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Lovgrundlag  Sundhedslovens §§ 133 og 134 

 
Målgruppe Borgere i kommunen, der er fysisk eller psykisk udviklingshæmmede eller 

sindslidende, og som ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i 
Børne- og ungdomstandplejen, Omsorgstandplejen eller i privat tandlæ-
gepraksis. 
 
Målgruppen har primært en psykisk funktionsnedsættelse, men ofte fysi-
ske tillægshandikaps. Dertil kommer visse personer med cerebral parese, 
udviklingsforstyrrelser, samt andre med meget betydelig funktionsnedsæt-
telse, eksempelvis hårdt ramte Parkinson- eller sklerosepatienter. 
 

Hvem kan modtage ydelsen  Borgere med betydelig og varigt nedsat funktionsevne, der: 
• har behov for omfattende sygepleje- eller pædagogisk bistand; 
• har behov for særlig behandlingsmæssig støtte - for eksempel generel - 

anæstesi for at gennemføre behandlingen; 
• har behov for et mere specialiseret behandlingstilbud, end det om-

sorgstandplejen kan tilbyde; 
• vurderes at have særlige problemer med at benytte de sædvanlige 

tandplejetilbud og med at udvikle hensigtsmæssige tandplejevaner. 
 

Ydelsen kan modtages uanset borgerens boform. 
 

Formål med ydelsen  Specialtandplejen skal gennem et opsøgende, regelmæssigt tandplejetilbud 
med henblik på bevarelse af tænder, mund og kæber i funktionsdygtig 
stand, medvirke til, at den enkelte i videst muligt omfang bevarer sin fysi-
ske, psykiske og sociale trivsel livet igennem. 
 
Specialtandplejen skal sikre en kontinuitet mellem de forskellige elemen-
ter, eksempelvis de forebyggende og de behandlende. 
 

Specialtandplejen omfatter  • Individuel og kollektiv forebyggelse herunder hjælp til og instruktion i 
tandpleje for den enkelte patient samt systematisk undervisning, op-
lysning med videre til nøglepersoner omkring patienten. 

• Undersøgelser af tand-, mund- og kæberegionens sundhedstilstand i 
intervaller bestemt af tandlægefaglige kriterier sammenholdt med den 
enkelte patients generelle tilstand. 

• Behandling af symptomer, sygdomme og funktionsforstyrrelser i tand-, 
mund- og kæberegionen, herunder nødvendige tandprotetiske behand-
linger, således at denne bevares i god, funktionsdygtig stand under 
hensyntagen til den enkeltes samlede tilstand. 

 
Hvem visiterer til ydelsen Myndighedsafdelingen i Psykiatri og Handicap visiterer til specialtandple-

jen efter en faglig bedømmelse af patientens evne og mulighed for at be-
nytte de øvrige tandplejetilbud efter henvisning fra en fagperson, der har 
jævnlig kontakt med patienten og kendskab til dennes funktionsnedsættel-
se, og som har ansvaret for den pågældende. 



 
Det er ikke muligt selv at tilmelde sig specialtandplejen. 
 

Hvad koster ydelsen  Modtagere af ydelsen opkræves en årlig egenbetaling. I 2012 udgør egen-
betalingen maksimalt 1.725 kr.  
 

Er der valgmulighed med 
hensyn til leverandør  

Der er ikke frit valg i Specialtandplejen. 

Hvem leverer ydelsen  Specialtandplejen i Gentofte, Klinikken på Bank-Mikkelsensvej. 
 

Ydelsens omfang Regelmæssige undersøgelse, behandling og forebyggende tandpleje tilby-
des efter en individuel vurdering.  
 

Opfølgning • Det vurderes regelmæssigt, om de borgere, der er visiteret til special-
tandplejen, bør henvises til et andet niveau i tandplejen, således at 
princippet om, borgeren behandles på det nødvendige, men mindst 
specialiserede niveau, tilgodeses.  

• Omvisitering finder sted ud fra en samlet vurdering baseret på såvel en 
tandlægefaglig bedømmelse som en konkret individuel vurdering af 
borgerens funktionsevne. 

• Omvisitering fra specialtandplejen til omsorgstandplejen eller praksis-
tandplejen sker, hvis der er ændringer i borgerens tilstand og funkti-
onsevne, så pågældende ikke længere er omfattet af målgruppen. 

• Omvisitering fra specialtandplejen til omsorgstandpleje foretages af 
tandlægen i specialtandplejen. 

 
Klagemulighed Det er ikke muligt at klage over afgørelsen om visitation til specialtand-

plejen. 
 
Klager over det tandlægefaglige kan rettes til Den Kommunal Tandpleje. 
 

Særlige forhold Tandbehandling kan foregå på kommunens tandklinik i Rønne eller på 
specialtandlægeklinikken i Gentofte efter tandlægefaglig vurdering. 
 
Kan borgeren ikke forflytte sig ved egen hjælp - forudsættes forflytningen 
foretaget af borgerens støtteperson, ledsager eller pårørende. 
 

Bilag Sundhedsstyrelsens vejledning af 30. juni 2006: Omfanget af og kravene 
til den kommunale og regionale tandpleje. Kapitel 3 Specialtandpleje. 
 
Den tandlægefaglige kvalitetsstandard for Specialtandplejen i Gentofte 
kommune. 
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