
Omsorgstandpleje
 behandling af alle kommunens borgere i

omsorgstandplejen, eller kun nogle af dem, fx: udvalgte
plejecentre, postnumre, patienter, boformer

 éngangsassistance, vikariater, i en tidsbegrænset periode
eller fast samarbejde med aftale i en given periode

 udførelse af omsorgstandpleje efter Sundhedsstyrelsens
retningslinjer i Modernisering Af Omsorgstandplejen
plus lovgivning og bekendtgørelser

Behandling
 behandling i borgerens eget hjem

 behandling på klinik

 behandling i tandlægebus (for gående borgere)

Nogle årsager til at 
samarbejde med os


op og ned for’

 vi er specialister i omsorgstandpleje

 det er omkostningse�ektivt

 vi har ressourcerne, både de menneskelige 
og de tekniske

 det frigør ressourcer i den 
kommunale tandpleje

Ferievagtordning
 vi holder vagt, når tandplejen er på ferie

 ét sted for personale, pårørende og borgere 
at henvende sig for at få hjælp

 giver mulighed for at få afviklet 
medarbejdernes ferie i ferieperioderne

 en billig måde at leve op til lovens 
intentioner på

Et supplement til den 
kommunale tandpleje
 siden 2002

 samarbejder pt. med 18 kommuner 
over hele landet

 kontorer i Silkeborg, Aabenraa og Solrød

Vi kan mere
 privat omsorgstandpleje efter 

fritvalgsordningen

 behandling af patienter privat (egenbetaling)
i udvalgte postnummerområder

 vi tilbyder tandplejedage på plejecentre efter 

 men vi kan ikke tilbyde akut behandling

Kontakt os helt uforpligtende
 vi kommer gerne forbi helt uforpligtende 

og fortæller mere om, hvad vi kan tilbyde

 ring eller skriv også gerne og 
få et konkret tilbud

 vi kan også give dig referencer på kolleger, 
der er vante til at samarbejde med os

HjemmeTandlægen I/S
Solrød Center 70, 1.
2680 Solrød Strand
Telefon 70 275 285

info@hjemmetandlaegen.dk

www.hjemmetandlaegen.dk

– et supplement til den kommunale tandpleje

Præsentation 
                           af Hjemmetandlægen

er en �eksibel, ekstra kapacitet der kan ’skrues

Vi kan også

 Instruktion og vejledning af plejepersonalet 

 Informationsmaterialer

 Kurser og undervisning

 Profylakse: en række tiltag og materialer

(alene eller sammen med vores søsterselskab, Tandplejeinformation OPP) 

et fast koncep


