons sygdom eller svær sclerose.

Visitation

Læring, Tandplejen har visitationsretten i samarbejde med de fagper-
soner, der har jævnligt kontakt med patienten og kendskab til dennes 
funktionsnedsættelse.

Visitation sker på en faglig bedømmelse af borgerens evne og mu-
lighed for at benytte de øvrige tandplejetilbud.

• Personale ansat i kommunale og regionale boformer efter 
Serviceloven, eller regionale almene ældreboliger efter Lov 
om almene boliger m v. kan henvise til Specialtandplejen via 
Læring, Tandplejen

• Hospitalspersonale på psykiatriske hospitalsafdelinger, herun-
der distriktspsykiatriske ordninger kan henvise til Specialtand-
plejen via Læring, Tandplejen

• Børne- og ungdomstandplejen kan henvise de 0 - 17 årige, 
som er omfattet af Servicelovens §32 om særlige dagtilbud 
til specialtandpleje. Ligeledes kan de børn, der efter Folkesko-
lelovens §20 er berettiget til at modtage tilbud om specialun-
dervisning, visiteres til specialtandpleje.

Beskrivelse af ydelsen

• Opsøgende tiltag specielt overfor psykiatriske patienter, der 
ofte vil have et svingende funktionsniveau
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• Forebyggelse – både individuelle og kollektive tiltag i nært 
samarbejde med de persongrupper, der omgiver borgeren i 
det daglige

• Undersøgelser af tand-, mund- og kæberegion i intervaller be-
stemt af tandfaglige kriterier sammenholdt med den enkeltes 
generelle tilstand

• Behandling af symptomer, sygdomme og funktionsforstyr-
relser i tænder, mund og kæber. I overvejelserne for behand-
lingsvalg og metode må indgå det forhold, at der er tale om 
borgere med nedsat tolerance overfor de ubehageligheder, 
som kan være forbundet med tandbehandling. Tandbehand-
lingen skal tilpasses borgerens helhedssituation.

• Behandlingsomfanget vil nærme sig det normative
• Behandlinger vil ofte skulle gennemføres under anvendelse af 

generel anæstesi.

Transport

Der gives ikke tilskud til kørsel; dog kan der ud fra økonomiske kri-
terier søges om hjælp til transport efter social- og pensionslovene.

Organisering

Hedensted Kommune har indgået aftale med Region Midt om vare-
tagelse af specialtandplejen for de borgere, hvor kompleksiteten og 
specialiseringsgraden er betydelig. 
Dette foregår på den Regionale Specialtandplejes klinik på Regions-
hospitalet i Viborg og på Odder sygehus.

Kvalitetskrav til leverandøren

• Specialtandplejens personale skal besidde den fornødne vi-
den om de funktionsnedsættelser, de møder hos patienterne, 
og hvorledes de håndterer de afledte problemer med hensyn 
til tandpleje

• Der bør i Specialtandplejen finde såvel kvalitetssikring som 
vidensopsamling sted, således at det til stadighed er muligt at 
dokumentere resultater og videreudvikle metoder

• Personalet har tavshedspligt iflg. Straffeloven §263 stk. 2.

Krav til brugeren

• Egenbetaling på 1820 kr. (2018)
• Give accept til indhentning af relevante helbredsoplysninger.

Klage og ankemuligheder

Evt. faglige klager kan rettes til 

Udvalget for Læring, 
Tofteskovvej 4
7130 Juelsminde

Det er ikke muligt at anke over visitationsafgørelsen.



Kontakt

Evt. spørgsmål samt henvisninger vedrørende specialtandpleje 
kan rettes til:

Den Kommunale Tandpleje
Att. Overtandlæge Stine Mørcholdt
Vejlevej 5
7130 Juelsminde
Tlf. 79741100
Mail: stine.morcholdt@hedensted.dk

Niels Espes Vej 8
8722 Hedensted

T: 7975 5000
www.hedensted.dk

mailto:stine.morcholdt%40hedensted.dk?subject=
http://www.hedensted.dk

