
Hvad er omsorgstandpleje? 

 Omsorgstandpleje er for borgere over 

18 år, der på grund af nedsat førlighed 

eller vidtgående fysiske eller psykiske 

handicaps, kun vanskeligt kan benytte 

det almindelige tandplejetilbud. 

 Omsorgstandplejetilbuddet skal medvir-

ke til øget trivsel ved at sikre en god 

tyggeevne samt forebygge og afhjælpe 

smerter. 

 Et godt omsorgstandplejetilbud forud-

sætter et tæt samarbejde med plejeper-

sonale og/eller pårørende. 
Hvem kan få omsorgstandpleje? 

For at kunne modtage tilbud om omsorgstand-

pleje, skal man være visiteret hertil. Det vil 

sige at man ikke selv kan tilmelde sig ordnin-

gen. 

Visitationen foretages af Skive Kommunes visi-

tatorer og sker via plejepersona-

le/kontaktperson. 

Borgere i egen bolig visiteres af Visitation og 

hjælpemidler. 

Borgere i plejebolig visiteres af Pleje & Om-

sorg. 

Borgere tilknyttet Socialafdelingen visiteres af 

Specialrådgivningen. 

 

Omsorgstandplejen omfatter: 

 Regelmæssig undersøgelse af tænder, 

proteser og slimhinder. 

 Vejledning og hjælp til at holde tænder 

og proteser i god stand. 

 Nødvendig behandling af tænder og 

proteser. Der tages hensyn til den en-

keltes behov, samt til de realistiske mu-

ligheder for at gennemføre behandlin-

gen. 

 Undervisning og træning af personale, 

så nødvendig hjælp til tandbørstning 

kan ske på bedste måde. 
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Daglig tandpleje 

fremmer helbred og 

forebygger sygdom!  
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Omsorgstandpleje 
Informationspjece 

Kontakt: 

Ved eventuelle spørgsmål kan Tandplejens 

administration kontaktes på tlf. 9915 6880 

 www.skive.dk  

Hvem kan udføre behandlingen? 

• Kommunal tandpleje 

• Privatpraktiserende tandlæge 

Hvad koster det? 

Det koster            kr. om året at modtage om-

sorgstandpleje. Beløbet dækker al behandling 

og opkræves én gang årligt via giro. 

 

OMSORGSTANDPLEJEN 
SKIVE KOMMUNE 

Tandplejen 

Resenvej 25, plan 5 

7800 Skive 

Tlf. 9915 6880 

Mail:  tana@skivekommune.dk 

Hvor kan det foregå? 

 

 Første undersøgelse ved indmeldelse 

samt selve tandbehandling foregår på 

vores omsorgstandplejeklinik, hvor der 

er gode pladsforhold samt loftslift. 

 Forebyggende behandlinger og regel-

mæssige eftersyn samt mundhygiejne-

instruktioner foregår hos borgeren selv 

sammen med det tilknyttede plejeperso-

nale.  


