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Formål
•

•

at tilbyde regelmæssig og opsøgende omsorgstandpleje til personer, der
af helbredsmæssige årsager har svært ved at benytte sygesikringstandplejen.
at opnå og bibeholde et tandsæt med god tyggefunktion og god æstetik,
som led i omsorgspatienternes sundhed, trivsel og sociale værdighed

Hvad er målet?
•
•
•
•

at forbedre forhold i munden, herunder bedre tand- og proteseforhold
at undgå smerte
at sikre og bevare tyggeevnen
at opnå større velvære og øget sundhed

Hvad er omsorgstandpleje?
•
•
•

•
•

regelmæssig undersøgelse af tænder og/eller proteser
forebyggelse af tandsygdomme og lidelser i munden
behandling af symptomer og sygdomme i tænder og mund samt tilpasning af proteser
hjælp til tand-, mund- og protesepleje
behandling med henblik på at forbedre livskvaliteten

Hvem er omfattet af tilbud om omsorgstandpleje?

Kommunen skal tilbyde forebyggende og behandlende tandpleje til personer over 18 år, der p.g.a. kronisk nedsat førlighed eller vidtgående fysisk- eller psykisk handicap kun vanskeligt kan benytte det almindelige tandplejetilbud.

Hvordan bliver man tilmeldt?

Ansøgningsskema fås på Vejen Kommunes hjemmeside. www.vejen.dk
Ansøgning sendes til Social & Ældre, Staben, der vurderer, om ansøger er
berettiget til omsorgstandpleje.

Betaling

I 2016 koster deltagelse i omsorgstandplejen 490 kr. uanset hvilken type behandling, der udføres.  Beløbet reguleres én gang årligt den 1. januar.
Egenbetalingen betales forud ved årsskiftet. Ved visitering i løbet af året
betales første gang den efterfølgende 1. i måneden med reduceret beløb
svarende til resten af året. Der sker refusion af betaling i forbindelse med
ændringer/ophør i løbet af året. Betalingen opkræves via pensionskontoret.

Hvor foregår det

1. besøg foregår i borgerens eget hjem og foretages af Vejen Kommunale
Tandpleje. Herefter udføres tandbehandling af Vejen Kommunale Tandpleje.
Hvis det er muligt på klinikken ellers i hjemmet.
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