KVALITETSSTANDARD
Socialtandpleje
Vedtaget Sundheds- Ældre- og Handicapudvalget XXXX

Hvad er indsatsens lovgrundlag?

Sundhedsloven § 134 a

Hvilket behov dækker
indsatsen?

Socialtandpleje dækker målgruppens behov for akut og
funktionsopbyggende tandbehandling.

Hvad er formålet med
indsatsen?

At målgruppen opnår en forbedret tandsundhed med fravær
af symptomer og med mulighed for forbedring af den enkeltes tandsæt. Dette for at øge borgerens livskvalitet og begrænse marginalisering.

Hvem kan modtage indsatsen, og hvilke kriterier indgår for tildeling af
indsatsen?

Borgere i Hjørring Kommune, der er særligt udsatte og som
ikke kan benytte de eksisterende tandplejeordninger i omsorgstandplejen, specialtandplejen og praksistandplejen.

Ansøgning

Ansøgning til Socialtandpleje skal ske via borgerens kontaktperson i kommunen. Det kan være en medarbejder fra udsatteområdet eller Koordinerende sagsbehandler indenfor hjemløse/forsorgshjemområdet.

Målgruppen er primært borgere med særlige sociale problemer som f.eks. gadehjemløse samt borgere, der kan benytte
herberger, varmestuer og væresteder pga. hjemløshed (også
funktionel hjemløshed).

Visitation til socialtandpleje sker ud fra:
- Sociale kriterier
- Forudsætninger for at benytte de øvrige tandplejetilbud (omsorgs- og specialtandpleje eller praksistandplejen)
- Konkret behov for tandpleje
Den socialfaglige visitation udføres af afdelingsleder for udsatteområdet eller koordinerende sagsbehandler indenfor
hjemløse/forsorgshjemområdet.
Den tandfaglige visitation varetages af den udførende tandlæge.

Hvilke aktiviteter kan
indgå i indsatsen?

Undersøgelse, diagnostik og behandlingsplanlægning,
som kan omfatte:
-

Akut smertelindrende tandbehandling
Funktionsopbyggende tandbehandling fx ved betydelig nedsat tyggefunktion eller hvor tab af tænder i fortandsregionen er vansirende i et sådant
omfang, at det udgør et egentligt handicap for borgeren.

Der er mulighed for transport til behandlingerne. Dette bevilliges af Afdelingsleder for Udsatteområdet eller Koordinerende sagsbehandler indenfor hjemløse/forsorgshjemområdet.
Borgeren ledsages af kommunale relevante medarbejdere til behandlingerne.
Den behandlingsmæssige indsats varetages af tandlægefagligt personale.

Hvad er indsatsens omfang og varighed?

Omfang og varighed afhænger af en konkret vurdering af
den enkelte borgers tandsundhed og om borgeren kan indgå
i et længere behandlingsforløb.

Er der valgmulighed
med hensyn til leverandør?

Nej

Leverandør

Den Kommunale Tandpleje er ansvarlig for indsatsen, som
kan varetages af en anden aktør, f.eks. en privat praktiserende tandlæge.

Kompetencekrav til personalet

Kommunen understøtter, at det tandfaglige personale, der
varetager behandlingen, har mulighed for erfaringsudveksling om behandlinger til målgruppen samt sparring fra lægefaglig konsulent fra udsatte området.

Omkostninger for borgeren
Kvalitetsmål

Socialtandpleje er gratis for borgeren.

At borgerne møder op til de behandlinger, der er
aftalt.

At akut tandlægebehandling finder sted senest fire hverdage efter, at borgeren er tilkendt socialtandpleje.
At tandlægebehandling i øvrigt finder sted senest
14 hverdage efter, at borgeren er tilkendt socialtandpleje.

Særlige forhold

Forebyggende indsats:
For at højne tandsundheden hos nogle af de mest udsatte
borgere, kan brugerne af Hjørring Kommunes væresteder
for udsatte borgere, én gang om måneden få udleveret en
gratis tandbørste og tandpasta.

