.
Kvalitetsstandard 2016 – 2017 vedrørende
omsorgstandpleje til voksne
1. Hvad er ydelsens lovgrundlag?

Sundhedsloven §§ 131 og 132, kapitel 37
Bekendtgørelse om Tandpleje, kapitel 2
Sundhedsstyrelsens vejledning, kapitel 2

2. Hvem visiterer til ydelsen?

Behovet for omsorgstandpleje vurderes ud fra en konkret individuel vurdering af Visitationsenheden i Vordingborg Kommune.

3. Hvilket behov dækker ydelsen?

Forebyggende og behandlende tandpleje til personer over 18 år, der på
grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap,
kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud.

4. Hvad er formålet med ydelsen?

At opretholde og forbedre borgerens livskvalitet ved svigtende evne til
egenomsorg.

5. Hvilke aktiviteter indgår i
ydelsen?

Forebyggende og behandlende tandpleje.
Forhindring/begrænsning af sygdomssymptomer og – tilstande i tænder,
mund og kæber. Herunder tandprotetisk behandling.

6. Hvilke aktiviteter indgår
ikke i ydelsen?

Ved behandling skal fordelene klart overstige ulemperne ved slet ikke at
behandle.
Transport til behandling indgår ikke i tilbuddet.
Følgeskab til behandling indgår ikke i tilbuddet.
Daglig tandbørstning, der kan varetages efter Serviceloven § 83, indgår
ikke i tilbuddet.

7. Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere i Vordingborg Kommune uanset boform hvis




egenomsorg er så begrænset, at de har behov for hjælp til at
klare daglig hjemmetandpleje.
fysiske og/eller psykiske handicap hindrer dem i at benytte de
eksisterende tandplejetilbud på etableret handicapvenligt
indrettet tandplejeklinik.
psykiske handicap hindrer dem i at varetage den daglige
hjemmetandpleje,

8. Ydelsens omfang?


Vordingborg Kommunes kommunale tandpleje tilrettelægger omfanget
af tilbuddet.

9. Er der valgmulighed med
hensyn til leverandør?

Vordingborg Kommune har ingen aftaler med privat tandlægepraksis/klinisk tandteknikerpraksis.

10. Hvem leverer ydelsen?

Vordingborg Kommunale Tandpleje

11. Krav til udføreren?

Omsorgstandplejen skal udføres af et begrænset antal personer, der har
indsigt i de specielle problemer, som personer med begrænset egenomsorg har i relation til pasning af tænder og tandsystem
Omsorgstandplejen foregår på kommunens stationære klinikker og i
borgerens eget hjem afhængig af opgavens art
Tandplejepersonalet samarbejder med borgerens relevante
kontaktpersoner

12. Hvad koster ydelsen for
borgeren?

Brugerbetalingen reguleres årligt efter statens takster.

13. Hvordan følges op på ydelsen?

Vordingborg Kommunale tandpleje revurderer behovet for omsorgstandpleje og kan udvisitere borgeren såfremt de forudsætninger der oprindeligt var gældende ikke længere er til stede.
Ligeledes kan Vordingborg Kommunale tandpleje viderevisitere til specieltandpleje.

14. Er der særlige forhold at tage hensyn til?

Ansøgningsskema kan udfyldes af medarbejder i Vordingborg
Kommune eller pårørende i samråd med borger
Ansøgningsskema sendes til visitator i Afdeling for Pleje og Omsorg.

15. Hvilke klagemuligheder er
der?

Klage over selve afgørelsen kan indbringes direkte til Patientombuddet
inden fire uger efter borger har fået meddelelse om afgørelsen.
På hjemmesiden www.patientombuddet.dk forefindes et skema: Klager
vedrørende patientrettigheder, der udfyldes.

