
 
Hvad er omsorgstandpleje? 
Omsorgstandpleje er et tandplejetilbud, som gives til personer over 18 
år med folkeregisteradresse i Rudersdal Kommune, som på grund af 
nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun 
vanskeligt kan udnytte almindelige tandplejetilbud. 
 
Det er kommunens visitatorer og Den Kommunale Tandpleje, der ind-
stiller til omsorgstandpleje. 
 
Ønsker man ikke at benytte sig af tilbuddet, bevarer man sin ret til sy-
gesikringstilskud hos privat praktiserende tandlæge. 
 
Omsorgstandpleje er ikke et livslangt tilbud. Hvis borgeren ikke længe-
re tilhører målgruppen for omsorgstandpleje, kan borgeren ud visiteres 
til privat praktiserende tandlæge. 
 

Omsorgstandplejens mål og indhold: 
Formålet med omsorgstandpleje er så vidt muligt at bevare den bedst 
mulige tygge evne hos borgeren samt at afhjælpe eventuelt sygelige 
og smertefulde tilstande i mundhulen. 
 
Omsorgstandplejens brugere modtager undersøgelser og forebyg-
gende behandlinger af tænder, proteser, mund og kæbe efter behov. 
Behandlingen tilpasses den enkelte borgers behov og muligheder, og 
foregår i dialog med borgerens omgivelser.  
 
Omsorgstandplejen baseres på omsorg. Omsorgstandpleje omfatter 
ikke store istandsættelser af tandsættet, da de vilkår behandlingen 
ydes under i sig selv virker begrænsende. Behandlingen tager primært 
sigte på at afhjælpe og forebygge smerter og andre ubehageligheder 
samt vedligeholde en acceptabel tyggefunktion. De mest almindelige 
ydelser i omsorgstandplejen er undersøgelse, tandrensning, fyldninger 
og protesekorrektioner. Der behandles ikke med kroner og broer i om-
sorgstandplejen og et nyt sæt proteser er yderst sjældent. 
 

Hvem udfører omsorgstandplejen? 
Den kommunale tandplejes: tandlæger, tandplejere og klinikassisten-
ter.  
 

Hvor udføres omsorgstandpleje? 
På plejecentrene, i eget hjem og på klinikker i Rudersdal Kommune, 
med en ledsager.  
 
Transport: 
Har du et særligt behov, kan du bruge Flextur, som henter dig der-
hjemme og kører dig hjem igen. Du kan bestille Flextur over nettet på 
www.movia.dk. Kørslen refunderes ikke af Tandplejen 
Du kan også ringe til Movias kundeservice på tlf. 70 26 27 27. 
 

Hvad koster omsorgstandpleje? 
Det koster 540 kr. årligt (2020) at deltage i omsorgstandpleje. Beløbet 
reguleres én gang om året. Betalingen opkræves månedsvis, via beta-
lingsservice. 
 

Hvordan bliver man tilmeldt? 
Det er Kommunens visitatorer (Bevillingsenheden eller plejehjemslede-
ren), der visiterer borgere til at modtage omsorgstandpleje. Helbreds-
blanket og Tilmeldingsblanketten udfyldes af visitator og sendes til 
Tandplejens Kontor. 
 

Kontakt: 
Brugere og samarbejdspartnere er altid velkomne til at henvende sig 
med ønsker og kommentarer, enten til omsorgstandpleje-personalet 
eller til Tandplejens Kontor.  
 

Hvordan klager man? 
• Klager over personale stiles til Overtandlægen.  
• Klager over behandling stiles til Styrelsen for Patientklager 
 

Praktiske oplysninger: 
Tandplejens Kontor 
Administrationscentret i Birkerød 
Stationsvej 36, 3460 Birkerød 
Digital post: https://www.rudersdal.dk/digital - Tandplejen  
Tlf. 46 11 41 51 til Tandplejens Kontor 
Tlf. 46 11 49 15 direkte til Omsorgstandplejen 

 

http://www.movia.dk/
https://www.rudersdal.dk/digital
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