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Omsorgs
tandpleje

SUNDHED OG OMSORG

#ALLE TIDERS ÆLDRELIV



Omsorgstandpleje
Formålet er at fremme din samlede sundhed og trivsel, hvis du 
på grund af dit fysiske eller mentale helbred ikke er i stand til at 
komme til en almindelig tandplejeklinik. Det sker ved at sikre 
den bedst mulige tyggeevne og undgå smertefulde tilstande i 
mundhulen.

Tandplejen giver kun behandlinger, som du kan overkomme. Valget 
vedrørende tandpleje hviler derfor på et fagligt grundlag samt på dine 
ønsker. 

» Du kan ikke få udført større behandlinger som for eksempel
 krone- og broarbejde eller implantater.
» Du kan ikke få hjælp til akut tandpleje før tilmeldingsdatoen.
» Udgift til transport er ikke omfattet.

Du kan ikke få bevilget omsorgstandpleje udelukkende fordi du har 
besvær med trappegang eller fordi du har behov for ledsagelse til tandlæ-
gebesøg. Har du brug for ovenstående, skal du henvende dig til en privat-
praktiserende tandlæge evt. med adgangsvenlige forhold.

Omsorgstandpleje omfatter:

›› Forebyggelse af sygdomssymptomer og sygdomstil-
 stande i tænder, mund og kæber, eller aktiviteter, der
 begrænser udbredelsen af sygdomstilstande, der
 allerede er opstået.

›› Regelmæssige undersøgelser.

›› Behandling af symptomer, sygdomme og funktions-
 forstyrrelser i tænder, mund og kæber, herunder
 nødvendige tandprotetiske behandlinger.

General information om omsorgstandpleje

Hvad er formålet
med hjælpen?

Hvad omfatter om-
sorgstandpleje? 

Hvad omfatter 
omsorgstandpleje 
ikke? 



Hvordan søger du 
om hjælp til 
omsorgstandpleje?

Hvornår udføres 
omsorgstandpleje? 

Hvad koster det?

Hvis du ønsker 
at klage? 

Hvis du vil søge om omsorgstandpleje, skal du henvende dig til Myndig-
hedsservice i Roskilde Kommune (se adresser i brochuren “generel 
information og samarbejde”). Når du søger om omsorgstandpleje, vil du 
få et svar på din ansøgning senest ti dage efter, at Myndighedsservice 
har modtaget den. Du er omfattet af omsorgstandpleje fra den førstkom-
mende måned efter din tilmelding.

Rutineundersøgelser sker normalt 1-2 gange årligt efter tandlægens skøn, 
dog maksimalt én gang hvert halve år.
Tidspunkterne for omsorgstandplejen aftaler du selv med omsorgstand-
lægen. Ved akut opstået tandpine uden for tandplejens åbningstid hen-
vises til det almindelige vagtlægesystem med henblik på at sikre smerte-
dækning indtil tandplejen igen har åbent.

I sommerferien kan tandplejen kontaktes ved behov for akutbehandling 
på mandage i tidsrummet 8-10 på telefonnummer: 46 31 71 18.

Du skal betale for at være tilmeldt Omsorgstandplejen. Til gengæld er alle 
behandlingerne gratis. Myndighedsservice kan fortælle dig, hvor meget 
det koster. Du kan også finde taksterne på Roskilde Kommunes hjemme-
side: www.roskilde.dk/socialetakster Når du er tilmeldt omsorgstandple-
jen, kan du ikke samtidig få tilskud til tandbehandling fra den offentlige 
sygesikring.

Hvis du er utilfreds med den faglige behandling, som du har modtaget 
af Omsorgstandplejen, kan du klage til Patientombuddet (se adresser i 
brochuren “GENEREL INFORMATION OG SAMARBEJDE”).

HVEM UDFØRER OMSORGSTANDPLEJE? 

Omsorgstandplejen udføres af Roskilde kommunale 
tandpleje. Ønsker du flere informationer herom, 
kan du henvende dig til Myndighedsservice i Roskilde 
Kommune (se adresser i brochuren “generel information 
og samarbejde”).

General information om omsorgstandpleje

www.roskilde.dk/socialetakster
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