Køge Kommune
Velfærdsforvaltningen
Torvet 1
4600 Køge

Ansøgning om Omsorgstandpleje
jf. sundhedslovens § 131 og 132

Ansøger
Navn

CPR nummer

Adresse

Telefon nummer

Postnummer

By

Kontaktperson
Navn

Telefon nummer

Beskriv årsag til, at du ikke kan benytte almindelig praktiserende tandklinik?

Benytter du hjælpemidler til at komme omkring, hvis ja, hvilke:

Har du brug for hjælp fra en anden person, når du skal omkring i din bolig, f.eks ud af seng op af stol

Er du sengeliggende døgnet igennem

Ja

Nej

Helbredsmæssig forhold, f.eks. nedsat hukommelse, psykisk sygdom

Side 1/3

Omsorgstandpleje omfatter:
1.

Regelmæssige undersøgelser af tænder mund og kæber efter dine personlige behov.
Alle tænder, samt de tandbehandlinger der er foretaget i tidens løb kontrolleres.
Du tilbydes behandling af tandsygdomme efter nærmere aftale.
Dine eventuelle proteser efterses og tilpasses om nødvendigt. Hvis der er behov, herfor foretages
reparation af dine proteser.

2.

Forebyggende tandpleje efter retningslinjerne for Omsorgstandpleje.
For at sikre bedst mulig mundhygiejne informeres om forskellige velegnede hjælpemidler.
Hvis plejepersonalet bistår dig med den daglige mundhygiejne og protesepleje, vejledes medarbejderne herom.
Hensigtsmæssige kostvaner kan diskuteres.

3.

Tilkald til nød behandling.
Hvis der opstår smerter på trods af ovennævnte indsats eller som følge af uheld eller andre skader, kan
nødbehandling arrangeres. Proteseskader repareres hurtigst mulig.

Hvem foretager behandlingen:
Køge Kommune har indgået aftale med:
Hjemmetandplejen I/S
Sandvadsvej 1
4600 Køge
Tlf. 70 275 285
Behandlingen foregår efter Hjemmetandlægen mobile koncept, enten på din bopæl, eller et andet sted efter aftale.
Du er altid velkommen til at ringe til Hjemmetandlægen for at få besvaret spørgsmål om tandpleje.

Betalingen:
Køge Kommune betaler hovedparten af udgifterne.
Du skal selv betale kr. 45,83 om måneden for at være tilmeldt omsorgstandplejen. Beløbet opkræves over pensionen.
Når du er tilmeldt Omsorgstandpleje, kan du ikke samtidig modtage tilskud fra sygesikringen ved behandling hos

privatpraktiserende
tandlæge.
Du kan altid udmelde dig af ordningen, og du vil få refunderet forudbetalt beløb.

Fuldmagt - Træk i social pension
Ansøger giver hermed fuldmagt til, at kommunen kan anmode Udbetaling Danmark om at trække i min folkepension/
førtidspension til dækning af nedenstående serviceydelse:
Omsorgstandpleje efter sundhedsloven

Ved trækket i pensionen anses betalingen for den eller de serviceydelser jeg aktuelt
modtager som betalt rettidigt til kommunen.
Jeg er bekendt med, at jeg til enhver tid kan tilbagekalde fuldmagten. Jeg er bekendt med, at der trækkes i
pensionsudbetalinger i Udbetaling Danmark, indtil jeg måtte tilbagekalde fuldmagten ved skriftlig besked til
kommunen. Besked om tilbagetrækning af fuldmagten skal indgives senest 25 dage før den 1. i en måned, hvis
trækket skal bortfalde i pensionsudbetalingen den næstkommende måned.
Kommunen har som følge af fuldmagten alene adgang til at trække de nævnte betalinger og får ikke fortrinsret til at
få dækket eventuelle krav i pensionen eller andre ydelser, der bliver udbetalt fra Udbetaling Danmark.
Fuldmagten er gældende, indtil den kaldes tilbage.
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Lovgivning
Der tages afsæt i Køge Kommunes gældende kvalitetsstandard for omsorgstandpleje samt Lov om tandpleje jf.
Sundhedsloven § 131 og § 132, bekendtgørelse nr. 1658 af 22. december 2017
Jf. retssikkerhedsloven § 11 kan myndigheden anmode personer, der søger om hjælp om, at medvirke til at få de
oplysninger frem, som er nødvendige for at afgøre, hvilken hjælp man er berettiget til, samt lade sig undersøge hos
en læge o.lign. som led i sagsbehandlingen. Når man modtager hjælp har man pligt til at oplyse om ændringer,
der kan have betydning for hjælpen.
Kommunen registrerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysninger til andre offentlige myndigheder, private
virksomheder med flere, der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller som kommunen samarbejder med. Du har ret
til at få at vide, hvilke oplysninger kommunen registrerer om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet.
Jf. aftaleloven § 10 foreskriver, at den, som har givet en anden fuldmagt til at foretage en retshandel, bliver umiddelbart berettiget og forpligtet overfor tredjemand ved retshandel, som fuldmægtigen foretager i
fuldmagtsgiverens navn og indenfor fuldmagtens grænser.

Samtykke
Jeg giver samtykke til, at Køge Kommune må indhente de oplysninger, der er nødvendige for at behandle
ansøgningen, herunder oplysninger fra din praktiserende læge, Regionerne og andre afdelinger i kommunen.

Dato og ansøgers underskrift
Dato

Underskrift

Ansøgningen sendes til:
Køge Kommune
Ældre- og Sundhedsafdelingen
Torvet 1
4600 Køge
eller via digital post til Køge Kommune / Ældre.
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