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Formål

Vi servicerer:

Tandplejens formål er at:
Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18
år tilpasset den enkeltes behov:









Sundhedsfremmende sparring og rådgivning
Forebyggende tandpleje og information
Undersøgelse
Behandling
Tandregulering
Henvisning til specialister v. behov
Adgang til Tandlægevagten, når Tandplejen er lukket
Tværfagligt samarbejde med sundhedsplejen, daginstitutioner, dagplejere og
skoler.

Opmuntre og støtte børn og unge i at bevare deres tænder sunde
hele livet ved:







At facilitere viden om sunde tandplejevaner
At facilitere og motivere til at tage vare på egen tandsundhed
At facilitere viden om hensigtsmæssige kost- og drikkevaner
At samarbejde med forældrene
At tandplejebesøgene opleves positivt, vedkommende og relevante
At guide dem til at fortsætte i et voksentandplejetilbud, når de forlader
Tandplejen.

Fremme den enkelte bruger af omsorgstandplejens samlede
sundhed og trivsel ved:






Tandpleje baseret på omsorg
Forebyggende tandpleje og information
Undersøgelse
Behandling
Samarbejde med øvrige personer tæt på borgeren (hjemmepleje, pårørende,
egen læge)

Organisering
Tandplejen er organisatorisk placeret i Center for Kultur Fritid og
Sundhed.
Der er klinikker på to af kommunens skoler; Kokkedal Skole Vest i
Kokkedal og Langebjergskolen i Humlebæk. Omsorgstandplejen
varetages primært fra omsorgsklinikker på Lystholm og Skovgården.
Børne- og ungdomstandplejen varetages af 2 distriktsteam, der
ledes af overtandlægen.
Tandreguleringsklinikken er placeret på Borupgårdskolen i Helsingør,
hvor Fredensborg Tandpleje tilbyder tandregulering i et





8853 børn og unge under
18 år
(børne- og
ungdomstandpleje)
135 borgere, der pga.
vidtgående fysisk eller
psykisk handicap ikke kan
benytte det almindelige
voksentandplejetilbud
(omsorgstandpleje)

fælleskommunalt samarbejde med Helsingør Tandpleje.
Tandreguleringen ledes af overtandlægen i Helsingør kommune.
Organisering af tandplejetilbuddet
Kravene til og omfanget af det kommunale tandplejetilbud er
beskrevet i Sundhedsloven kapitel 37 og i Sundhedsstyrelsens
vejledning ”Omfanget af og kravene til den kommunale og regionale
tandpleje” for så vidt angår børne- og ungdomstandplejen.
Kravene til og omfanget af det kommunale omsorgstandplejetilbud
er beskrevet i Serviceloven kapitel 16, i Sundhedsloven kapitel 37
og i Sundhedsstyrelsens vejledning ”Omfanget af og kravene til den
kommunale og regionale tandpleje”.
Børne- og ungdomstandpleje
Alle børn er automatisk omfattet af tilbuddet om kommunal
tandpleje fra fødslen, og tilknyttes automatisk en klinik i nærheden
af bopælen.
Tandplejen varetager den opsøgende forpligtelse og indkalder
børn og unge til undersøgelse, hvor den sundhedsfremmende
tilgang vægtes højt. Herudover indkaldes til forebyggelse,
behandlinger og andre besøg, hvor et særligt fokus er beskrevet.
Tandplejen er vederlagsfri.



Vi har som mål at have
kontakt til alle børn og
unge, der er omfattet af
tilbuddet.



Vi har beskrevet
procedurer for, hvordan
vi henvender os til
brugerne med
information om vores
tilbud.



Vi tilstræber årlig
indberetning af
tandsundhedsdata på alle
børn og unge til
Sundhedsstyrelsens
Centrale Odontologiske
Register



Indsamling af
tandsundhedsdata giver
mulighed for at målrette
indsatsen.




Mål: Indberetningsprocent
Vi foretager årlig
på 90
optælling af antal
igangsatte
tandreguleringsbehandling
en.

Barnets forældre kontaktes telefonisk i 8 måneders alderen for
information om kost og mundhygiejne samt tilbud om et besøg på
klinikken såfremt der er behov. Barnet indkaldes derefter til
sundhedsvurdering på klinikken i 2 1/2 års- og 3 1/2 års alderen.
Barnet undersøges efterfølgende hver 18. måned. I perioden mellem
to regelmæssige undersøgelse planlægges yderligere besøg efter
individuelt behov (f.eks. for at følge tandfrembrud, kontrol efter
tandskade eller ved behov for sundhedsfremmende eller
forebyggende aktiviteter).
Sundhedsvurderingerne, de regelmæssige undersøgelser og
eventuelle øvrige besøg af børn i førskolealderen udføres af såvel
tandlæger, tandplejere som klinikassistenter.
De regelmæssige undersøgelser fra 4-års alderen udføres af
tandlæger og tandplejere. Nogle øvrige besøg kan varetages af
klinikassistenter.
Alle børn visiteres i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer
på området med henblik på at afdække et eventuelt behov for
tandregulering.
Tandreguleringsbehandlingen planlægges og gennemføres
efterfølgende af specialtandlægerne tilknyttet den fælles
tandreguleringsklinik i Helsingør i et tæt samarbejde med





Mål: max 25 % af en
årgang tilbydes
tandreguleringsbehandling
i tråd med
Sundhedsstyrelsens
retningslinjer.

barnet/den unge, forældrene og tandlægerne på Fredensborg
Tandplejes klinikker.
Ved akut opståede tandproblemer (tandpine og tandskade) tilbydes
konsultation og nødvendig akut behandling samme dag.
Tandplejen samarbejder med Tandlægevagten i Nordsjælland, som
tilbyder rådgivning og behandling ved akutte tandproblemer uden
for Tandplejens åbningstid.

Valg af andet behandlingstilbud
Børn under 16 år kan vælge at modtage tandplejetilbuddet i
den kommunale tandpleje i en anden kommune eller i privat
praksis.
Modtages tilbuddet i en anden kommunal tandpleje, er
tandplejen vederlagsfri.
Modtages tilbuddet i privat praksis honorerer kommunen
65 % af udgifterne – de resterende 35 % er egenbetaling.
For de 16-17 årige er der tilsvarende mulighed for at vælge at
modtage tandplejetilbuddet i privat praksis eller den kommunale
tandpleje i anden kommune. For denne aldersgruppe er
tandplejetilbuddet i privat praksis vederlagsfrit.
Såfremt man ønsker at få foretaget tandreguleringsbehandling hos
specialtandlæge i privat praksis, og barnet er under 16 år, og der
ønskes en dyrere behandling end den kommunen kan godkende,
kan barnet få refunderet et beløb, der svarer til 65 % af det beløb,
kommunen oprindelig har godkendt.
For unge på 16 og 17 år, der modtager tandregulering hos privat
praktiserende specialtandlæge, refunderer kommunen et beløb der
svarer til prisen på den behandling, som kommunen har godkendt.
Det betyder i praksis at kommunen refunderer 100 % af, hvad
behandlingen ville koste at udføre i Den Kommunale Tandpleje.
Uanset hvilket valg der træffes, omfatter valget det samlede
tandplejetilbud.
Tandplejen kan stille krav om, at en påbegyndt behandling skal
færdiggøres i Tandplejens regi, inden patienten overgår til privat
praksis.



Vi foretager årlig optælling af
antal unge, der vælger andet
behandlingstilbud og opgør
årligt udgiften hertil.



Vi har som mål at være
brugernes førstevalg.

Omsorgstandpleje
Det kommunale omsorgstandplejetilbud er beskrevet i
Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje.

Specialtandpleje



Vi foretager årlig optælling
af antal brugere.



Vi følger op på
servicemålene:
Første besøg aftales senest
2 måneder efter tilmelding
Undersøgelses tilbydes
min. 1 gang om året.

Specialtandplejetilbuddet er et specialiseret tandplejetilbud for
sindslidende og udviklingshæmmede, der ikke kan benytte
tandplejetilbuddet i børne- og ungdomstandplejen,
voksentandplejen eller i omsorgstandplejen.
Fredensborg Kommune tilbyder specialtandpleje i et samarbejde
med Gentofte Kommune fra Specialtandplejen, Bank Mikkelsens Vej
i Gentofte.

Socialtandpleje
Socialtandpleje er et nyt specialiseret tandplejetilbud pr. 1.7.2020.
Tilbuddet er for kommunens mest udsatte borgere, som ikke kan
benytte de eksisterende tandplejeordninger i omsorgstandplejen,
specialtandplejen og praksistandplejen.
Fredensborg kommune tilbyder socialtandpleje på en af Fredensborg
Tandplejes klinikker.

Ansvarsområder
Klinisk virksomhed:
Børne- og ungdomstandpleje.
Omsorgstandpleje
Socialtandpleje
Administrative opgaver:
Administration af aftaler for unge, der vælger et andet
behandlingstilbud.
Indgåelse af aftaler med privat praksis og
honorering af ydelser



Vi fører digitale
journaloptegnelser på alle børn
og unge



Vi arbejder aktivt med de
digitale medier



Vi informerer om vores
virksomhed på hjemmesiden
https://www.fredensborg.dk

Administration af Specialtandplejeordningen.
Godkendelse af henvisning
Opkrævning af egen betaling

Administration af Omsorgstandpleje.
Opkrævning af egenbetaling

Administration af Socialtandpleje.
Godkendelse af henvisning

Rådgivning:
Konsulentfunktion ifht tildeling af tilskud til
tandbehandling til voksne efter den sociale lovgivning
og pensionslovgivningen.
Undervisning af personale tilknyttet ældreplejen.
Deltagelse i sundhedsfremmende og forebyggende
aktiviteter i samarbejde med f.eks. sundhedsplejerske
og ved klasseundervisning.

Særlige kompetencer


Sundhedsfremmende kommunikation, der anerkendende
tager udgangspunkt i den enkeltes behov



Et behandlingstilbud, der også omfatter avanceret tilbud som
kirurgi, bidfunktionsbehandling, protetik og særlig indsats
overfor behandlingsangste børn og børn med særlige
udfordringer i forhold til tandbehandling.



Viden om børn og unges vækst og udvikling



Forebyggelse – planlægning af indsats og evaluering af effekt



Tværfagligt samarbejde med nøglepersoner omkring børn og
unge og omkring brugerne i omsorgstandplejen



Tværfagligt samarbejde Børn, Kultur og Sundhed.

Kontakt
Emne
Børne- og ungdomstandpleje
Omsorgstandpleje
Specialtandpleje
Socialtandpleje
Tandregulering

Administrative spørgsmål

Kontaktperson
Overtandlæge Pernille Koch
koch@fredensborg.dk
7080 7547
Specialtandlægerne
tandregulering@helsingor.dk
4928 1840
Overtandlæge Pernille Koch
koch@fredensborg.dk
7080 7547

