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Ansøgning om omsorgstandpleje 
 
 
 
 

 
Ansøger  

Fulde navn 
 

Personnummer 

Adresse 
 

Telefonnummer 

By 
 

Postnummer 

  
 
Pårørende/kontaktperson 

Navn 
 

Relation til ansøger 

Adresse, postnummer, by 
 

Telefonnummer 

 
 
Praktiserende læge 

Navn 
 

Telefonnummer 

 
 
Nuværende tandlæge 

Navn 
 

Telefonnummer 

 
 
Årsag til ansøgningen (om målgruppe for omsorgstandpleje: se side 2-3) 

Jeg kan ikke benytte den almindelige tandpleje-ordning fordi (beskriv venligst): 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Sæt X 

Jeg er indforstået med, at der er egenbetaling for omsorgstandpleje. 
Beløbet reguleres 1 gang årligt og er på 555,00 kroner (2022-pris). Betaling af beløbet kan 
ske via træk i pension eller ved at modtage en regning. Når bevillingen er godkendt, 
modtager du et brev fra Tandplejen med yderligere oplysninger. 

 
  

Sendes til kommunen 
 
Omsorg og Udvikling 
Visitationsafdelingen   
Ellegårdvej 25a 
6400 Sønderborg 
 
Mail: velfaerd@sonderborg.dk 
Telefon: 88 72 45 23 
 

mailto:velfaerd@sonderborg.dk
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Samtykke 
Jeg giver hermed mit samtykke til, at Omsorg og Udvikling til brug for behandling af denne 
ansøgning kan: 
 
  Ja       Nej 

Indhente/videregive helbredsmæssige oplysninger fra/til egen læge, tandlæge, 
speciallæge eller hospitalsafdeling. 

 
 Ja       Nej 

 
Indhente/videregive helbredsmæssige oplysninger fra/til sygeplejen, plejepersonalet, 
støtte- og kontaktpersoner 
Indhente/videregive helbredsmæssige oplysninger fra/til Den Kommunale 
Tandpleje, socialfaglige konsulenter i Handicap-Psykiatri-afdelingen 

 
 
Jeg er informeret om, at jeg ifølge Persondataloven har ret til indsigt i de oplysninger, som 
registreres om mig i forbindelse med min ansøgning, og jeg kan henvende mig til Omsorg og 
Udvikling om dette. Hvis der er registreret urigtige oplysninger, kan jeg kræve at få dem berigtiget. 
 
 
Dato og underskrift 

Dato 
 
 

Ansøgers underskrift 

 
 
Vejledning 
1. Du begrunder, hvorfor du mener, at du tilhører målgruppen for omsorgstandpleje 
2. Du underskriver ansøgningen og angiver ansøgningsdato 
3. Du sender din ansøgning (side 1-3) til visitationsafdelingen i Omsorg og Udvikling 
4. Visitator træffer afgørelse om bevilling til omsorgstandpleje efter en samlet vurdering af dine 

behov 
5. Du modtager en skriftlig afgørelse, når din ansøgning er behandlet. 
 
Visitationsafdelingens mailadresse er: 
velfaerd@sonderborg.dk 
 
Du kan se Sønderborg Kommunes kvalitetsstandarder på kommunens hjemmeside: 
www.sonderborgkommune.dk 
 

Du kan få omsorgstandpleje, hvis du er fyldt 18 år og har kronisk nedsat førlighed eller 
vidtgående fysisk eller psykisk handicap og derfor kun vanskeligt kan udnytte det almindelige 
tandplejetilbud (den eksisterende sygesikrings-tandplejeordning).   
 
Mange klinikker i den eksisterende sygesikrings-tandplejeordning er indrettet, så også borgere 
med fysisk handicap kan få adgang til tandpleje på samme vilkår, som borgere uden fysisk 
handicap. Du kan således ikke blive bevilget omsorgstandpleje, hvis du ved at vælge en af disse 
handicapegnede klinikker fortsat kan få dækket behovet for tandpleje ved at benytte den 
eksisterende sygesikrings-tandplejeordning. 
 
Almen tandpleje udføres af kommunens særligt uddannede klinikassistenter, autoriserede 
tandplejere og tandlæger. Specialtandpleje udføres af en specialafdeling i Region Syddanmark 
efter henvisning fra Tandplejen Sønderborg Kommune.  

 

mailto:velfaerd@sonderborg.dk
http://www.sonderborgkommune.dk/
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Information 
Visitationsafdelingens sikre mailadresse er velfaerd@sonderborg.dk 
 
Du kan se Sønderborg Kommunes kvalitetsstandarder på kommunens hjemmeside: 
www.sonderborgkommune.dk 
 
 De indgivne oplysninger vil blive anvendt til det formål, som er oplyst i dette 

ansøgningsskema. 
 Oplysningerne vil ikke blive opbevaret længere end det er nødvendigt for udførelse af den 

opgave, som oplysningerne er indgivet til. 
 Der gøres opmærksom på retten til akt- og registerindsigt samt retten til at indgive en klage til 

en tilsynsmyndighed. 
 Tilbagetrækning af et eventuelt samtykke kan ske på kommunens hjemmeside: 

Tilbagekaldelse af samtykke - GDPR (borgeronline.dk) 
 
Du er velkommen til at kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver, Diana Sohl, hvis du har 
spørgsmål. Diana Sohl træffes på telefon 91 17 55 19 og på mail dpo@sonderborg.dk 

 

mailto:velfaerd@sonderborg.dk
http://www.sonderborgkommune.dk/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www2.borgeronline.dk/540/dl0359ff&data=04%7C01%7Cadau@sonderborg.dk%7C568e92bb2c524b58dd9608d92fc5dd09%7C3b718dd696e144e0b2203d816a179702%7C0%7C0%7C637593349130421258%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7C1000&sdata=uc1KeI1fP3uHoWYgXszHbFpVjL0PCXCurk/dFAjd38k=&reserved=0
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