
Sunde tænder for livet
Værd at vide om Omsorgstandplejen



Hvem kan få omsorgs
tandpleje  ?
Omsorgstandpleje er et tilbud 
til borgere over 22 år med varigt 
ned sat fysisk og/eller psykisk 
funktionsevne med behov for 
hjælp til almindelige daglige 
funktioner.

Størstedelen af Omsorgstand
plejens patienter bor i én af 
 kommunens plejeboliger.  Borgere 
der bor i eget hjem, i en ældre
bolig eller en  handicapvenlig 
bolig kan også visiteres til 
Omsorgstandplejen.

Hvilke behandlinger tilbydes  
i Omsorgstandplejen ?
Omsorgstandpleje er forebyg
gende og behandlende tandpleje 
tilpasset dine ønsker, behov og 
muligheder for at gennemføre 
behandling. 

Omsorgstandplejen kan tilbyde:
 • Regelmæssig undersøgelse af 
tænder og proteser

 • Rådgivning om renhold af 
 tænder og proteser

 • Forebyggelse af tandsygdomme 
og lidelser i munden

 • Behandling af symptomer og 
sygdomme i tænder og mund

 • Protesebehandling – herunder 
reparation og korrektion af 
proteser.

 
Behandlingen tager primært 
sigte på at afhjælpe og forebygge 
smerter eller gener fra tænder 
og mund samt vedligeholde en 
acceptabel tyggefunktion. Større 
tandbehandling med støbte 
kroner, broer og implantater 
vil typisk ikke kunne tilbydes i 
Omsorgstandplejen.

Tandlægen tilrettelægger 
behandlingen under hensyn til 
dit generelle helbred. Behand
lingen vil derfor i nogle tilfælde 
alene være smertelindrende.

Hvor foregår behandlingen ?
Omsorgstandpleje foregår på  
tandklinikker ved  kommunens  
plejeboliger og på  plejehjemmet  
Hareskovbo. På hver  tandklinik  
er et team bestående af en tand 
læge, tandplejer og klinikassistent. 



Røntgenoptagelser og nogle 
behandlinger udføres dog på den 
kommunale tandklinik på enten 
Grønnemose Skole eller Skov
brynet Skole. Du skal selv sørge 
for og betale transport til og fra 
tandklinikken. 

Hvis du har brug for at skulle 
liftes over til tandlægestolen, skal 
du selv skal sørge for en hjælper 
til liftning og huske at medbringe 
dit eget liftstykke. 

Hvordan bliver man tilmeldt ?
Hvis du er visiteret til en pleje
bolig, vil du automatisk blive 
tilbudt omsorgstandpleje, når 
du flytter ind. Ønsker du at gøre 
brug af tilbuddet, skal du dog 
først tilmeldes ordningen. Pleje
personalet ved din plejebolig kan 
hjælpe dig med tilmelding. 

Hvis du er medfølgende ægte
fælle i en plejebolig men selv 
overordnet set er sund og rask 
uden  funktionsbegrænsninger, 
skal du fortsat benytte en 
 privatpraktiserende tandlæge. 
Hvis dine helbredsforhold skulle 

ændre sig efter indflytning, og 
du derfor ønsker omsorgstand
pleje, skal du henvende dig hos 
 Visitationen med henblik på en 
vurdering og tilmelding.  

Bor du i eget hjem, ældrebolig 
eller en handicapvenlig bolig, skal 
du først visiteres til ordningen. 
Hvis du ønsker at blive visiteret 
til Omsorgstandplejen, skal du 
kontakte Visitationen på mail  
sofvis@gladsaxe.dk eller på 
 telefon 39 57 55 53

Hvordan får jeg en  
tid hos tandlægen ?
Tandplejepersonalet kommer 
som udgangspunkt én gang om 
ugen på tandklinikken. De vil 
kontakte dig eller  plejepersonalet, 
når det er tid til undersøgelse.

Du eller plejepersonalet kan også 
selv kontakte tandklinikken og 
aftale tid, hvis du har problemer 
med dine  tænder eller proteser. 

På Gladsaxe kommunes hjemme
side kan du se flere oplysninger 
herunder telefontider.

mailto:sofvis%40gladsaxe.dk?subject=
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Hvad koster det ?
Det er gratis at benytte 
Omsorgstandplejen – du skal 
altså ikke betale for hverken 
undersøgelser eller behandling. 

Fritvalgsordning
Hvis du i stedet for den 
 kommunale ordning ønsker at 
benytte tilbud om omsorgstand
pleje hos en privatpraktiserende 
 tandlæge, skal du kontakte 
 Tandplejens administration på 
telefon 39 57 54 62 for yderligere 
 information.

Hvis du ønsker omsorgstandpleje 
hos en privat tandlæge, skal du 
være opmærksom på:
 • At der skal være indgået en 
aftale mellem kommunen og 
den valgte privatpraktiserende 

tandlæge, før behandling må 
påbegyndes.

 • At behandlingstilbuddet – 
 herunder behandlingsomfang 
– er det samme som for den 
kommunale ordning 

 • At den valgte tandlæge har 
handicapvenlige adgangsfor
hold og mulighed for liftning, 
hvis du har behov for det.

 • At du skal selv sørge for aftale 
med ledsager/hjælper, hvis du 
har behov for at blive liftet til 
tandlægestolen.

 • At du skal selv sørge for og 
betale transport til og fra tand
læge samt aftale med ledsager, 
hvis du har brug for det.

Gladsaxe Kommune
Tandplejen
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

gladsaxe.dk/tandplejen
Telefon: 39 57 54 62
Mail: tandpleje@gladsaxe.dk

http://gladsaxe.dk/tandplejen
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