
Formål:
Formålet med omsorgstandpleje er at tilbyde forebyggende 
og behandlende tandpleje til borgere, som kun vanskeligt kan 
benytte almindelige tandplejetilbud.

Hvem kan deltage i ordningen? 
Syddjurs Kommune tilbyder omsorgstandpleje til borgere, hvis 
egenomsorg, som følge af nedsat førlighed eller vidtgående 
fysisk eller psykisk handicap, er meget begrænset.
Hvis der efterfølgende sker ændringer i en borgers situation, 
kan han/hun blive udvisiteret af omsorgstandplejen til privat 
praksis eller specialtandpleje.

Hvad koster det?
Hvis borgeren vælger omsorgstandpleje, betales et årligt 
beløb på maksimalt 540 kr. pr. 1.1.2020.
Beløbet prisfremskrives én gang årligt. Når man er tilmeldt 
omsorgstandplejen, kan man ikke samtidig få tilskud til tand-
behandlinger fra den offentlige sygesikring. 

Hvem udfører omsorgstandpleje i Syddjurs Kommune?
Behandlingen udføres som udgangspunkt af Syddjurs Kommu-
nale Tandpleje. 
Man kan frit vælge, om behandlingen skal udføres af den 
kommunale tandlæge, en praktiserende tandlæge eller klinisk 
tandtekniker. 
Tilskud fra Syddjurs Kommune kan først opnås når der er ind-
gået aftale herom.
Større behandlinger skal godkendes af Syddjurs Kommunale 
Tandpleje inden påbegyndelse.

Transport?
Der gives ikke tilskud til kørsel. Dog kan der, ud fra økonomiske 
kriterier, søges om hjælp til transport efter social- og pensions-
lovene.

Hvordan foregår det? 
Omsorgstandplejen tilbydes, hvis muligt, i hjemmet og omfat-
ter følgende: 
n  regelmæssig undersøgelse, behandling af tænder, mundhule 

og proteser.

n  afpudsning og fluoridbehandling af naturlige tænder.
n  undervisning og praktisk demonstration i den rigtige mund-, 

tand- og protesepleje med inddragelse af relevant pleje-
personale

Behandlingen er henholdende og lindrende, og som hoved-
regel behandles ikke med kroner, broer eller implantater.

Uden for normal åbningstid: 
Hvis der opstår tandpine eller sker et alvorligt uheld, kan der 
tages kontakt til en privat praktiserende tandlæge, Tandlæge-
vagten i Århus tlf. 40 51 51 62 eller evt. skadestuen. Syddjurs 
Kommunale Tandpleje betaler regningen for nødbehandlingen.

Lovgivning: 
Området henhører under Sundhedsloven,  
Bekendtgørelse nr. 1077 af 30.6.2020 om tandpleje
Vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale 
tandpleje (2018)

Henvendelse kan ske til: 
Visitation til Sundhed og Omsorg
Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft
Tlf: 87 53 58 59, tlf. tid: 9–11, onsdage lukket 
E-mail: visitation.hj@syddjurs.dk
eller
Ida Jørgensen 
Distriktsleder 
Syddjurs Kommunale Tandpleje, Distrikt Rønde
Skrejrupvej 7, 8410 Rønde
Tlf. 87 53 51 00 / 29 74 22 53
E-mail: idaj@syddjurs.dk

Klagemulighed:
Kommunens afgørelse om hvorvidt man er omfattet af reglerne 
om omsorgstandpleje, om egenbetalingen og omfanget af om-
sorgstandplejen, kan indbringes for Patientombuddet i henhold 
til lov nr. 995 af 14.juni.2018 §5
En afgørelse truffet af en medarbejder kan dog, i første omgang, 
revurderes af Tandplejens ledelse.
Læs mere om omsorgstandpleje i Syddjurs Kommune her   
https://syddjurs.omsorgstandpleje.org/

Omsorgstandpleje i Syddjurs Kommune
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EBELTOFT KLINIKKEN:
Østeralle 19A, 8400 Ebeltoft
tlf. 87 53 51 00
toftevang.tand@syddjurs.dk

HORNSLET KLINIKKEN:
Skolevangen 1, 8543 Hornslet
tlf. 87 53 51 00
hornslet.tand@syddjurs.dk 

RØNDE KLINIKKEN:
Skrejrupvej 7, 8410 Rønde
tlf. 87 53 51 00
roende.tand@syddjurs.dk
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