Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Indledning:
De bærende principper i levering af kerneydelser inden for Ældre-, sundheds- og rehabiliteringsområdet i
Nordfyns Kommune er:








Sundhedsfremme og forebyggelse
o Der er særligt fokus på at fremme det sunde valg, så det bliver det lette valg for borgeren i
hverdagen, særligt i relation til de 8 folkesygdomme1 og borgere med kroniske lidelser.
Rehabilitering
o Rehabilitering handler om at give mennesker med nedsat funktionsevne de samme muligheder, som alle andre har. En vellykket rehabiliteringsproces sikrer borgerens aktive medvirken
via samarbejde, i det fagpersonaler arbejder helhedsorienteret og sætter sig ind i og tager
afsat i borgerens ønsker, ressourcer og behov.
Recovery
o Sigtet med recovery-tanken er, at den enkelte kan komme sig helt eller delvist og i et vist
omfang kan vende tilbage til det funktionsniveau og sociale liv vedkommende havde inden
sygdommen. Det vil også sige, at sindslidende understøttes i muligheden for at leve et så
normalt liv som muligt, med samme rettigheder og ansvar/pligter som andre borgere.
Inddragelse af velfærdsteknologi
o Nordfyns Kommune fokuserer på implementering af nye teknologier til relevante målgrupper.
Her tænkes på applikationsprogrammer, der kan understøtte alle borgere, der er i kontakt
med ældre-, sundhed-, psykiatri- og handicapområderne i et mere værdigt og selvstændigt
liv.

Kvalitetsstandarderne er alene vejledende. Enhver bevilling er underlagt en konkret og individuel vurdering.

1

Hjerte-kar-sygdomme • Type 2-diabetes • Osteoporose • Muskel- og skeletsygdomme • Overfølsomhedssygdomme • Psykiske lidelser • Kronisk obstruktiv lungesygdom • Cancer
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Lovgrundlag
Sundhedslovens § 131
Bekendtgørelse om tandpleje, kapitel 2
Formål med støtten
Formålet med støtten er at yde forebygge og behandle tand-, mund- og kæberegionsproblemer.
Hvem kan modtage ydelsen?
Du kan modtage omsorgstandpleje, hvis du på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk og psykisk
handicap kun vanskeligt kan benytte de almindelige tandplejetilbud.
Hvad indeholder ydelsen?
Ydelsen indeholder forebyggende og behandlende tandpleje til dig, der på grund af nedsat førlighed eller
vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan benytte de almindelige tandplejetilbud.
Aktiviteter som indgår i ydelsen:
 Almen og individuel forebyggelse, hjælp til mundhygiejne, samt instruktion i tandpleje.
 Regelmæssige undersøgelser af tand-, mund- og kæberegionens sundhedstilstand
 Behandling af symptomer og sygdomme i tand-, mund- og kæberegionen.
Hvad indeholder ydelsen ikke?
Omsorgstandpleje henvender sig ikke til personer, der har problemer med tandlægeangst eller personer, der
er i stand til at benytte den almindelige tandlægepraksis uanset økonomisk situation.
Tandbehandlinger såsom kroner, broer, implantater og rodbehandlinger er ikke omfattet af omsorgstandplejen.
Hvordan ansøger jeg?
Du kan ansøge via Nordfyns Kommunes hjemmeside www.nordfynskommune.dk .
Når du har ansøgt om ydelsen foretages en individuel og konkret vurdering af, om du kan få ydelsen. Du
modtager herefter en afgørelse.
Hvordan leveres ydelsen?
Behandlingen udføres så vidt muligt i dit eget hjem eller på den institution, hvor du bor.
Hvad koster ydelsen?
Der er fastsat en årlig egenbetaling for patienter under omsorgstandpleje-ordningen. Egenbetalingen fastsættes 1 gang årligt ved cirkulære og udgør 550 kroner (2021-priser).
Hvordan klager jeg?
Du kan klage over kommunens afgørelse til Styrelsen for Patientsikkerhed. Læs mere på www.stps.dk .

Godkendt den 17.12.2020 i Kommunalbestyrelsesmøde og skal revurderes senest december 2021.
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