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Center for Sundhedsfremme, Social og Handicap 

 
Kvalitetsstandard for specialtandpleje 
Lovgrundlag Sundhedsloven §§ 133 og 134. 

 
Formål med ydelsen Kommunen tilbyder et specialiseret tandplejetilbud til 

sindslidende, psykisk udviklingshæmmede med flere, der er 
tilmeldt folkeregistret i Morsø Kommune, og som ikke kan 
udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og 
ungdomstandplejen, praksistandplejen eller i 
omsorgstandplejen. 
 

Målgruppe for ydelsen Specialtandpleje er et tilbud om tandpleje til bl.a. personer 
med udviklingshæmning eller kronisk psykisk sygdom.  
Det kan være i perioder eller permanent.  
 

Beskrivelse af ydelsen 
- Indhold og omfang 

Specialtandplejen skal, igennem et opsøgende og 
regelmæssigt tandplejetilbud, med henblik på bevarelse af 
tænder, mund og kæber i funktionsdygtig tilstand, medvirke 
til, at den enkelte i videst mulige omfang bevarer sin 
fysiske, psykiske og sociale trivsel livet igennem. 
 
Tandplejen, der tilbydes, skal i sit udgangspunkt være 
opsøgende, regelmæssig og forebyggende over for de 
patienter, som er indskrevet til tandplejen.  
 
Nogle patienter, især patienter med langvarige psykiatriske 
lidelser, vil have et svingende funktionsniveau og vil derfor i 
perioder være utilgængelig for tandpleje. Ikke mindst over 
for denne gruppe er det vigtigt, at patienten regelmæssigt 
tilbydes tandpleje, som så kan ydes, når vedkommende er 
parat til at modtage denne. 
 

Hvordan søger du? 
 

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

Sagsbehandlingsfrister Fire uger. 
 
 

Leverandører Specialtandplejen i Aalborg. 
 
 

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



2 
 

Hvad koster ydelsen? Der er en egenbetaling for personer over 18 år.  
Taksten for egenbetaling for deltagere i specialtandplejen 
kan findes på www.mors.dk, under specialtandpleje, jf. § 
15, stk. 1 i bekendtgørelse om tandpleje. 
Beløbet indeksreguleres årligt. 
 

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

Særlige forhold Behandling foregår på følgende adresse: 
 
Specialtandpleje, Tandplejen Aalborg 
Filstedvej 10 
9000 Aalborg 
 
Tlf.: 9931 2850  
 

Adresser og kontaktmuligheder Morsø Kommune 
Center for Sundhedsfremme, Social og Handicap 
Specialtandplejen 
Jernbanevej 7 
7900 Nykøbing Mors 
 
Tlf.: 9970 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 
 

Lovgrundlag - uddybende 
 

Sundhedsloven § 133 
Kommunalbestyrelsen tilbyder et specialiseret 
tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede 
med flere, der ikke kan udnytte de almindelige 
tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, 
praksistandplejen eller omsorgstandplejen. 
 
Sundhedsloven § 134 
Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at personer, der 
modtager et specialiseret tandplejetilbud efter § 133, selv 
skal betale en del af udgiften til tandpleje. 

 


