
 
 
Kerteminde Kommune har en omsorgstandplejeordning, man kan ansøge om at blive 
tilknyttet. 
 
Ansøgningsskemaet findes i borgerens elektroniske hjemmeplejejournal, hvorfra 
plejepersonale med borgers accept kan sende det til visitator. 
 
Ansøgningsskemaet findes også sammen med kvalitetsstandarden på Kerteminde 
Kommunes hjemmeside www.kerteminde.dk. Skemaet kan udfyldes på hjemmesiden og 
kopieres over i en mail som sendes til visitator på: sikkerpost@kerteminde.dk. 
 
Ansøgningsskema og kvalitetsstandard kan også bestilles hos Myndighedsafdelingen, der 
også besvarer spørgsmål på: visitator@kerteminde.dk. 
 
Når visitator i Myndighedsafdelingen modtager et udfyldt ansøgningsskema med samtykke 
fra borger, behandles ansøgningen jf. Sundhedslovens §§ 131 og 132 og kriterierne i 
kvalitetsstandarden. 
 
Det fremmer sagsbehandlingstiden, hvis der er en fyldestgørende årsag til at almindeligt 
tandplejetilbud ikke kan benyttes. Sagsbehandlingstiden kan være op til fire uger. 
Eksempler på årsag: 
Kan ikke komme på en tandklinik, er fast sengeliggende pga. … 
Kan ikke forflyttes til tandlægestol pga. … 
Kan ikke samarbejde om, forstå hvad der skal foregå pga. demens/ pga. … 
 
For yderligere information se Kvalitetsstandard Omsorgstandpleje Kerteminde Kommune 
på www.kerteminde.dk eller kontakt visitator på visitator@kerteminde.dk. 
 
 
Uddrag af Sundhedsloven 
 
§ 131. Kommunalbestyrelsen tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til personer, 
der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun 
vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud. 
   Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan indgå aftale med regionsrådet om, at regionsrådet 
varetager omsorgstandpleje for de af stk. 1 omfattede personer.  
 
§ 132. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at personer, der modtager et kommunalt 
tandplejetilbud efter § 131, selv skal betale en del af udgiften til tandpleje. 
   Stk. 2. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter nærmere regler for størrelsen 
af den maksimale årlige betalingstakst, som kommunalbestyrelsen kan afkræve patienten. 
For forebyggende og behandlende tandpleje, der er omfattet af overenskomst med Dansk 
Tandlægeforening, og som der ydes tilskud til i medfør af § 65, kan kommunalbestyrelsen 
maksimalt afkræve patienten en betalingstakst svarende til patientens egenbetaling i 
praksistandplejen. 
 
 
Med venlig hilsen 
Kerteminde Kommune 
Se Kerteminde Kommunes retningslinjer for registrering af personoplysninger på: www.kerteminde.dk 
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