
 

Ansøgning/Visitation til Omsorgstandplejen - Parkvej 48, 4700 Næstved 
 
 
Personnummer (CPR): 

Navn: 

Adresse: 
 
Telefon: 

 
Samtykke fra borger til at søge om at blive tilmeldt Den Kommunale Tandpleje. 
Samtykke fra borger til at videregive sundhedsoplysninger vedrørende denne 
ansøgning. 

 
Kontaktperson: Team: 

 
 
Telefon:  Træffetid: 

Funktionsniveau: Kan borger forflytte sig selvstændigt fra stol/tandlægestol: 

Ja Nej 

Hvis nej hvorfor? 
 
 
 
 
 
 
Kognitivt / psykisk:  Er der nogle kognitive / psykiske handicap, som gør borger ude af 
stand til at samarbejde med en almindelig praktiserende tandlæge? 

 
Ja Nej 

 
Hvis ja, hvilke? 

 
 
 
 
 
 
Oplysning om tandforhold: 
Naturlige tænder: Ja Nej 

 
Delprotese: Ja Nej Nej Helprotese: Ja 

 
Eventuelle tandproblemer: 

 

 
 
 
Tidligere tandlæge: 

 
 
Ansøgning  skal  udfyldes  og  sendes  elektronisk  til  Tandplejens  funktionspostkasse: 
tandplejen@naestved.dk 

 
Overtandlægen vurderer ud fra ansøgningen, om borger kan godkendes til optagelse i 
Omsorgstandplejen 



 

 

 
 
I retningslinjer for kommunal tandpleje kapitel 2.1 står: 

 

Kommunen skal tilbyde forebyggende og behandlende tandpleje (omsorgstandpleje) til 
personer over 18 år, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller 
psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud. 

 
Loven sigter mod, at omsorgstandplejetilbuddet ydes til personer, hvis egenomsorg er så 
begrænset, at de har behov for hjælp i almindelige daglige funktioner eller for egentlig 
pleje. Det er karakteristisk, at personkredsen har vanskeligt ved at benytte det 
etablerede tandplejesystem, og da patientens funktionsnedsættelse ofte er overvejende 
fysisk, har de vanskeligt ved at modtage tandpleje på en etableret tandklinik. Det er 
desuden karakteristisk, at personkredsen har nedsat evne til at klare egen daglige 
hjemmetandpleje. 

 
Loven sigter hverken mod behandlingsbehov eller økonomi. 

 
Omsorgstandplejen tilbydes ved kommunens tandklinikker. Det er muligt at vælge, at 
modtage tandplejetilbuddet hos en privatpraktiserende tandlæge/klinisk tandtekniker. I 
givet fald kontaktes Center for Sundhed, tlf.: 55 88 10 00 efter godkendelsen. 

 
De fleste former for tandbehandling kræver bedre forhold, end det man kan opnå i eget 
hjem eller på plejehjemmene, og bedre udstyr end det transportable udstyr, der 
medbringes. 

 
Borgeren må i disse situationer transporteres til egentlige klinikker. Udgift til transporten 
afholdes af borgeren selv. 

 
Betaling 

 

Det koster et mindre beløb årligt at deltage. Taksten fremgår af Næstved kommunes 
hjemmeside: http://www.naestved.dk/Kommunen/Oekonomi/Takster/Tandplejen.aspx 

 
Beløbet trækkes automatisk over pensionen den førstkommende måned efter 
tilmeldelsen, medmindre man selv ønsker at sørge for betalingen via et tilsendt 
postgirokort. Ønsker man selv at betale via girokort skal der tages kontakt til Tandplejen 
Parkvej tlf.: 55 88 15 00. for aftale. 

 
For medlemmer af Sygeforsikringen Danmark skal kopi af pensionsmeddelelsen i den 
måned, der er trukket for omsorgstandplejen, sendes til Sygeforsikringen, og der vil 
blive refunderet efter gældende regler. 

 
I bekendtgørelse nr. 179 af 28. februar 2012 om tandpleje er der i §§ 10, 15, 23, 24 og 
25 fastsat loft for egenbetalingen for de af ordningerne omfattede patienter. 

 
Ifølge bekendtgørelsens § 28 reguleres det fastsatte loft for egenbetaling én gang årligt 
den 1. januar. Reguleringen foretages på grundlag af satsreguleringsprocenten efter lov 
om en satsreguleringsprocent. Beløbet afrundes til det nærmeste kronebeløb deleligt 
med 5. 

 


