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Kvalitetsstandard   

Omsorgstandpleje Egedal  
 

Lovgrundlag for ydelse  Sundhedslovens §§ 131 og 132  

Placering i budget  Center for Skole og Dagtilbud  
  

Hvilke målgruppe kan benytte 

omsorgstandplejen?  
Målgruppen er borgere med bopæl i kommunen som på grund af 

nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap 

kun vanskeligt kan benytte de almindelige tandplejetilbud, og 

som er visiteret til ordningen.   
  

Hvad er formålet?  At omsorgstandplejen gennem opsøgende og regelmæssige 

undersøgelser, forebyggelse og behandlinger medvirker til at 

fremme den enkeltes samlede sundhed og trivsel. At sikre 

borgeren den bedst mulige tygge-evne og at undgå sygelige og 

smertefulde tilstande i munden.  
  

Hvordan bliver man visiteret?  • Det er kommunens visitatorer, der visiterer til 

omsorgstandpleje efter gældende regler.  
• Borgere, der er visiteret til omsorgstandplejen, kan 

viderehenvises til Specialtandplejen, hvis der er behov for 

særlig tandlægefaglig behandling.  

Visitations- og 

bevillingskompetence  
Center for Sundhed og Omsorg, visitationsteamet.  

Sagsbehandlingsfrister  Sagsbehandlingstiden, fra ansøgning modtages i tandplejen, er 

en uge.  
  

Leverandør af ydelsen  • Den kommunale tandpleje, hvor ydelsen udføres af 

HjemmeTandplejen I/S.  
• De borgere, som ikke ønsker at modtage kommunens 

tilbud om omsorgstandpleje, bevarer retten til tilskud til 

tandpleje efter reglerne i lov om offentlig sygesikring.  
  

Hvilke ydelser indgår?  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

• Borgerne tilbydes undersøgelser, forebyggende ydelser 

samt behandlinger i hjemmet. Kommunen kan stille 

tandklinik til rådighed, hvis der er behov.  
• Omsorgstandplejens ydelser er behovsbestemte. Alle får 

tilbudt undersøgelser, forebyggende ydelser og de 

nødvendige behandlinger med intervaller, som er afstemt 

efter det individuelle behov og den enkeltes formåen.  
• Patienter med egne tænder undersøges 1-2 gange årligt. 

Patienter med helprotese undersøges minimum en gang 

årligt.  
• Nye indvisiterede borgere modtager besøg senest 6 uger 

efter at HjemmeTandplejen har modtaget indmeldelse fra 

Tandplejen.  
• Behandlinger som kræver specialistniveau henvises, og 

kommunen betaler udgiften.   
• HjemmeTandplejen kan kontaktes, tlf. 70275285 på alle 

hverdage 8-15 også i ferier og på helligdage. De rådgiver 

og kan aflægge besøg 1-4 hverdage efter henvendelsen.  

  



    

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje 2023  
  

 •  Akut behandling: Ved behov for akut hjælp udenfor 

HjemmeTandplejens åbningstid kan Tandlægevagten  
Nordsjælland kontaktes for rådgivning,  tlf. 

48 25 00 41  
  

Hvilke krav er der til 

HjemmeTandplejens 

personale?  

• Behandlerteamet har gennemgået uddannelse som er 

godkendt af Sundhedsstyrelsen.  
• Behandlerteamet taler dansk.  
• Behandlerteamet har ren straffeattest. De er underlagt 

fortrolighedskrav og har tavshedspligt.  
• Behandlerteamet er i uniform og har ID-kort med navn og 

billede.  
  

Hvad koster det borgeren at 

deltage i omsorgstandplejen?  
• Egedal Kommune opkræver et beløb for deltagelse i 

omsorgstandpleje. Prisniveauet bestemmes centralt jf.  
sundhedslovens § 132 og reguleres en gang årligt.   

• I 2023 er egenbetalingen 570 kr. årligt. Betalingen 

opkræves i 2 rater om året. Der sendes en regning til 

eboks eller pr. brev.  
• Der gives refusion efter gældende takst gennem 

Sygeforsikringen Danmark, såfremt man er medlem.   
• Tandplejen yder ikke tilskud til transport til tandpleje i 

omsorgstandplejen.  
  

Hvordan klager man?  Der kan klages til HjemmeTandplejen ved direktør Tim Holberg  
Fog mail: info@hjemmetandlaegen.dk og overtandlæge Margit  
Ryberg. Telefon 22163622  
  

Hvem kan man kontakte?  • Ved spørgsmål vedrørende tilmelding kontaktes 

Tandplejen Egedal kommune: Joan Hvid Maillard, adm. 

medarbejder tandadm@egekom.dk , tlf. 72597856  
• Ved spørgsmål vedrørende tid, undersøgelser, 

behandlinger mm. kontaktes: HjemmeTandplejen tlf.nr.  
7027 5285. Mail: Info@hjemmetandlaegen.dk  
Hjemmeside: www.hjemmetandlaegen.dk  
  

Særlige bemærkninger  Krav til borgerne:  
Tandplejens forventninger til brugerne:  

• At tandplejen får besked, hvis borgeren ikke kan 

overholde den aftalte tid.  
• At borgeren får den nødvendige hjælp til at renholde 

tænder, slimhinder og proteser dagligt, samt at der følges 

op på eventuelle individuelle aftaler omkring den enkelte 

borger.  
  

          


