
Omsorgstandpleje, socialtandpleje,
specialtandpleje
 Behandling af alle eller kun nogle af borgerne i de tre 

tandplejeordninger.

 Éngangsassistance, vikariat eller fast samarbejdsaftale.

 Alle behandlinger sker ud fra Sundhedsstyrelsens 
vejledning samt speci�k aftale med kommunen.

Behandling
 Behandling i borgerens eget hjem.

 Behandling på klinik.

 Behandling i tandlægebus (for gående borgere).

Nogle årsager til at samarbejde 
med os 


 Vi er specialister i kommunal voksentandpleje.

 Det er omkostningse�ektivt.

 Vi har ressourcerne, både de menneskelige og de 
tekniske, , og vi har kompetencerne og erfaringen.

 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.

 Fast samarbejde med 19 kommuner og samarbejde i 
øvrigt med yderligere 10 kommuner over hele landet. 

 Kontor i Kolding og i Køge.

Vi kan mere
 Privat omsorgstandpleje efter fritvalgsordningen. 

 Behandling af patienter privat (egenbetaling) 
fritvalgsordningen.

 Vi tilbyder tandplejedage på plejecentre efter et 
fast koncept. 

 Vi kan tilbyde akut og nødbehandling for patienter i 
omsorgstandplejen, socialtandplejen og specialtandplejen.

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.

HjemmeTandplejen I/S
Sandvadsvej 1

4600 Køge
Telefon 70 275 285

info@hjemmetandplejen.dk

www.hjemmetandplejen.dk

– et supplement til den kommunale tandpleje

Voksentandpleje 
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Er en �eksibel, ekstra kapacitet der kan ’skrues op
og ned for’.

Kommunal 
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Vi kan også
 Tilbyde instruktion og vejledning af plejepersonalet. 

 Tilbyde e-learning, tandpleje-app, kurser.

 Tilbyde profylakse: en række tiltag og materialer.

 Formidle informationsmaterialer.


