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Center for Sundhedsfremme, Social og Handicap 

 
Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje 
Lovgrundlag Sundhedsloven §§ 131 og 132. 

 
Formål med ydelsen At tilbyde forebyggende og behandlende tandpleje til 

personer, der er tilmeldt folkeregisteret i Morsø Kommune, 
og som på grund af kronisk nedsat førlighed eller vidtgående 
fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan benytte den 
almindelige tandpleje. 
 

Målgruppe for ydelsen Omsorgstandpleje tilbydes personer, hvis egenomsorg er så 
begrænset, at de har behov for hjælp i almindelige daglige 
funktioner eller for egentlig pleje.  
Det er desuden karakteristisk, at personen har nedsat evne 
til at klare egen daglig hjemmetandpleje. 
 
Størstedelen af målgruppen består af ældre, der modtager 
alderspension. 
Grundet begrænset egenomsorg og nedsat funktionsevne 
har størstedelen af målgruppen et stort behov for personlig 
og praktisk hjælp i dagligdagen.  
 
Målgruppen kan også bestå af personer med 
udviklingshæmning og sindslidelse, herudover personer med 
midlertidig eller varige botilbud.  
  
Tilbydes ikke 
Det er ikke hensigten, at en bredere kreds af svagelige 
ældre borgere eller personer med handicap, der kan 
behandles på almindelig handicapvenlige tandklinikker, skal 
være omfattet af omsorgstandplejetilbuddet. 
Omsorgstandplejen er heller ikke rettet mod personer, som 
principielt kan benytte eksisterende tandplejetilbud, men 
som af forskellige årsager har fravalgt dette. 
 

Beskrivelse af ydelsen 
- Indhold og omfang 

Omsorgstandpleje skal baseres på et realistisk 
behandlingsbehov. Det vil sige, at tandplejepersonalet 
foretager et kvalificeret skøn over behovet for tandpleje 
under hensyntagen til alder og almentilstand, de objektive 
behov samt subjektive behov og ønsker, så 
omsorgstandplejen medvirker til at opretholde/forbedre 
livskvalitet både i fysisk og psykisk henseende. 
  
Hvis almentilstanden begrænser/vanskeliggør behandlingen, 
er den primære opgave at friholde for sygdomstilstande, der 
kan forvolde smerter og andre gener. 
 
Omsorgstandplejen omfatter: 

 Regelmæssige forebyggende undersøgelser og 
eventuel behandling 

 Regelmæssig afpudsning og fluorbehandling af 
naturlige tænder 
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 Regelmæssig kontrol af slimhinder og proteser. 
 

Hvordan søger du? 
 

Der ansøges skriftligt via ansøgningsskema. 
Ansøgningsskemaet kan rekvireres på www.mors.dk, under 
omsorgstandplejen, eller ved henvendelse til Morsø 
Kommune på tlf.: 9970 7000. 
 
Ansøgningen sendes via digital post, eller leveres til Morsø 
Kommune, Jernbanevej 7, 7900 Nykøbing Mors. 
 

Sagsbehandlingsfrister Fire uger. 
 

Leverandører Praktiserende tandlæger i Morsø Kommune. 
 

Kompetencekrav til leverandør Personalet har en tandplejefaglig relevant uddannelse og 
nødvendig viden om borgerens funktionsnedsættelse. 
Personalet har tavshedspligt ifølge straffeloven § 263, stk. 
2. 
 

Hvad koster ydelsen? Der er en egenbetaling på omsorgstandpleje. 
Taksten for egenbetaling på omsorgstandpleje kan findes på 
www.mors.dk, under omsorgstandpleje, jf. § 10, stk. 1 i 
bekendtgørelse om tandpleje.  
Beløbet indeksreguleres årligt. 
 

Tilsyn og opfølgning Styrelsen for Patientsikkerhed 
Islands Brygge 67 
2300 København S 
 
Tlf.: 7228 6600 
 

Særlige forhold Behandling af omsorgstandplejepatienter foretages af den 
privatpraktiserende tandpleje. 
 

Adresser og kontaktmuligheder Morsø Kommune 
Center for Sundhedsfremme, Social og Handicap 
omsorgstandplejen 
Jernbanevej 7 
7900 Nykøbing Mors 
 
Tlf.: 9770 7000 
 

Klagevejledning 
 

Hvis klagen vedrører den praktiserende tandlæge, kontaktes 
den pågældende klinik.  
 
Hvis klagen vedrører den sundhedsfaglige behandling eller 
tilsidesættelse af dine patientrettigheder, er der formel 
klageadgang til Styrelsen for Patientklager: 
 
Styrelsen for Patientklager  
Olof Palmes Allé 18 H 
8200 Århus N 
 
Tlf.: 7233 0500 
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Lovgrundlag - uddybende 
 

Sundhedsloven § 131 
Kommunalbestyrelsen tilbyder forebyggende og 
behandlende tandpleje til personer, der på grund af nedsat 
førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun 
vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud. 
 
Sundhedsloven § 132 
Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at personer, der 
modtager et kommunalt tandplejetilbud efter § 131, selv 
skal betale en del af udgiften til tandpleje. 
 

 


