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1. Indledning 
 
Byrådet har godkendt en kvalitetsstandard for omsorgstandpleje i Sønderborg Kommune. Det 

fremgår af kvalitetsstandarden, at tandplejetilbuddet skal omfatte:  
 Forebyggelse 
 Undersøgelse 
 Behandling 
 Samarbejde med de faggrupper, der varetager daglig mundhygiejne og tandpleje.  

 
Det fremgår endvidere af kvalitetsstandarden, at forebyggelse, undersøgelse og behandling 

tilrettelægges efter en individuel vurdering i henhold til tandlægefaglige kriterier, dog således 
at alle, der er visiteret til omsorgstandpleje ses minimum én gang årligt af en 
tandlæge/tandplejer.  
 
For at konkretisere serviceniveauet for omsorgstandpleje er der udarbejdet et indsatskatalog. 
 
Indsatskataloget formidles til borgere, samarbejdspartnere og andre interessenter på 

kommunens hjemmeside www.sonderborg.dk 
 
Indsatskataloget følger som udgangspunkt opbygningen i akkrediteringsstandarderne for det 
kommunale område efter Den Danske Kvalitetsmodel, IKAS november 2008. I sin opbygning 
er indsatskataloget sammenligneligt med indsatskataloget for Sønderborg Kommunes 
Træningsenhed, Rehabiliteringsteamet og Sundhedsplejen. Fremtidige revisioner af det 
samlede indsatskatalog foretages ved behov, dog mindst en gang årligt. Ansvaret for at 
indsatskataloget bliver revideret, ligger hos senior- og sundhedschefen. 
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2. Beskrivelse af omsorgstandpleje 
1. Titel 
 

Omsorgstandpleje 

2. Målgruppe Målgruppen for omsorgstandpleje er personer over 18 år, der på 
grund af kronisk nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk 
handicap kun vanskeligt kan udnytte det almindelige tandplejetilbud 
(den eksisterende sygesikrings-tandplejeordning).  
 
Målgruppen er således personer, som 
 Ikke er i stand til at varetage egne behov for tandpleje og/eller 

 Ikke kan overskue konsekvenserne af manglende tandpleje 
og/eller 

 Ikke kan forflyttes uden lift eller tilsvarende og/eller 
 Ikke kan komme udenfor eget hjem 
 
Omsorgstandpleje tilbydes, så længe borgeren tilhører målgruppen. 
 

3. Formål Formålet med omsorgstandpleje er - gennem opsøgende, 
regelmæssige undersøgelser, forebyggende foranstaltninger og 
behandlinger - at medvirke til at fremme den enkeltes samlede 
sundhed og trivsel. 
 

4. Indsatsens 
indhold                             

Forebyggelse, undersøgelse og behandling tilrettelægges efter en 
individuel vurdering i henhold til tandplejefaglige kriterier samt de 

givne forhold f.eks. patientens evne til at samarbejde og de fysiske 
rammer. 
 
Forebyggelse 
Den forebyggende indsats omfatter alle aktiviteter, der tager sigte på 
at forhindre sygdomssymptomer og -tilstande i tænder, mund og 
kæber i at opstå, herunder oplysningsvirksomhed til såvel patient 
som omsorgs-personale og pårørende om betydningen af en sund, 

funktionsdygtig tand-, mund- og kæberegion. 
Forebyggelsesindsatsen kan omfatte: Afpudsning, rengøring af 
proteser, tandbørstning og tandrensning samt forebyggelse af 
tandsygdomme. 
Tandplejen samarbejder om forebyggelsesindsatsen med de 
faggrupper, der varetager daglig mundhygiejne og tandpleje.  
 
 
Undersøgelse 
Undersøgelser af tand-, mund- og kæberegionen samt eventuelle 
proteser foretages med intervaller tilrettelagt på grundlag af faglig 
betragtning og foretages minimum 1 gang årligt af en 
tandlæge/tandplejer. 
 

Behandling 
Nødvendige behandlinger omfatter behandling af symptomer, 
sygdomme og funktionsforstyrrelser i tænder, mund og kæber, 
herunder de nødvendige tandprotetiske behandlinger. 
Der skal vurderes i hvert enkelt tilfælde om fordelene ved behandling 
overstiger ulemperne. Som udgangspunkt behandles al caries, men i 
visse tilfælde er det kun muligt at foretages henholdende behandling. 
Henholdende behandling kan bestå af ingen behandling.  
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Opfølgning 
Tandplejen følger løbende op på omsorgspatientens tandstatus, og 
omsorgspatienten kan til enhver tid ønske en konsultation ved 
tandlæge/tandplejer/klinikassistent efter behov. 
 
 

5. Målinger, test 
og 
dokumentation 

Dokumentation i den elektroniske patientjournal samt orientering af 
plejepersonalet eller den pårørende om besøgets indhold og status. 
 

6. Praktiske 
forhold 

Omsorgstandplejen leveres som udgangspunkt i personens egen 
bolig herunder servicearealer, der er tilknyttet plejeboligen. 

Alle, der er visiteret til omsorgstandpleje ses minimum en gang årligt 
af en tandlæge/tandplejer. Herudover kan klinikassistenter 
kontrollere og foretage forebyggende indsatser efter behov. 
 

 

 

 

 
 
 


