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INDLEDNING – OMSORGSTANDPLEJE 
 

Denne kvalitetsstandard beskriver de indsatser, som Næstved Kommune har, der tilhører området 

omsorgstandpleje. Den skal ses i relation til kvalitetsstandarderne for sygepleje og andre kvalitetsstandarder, der 

dækker dele af sundhedsloven. Området omsordstandpleje beskrives i Sundhedsloven § 131. 

 

Lovgrundlaget 
Ifølge Sundhedsloven § 131, er kommunen forpligtet til at tilbyde forebyggende og behandlende tandpleje til 

borgere, der grundet af deres nedsatte førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap, ikke er i stand til at 

udnytte de almindelige tilbud omkring tandpleje. 

 

Yderligere regler for omsorgstandpleje er fastsat og Sundheds- og Ældreministeren. 

 

Indsatsen 
Ved bevilling af indsatsen Omsorgstandpleje, vil det blive vurderet, hvor stort behovet er, alt efter borgerens 

funktionsniveau og/eller handicap. Der ydes tandbehandling under hensyntagen til den enkeltes ressourcer, og der 

arbejdes tværfagligt, så der er plads til fleksibilitet i ydelserne. 

Hvor ofte borgeren har behov for tandpleje, vurderes fagligt, men bliver fastlagt, så alle borgere bliver tilset 

minimum en gang om året. 

 

Leverandøren 
I Næstved Kommune er det Den Kommunale Tandpleje, der er leverandøren. Leverandøren har som minimum en 
tandlægeuddannelse, en tandplejeruddannelse og en klinik assistentuddannelse, alt efter hvilke opgaver de 
udfører. 
 
Da der arbejdes med borgere med særlige udfordringer, er det ydermere et krav, at der bliver udvist 
indfølingsevne, situationsfornemmelse, venlighed og imødekommenhed. Alle aftaler bliver naturligvis overholdt. 

 

  



 

4 

INDSATSER – OMSORGSTANDPLEJE 
 

§ 131 Omsorgstandpleje 
 

Omsorgstandpleje 
 

Kvalitetsmål 

Tandpleje til personer, som på grund af nedsat førlighed eller fysisk- og psykisk handicap kun vanskeligt kan 

udnytte det almindelige tandlægetilbud. Formålet er: 

• At afhjælpe smerter i tand-, mund- og kæberegion. 

• At tilstræbe et funktionsdueligt tandsæt. 

• At forebygge yderligere destruktion af tandsættet. 

 

Målene er: 

• At patienten ses min. to måneder efter tilmeldelse. 

• Ved akutte smertegivende symptomer ses patienten senest et døgn efter henvendelsen. 

 

Aktiviteter i indsatsen 

• Almen og individuel forebyggelse. 

• Instruktion i mundhygiejne til den enkelte patient og til relevant plejepersonale. 

• Behandling af symptomer, sygdomme og funktionsforstyrrelser under hensyntagen til den enkeltes 

samlede tilstand. 

 

Kriterier for tildeling 

Personer over 18 år, der er visiteret til omsorgstandplejen, jf. § 7 i bekendtgørelse om tandpleje. 

 

Frekvens 

Efter faglig vurderet behov, dog således, at både betandede patienter og protesebærere ses minimum 1 gang 

årligt. 

 

Særlige forhold 

555 kr. årligt (pr. 1.1.2022). Ydelsen reguleres en gang årligt. 

Tandlægen, plejeren og klinikassistenten har tavshedspligt. 
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