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RÅD OG VEJLEDNING TIL PATIENTER, PÅRØRENDE OG PLEJEPERSONALE 18

Hvis du har spørgsmål, så kontakt HjemmeTandplejen på telefon 70 275 285.

Tandlægedage på plejecentre
Tilbud om privat tandlægebehandling af de borgere, der ikke selv kan komme til 
tandlægen. Og som samtidig ikke hører hjemme i omsorgstandplejeordningen. 
Eller som i omsorgstandplejen ønsker at bruge Fritvalgsordningen til selv at vælge 
behandler. 

Baggrund
Regelmæssigt tandeftersyn og daglig tandpleje er en helbredsfremmende og sygdomsforebyggende 
indsats.  

Tandlægedage
Afholdes 2 gange om året i samarbejde med plejecentret. Der orienteres grundigt om 
Tandlægedagen og om den faste pris mm. på forhånd. Der aftales kun tandlægeeftersyn af borgere 
med informeret samtykke.

Behandling
Der udføres kun eftersyn og tandrensning til fast pris på Tandlægedagen, så der er ingen 
overraskelser. Er der behov for yderligere behandling, sender vi et behandlingsoverslag med pris, 
som borgeren/pårørende kan tage stilling til. Behandlingen udføres af en tandlæge eller en tandplejer.

Målgruppe
De borgere, som ikke selv kan komme hen til tandlægen, eller kun kan komme der hen med stort 
besvær, og som samtidig ikke hører hjemme i den kommunale omsorgstandplejeordning - eller 
som ønsker at bruge Fritvalgsordningen til selv at vælge behandler til omsorgstandpleje. 

Pris
Samme priser som på en tandklinik, og der er tilskud til behandlingen fra Danske Regioner 
(’sygesikringen’) og fra ’danmark’, hvis borgeren er medlem. Der skal dog betales et kørselstillæg, 
der afhænger af kommune / plejecenter, og som indgår i den faste pris. Fast pris pr. borger dækker 
således: undersøgelse, tandrensning og kørsels-/udebesøgstillæg.
Ring og hør, hvad det koster hos jer. Der betales med MobilePay eller Dankort.

Resultat
Tandlægebehandling bliver som et tilbud gjort tilgængelig for en gruppe borgere, der i dag reelt ikke 
har adgang til den. Det forebyggende tandlægeeftersyn muliggør tidlig diagnose og tidlig behandling 
af tand- og mundsygdomme. Tandlægedagene er samtidig med til at sætte fokus på den daglige 
tandpleje på plejecentrene.

Information
Kontakt Hjemmetandlægen på TELEFON 70 275 285, hvis du helt uforpligtende vil høre mere om 
Tandlægedag og fast pris på dit plejecenter eller i din kommune. 
Eller send os en mail på info@hjemmetandplejen.dk  

HjemmeTandplejen har mere end 18 års erfaring i opsøgende tandpleje. Vi hjemmebehandler borgere, der betaler privat, 
men vi arbejder også på kontrakt for 18 kommuner med tandbehandling af borgere, der ikke selv kan komme til tandlægen.
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