5

Sendes til omsorgstandplejen

708410

021718

Oplyses ved henvendelse
Dato

Journalnummer - KLE 29.15.12G01

Henvisning til
omsorgstandpleje
efter sundhedslovens § 131

Oplysninger om borgeren
Navn

Personnummer

Adresse

Telefonnummer

Pårørende - Navn

Pårørende - Telefonnummer

Kontaktperson - Navn

Kontaktperson - Telefonnummer

Egenbetaling til omsorgstandplejen trækkes i pensionen.
Borgeren er orienteret om og indforstået med dette

Nej

Ja

Visitation
Visitators navn

Visitators telefonnummer
Bemærkninger

Modtager borgeren hjælp
til mundpleje

Nej

Ja

Andet

Leverandørønske

Kommunal leverandør

Privat leverandør

Adgangsforhold
Boligtype

Sal

Elevator

Etageejendom

Bemærkninger

Nej

Ja

Åbner selv

Nej

Ja

Hjemmeplejen har nøgle
Er borgeren tilknyttet
et dagtilbud

Nej

Ja

Nej

Ja

Andet

Nøgleforhold
Bemærkninger
Bemærkninger
Hvor

Oplysninger om henviser/hjemmepleje
Navn

Telefonnummer

Dato og underskrift - borgeren

Dato og underskrift - henviser/hjemmepleje

Dato og underskrift

Dato og underskrift

Udfyldes ved ophør med omsorgstandpleje
Årsag

Afgået ved døden

Andet

Fraflyttet

Dato og underskrift
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Bilag til blanket
Henvisning til omsorgstandpleje

Uddrag af sundhedsloven
Omsorgstandpleje
§ 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. Personer, der får tilbudt tandpleje på kommunal
klinik, kan vælge i stedet at modtage tandplejetilbuddet
hos praktiserende tandlæge eller klinisk tandtekniker.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan indgå aftale med
regionsrådet om, at regionsrådet varetager
omsorgstandpleje for de af stk. 1 omfattede personer.

Nr. 7070-A Dafolo - ISO 9001:2000 - ISO 14001

§ 132. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at personer,
der modtager et kommunalt tandplejetilbud efter § 131,
selv skal betale en del af udgiften til tandpleje.
Stk. 2. Indenrigs- og sundhedsministeren 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.
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