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Tandpleje for Børn og Unge, Samsø Kommune
Samsø Kommune tilbyder tandpleje for børn og unge under 18 år.





0-17-årige, der bor i Samsø Kommune er automatisk tilmeldt
tandplejeordningen.
16-17 årige, der er i gang med uddannelse udenøs fortsætter i tandplejen, med
mindre de skifter folkeregisteradresse til en anden kommune end Samsø
Tandplejen er gratis for den enkelte
Tandplejetilbuddet omfatter tandeftersyn, forebyggelse, rådgivning og
behandling inklusive tandretning

Mål med tandplejen
Tandplejens mål er at medvirke til, at alle børn og unge får de bedste muligheder for
at opnå og beholde sunde, velfungerende tænder, mund og kæber hele livet. Som en
del af dette forsøger vi at gøre den enkelte bevidst om eventuelle tandproblemer, om
betydningen at holde tænderne rene for bakterier med tandbørste og fluortandpasta
dagligt og betydningen af livslang regelmæssig tandpleje. Tandplejen besøger derfor
jævnligt Samsøs skoler og underviser børnene i gode tandbørstevaner.
Tandplejen arbejder for, at børn og unge har det godt med at gå til tandlæge. Hvert
tandlægebesøg indledes med en kort samtale med børn, unge og deres forældre om
deres ønsker til tandpleje og til tandbehandling. Vi tager meget gerne individuelle
hensyn til børns, unges og forældres ønsker. Vi evaluerer ofte tandlægebesøg med
børn og forældre for at blive klogere på, om vi har håndteret behandlingen på en god
måde.
Ny lovgivning og ny viden om tænder
Sundhedsloven fastslår at børn og forældre skal medinddrages i beslutningerne om
tandplejens indsats. Ny viden gør op med tidligere tiders tro på, at det altid er en god
ide at reparere skadede mælketænder. Samtidig udtrykker en række voksne, at deres
egne oplevelser med tandbehandling som børn har betydet, at deres forhold til
tandpleje har taget alvorligt skade.
Når tandplejen konstaterer huller i mælketænderne hos et mindreårigt barn, er
tandplejens første prioritet at få etableret en dialog med børn og forældre om det, at
barnet udvikler huller i tænderne - og som en del af dette at finde ud af, hvorledes
børn, forældre og tandpleje kan arbejde sammen om at standse udviklingen af huller
hos barnet. På denne måde medinddrages børn og forældre i beslutningerne om,
hvordan barnet hjælpes bedst – hjemme som på klinikken.
Børn, forældre og tandplejepersonale får på denne måde mulighed for at lære
hinanden og klinikkens arbejde at kende. Tandplejepersonalet får mulighed for at
tilrettelægge tandplejen for det enkelte barn, så barnet i videst mulige omfang undgår
dårlige oplevelser. Hvis forældrene, barn og tandplejen tilsammen opnår, at hullerne i
mælketænderne går i stå, bliver det måske slet ikke nødvendigt at reparere de
skadede mælketænder.
Den regelmæssige tandpleje
Vi sender indkaldelse til første besøg i tandplejen når barnet er 1 ½ år gammelt.
Regelmæssig tandpleje starter i 3 års alderen og vi indkalder børn og unge med god
tandsundhed hver 18. måned. Vi indkalder unge til sidste eftersyn i 17 ½ års alderen.
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Vi tilbyder børn og unge med tandsundhedsproblemer forebyggende tandpleje
hver 4. måned eller efter behov.
Vi har opmærksomhed på vækst, tandskifte og tandstilling ved alle
tandeftersyn og henviser børn og unge, der har behov for det, til konsultation
og eventuel behandling hos specialtandlæge Annelise Küseler.
Tandreguleringsbehandling foregår på den kommunale klinik én torsdag om
måneden.

Indkaldelser sendes på mail og vi sender en ”husk din tid hos tandlægen”-SMS dagen
før til det mobilnummer, tandplejen har registreret.
Tandplejen er omfattet af den skærpede underretningspligt til de sociale
myndigheder. Det betyder, at tandplejen sender bekymringsbrev til Samsø Kommune,
hvis der ikke kan etableres et samarbejde med forældrene, barnet eller den unge om
det regelmæssige tandplejetilbud.
Overgangen til voksentandplejen
Vi forsøger at lette overgangen til voksentandplejen ved at informere de 17 årige om og opfordre til - at de vælger sig en privatpraktiserende tandlæge. Vi sender et
resume af journalen (udskrivningsbrev) sammen med røntgenbilleder og andre
relevante oplysninger til den valgte tandlæge eller - hvis den unge ikke har valgt
tandlæge – til den unge selv.
Hvis du som forælder ønsker et andet tandplejetilbud for dit barn end Samsø
Kommunale Tandpleje, beder vi dig henvende dig til os. Der er følgende muligheder:
 Tandpleje på en anden kommunes klinikker – der kan være egenbetaling.
 Tandpleje hos privat tandlæge efter eget valg for 0-15 årige. Der er 35 %
egenbetaling og serviceniveauet er det samme som på den kommunale klinik.
Valget gælder det samlede tandplejetilbud.
 Tandpleje hos privat tandlæge efter eget valg for 16-17 årige unge. Der kan i
henhold til lovgivningen være egenbetaling på enkelte behandlinger for 16 – 17
årige. Valget gælder det samlede tandplejetilbud.
 Udmelding af de kommunale tandplejeordninger. Der er ingen mulighed for
offentlige tilskud til tandpleje hos privatpraktiserende tandlæge før efter
barnets fyldte 18. år.
Du skal indgå aftale med Samsø Kommunale Tandpleje før dit barn begynder
behandling i en anden kommune eller hos privatpraktiserende tandlæge.
Kontaktoplysninger, åbningstider:
Samsø Kommunale Tandpleje
Kildemosen 7, Tranebjerg, 8305 Samsø
Telefon nummer: 51898451. Daglig telefontid: 8-10
Mail: tandplejen@samsoe.dk
Klinikkens normale åbningstider – eftersyn og tandbehandling:
 Mandage
11:30 - 18
 Tirsdage
8 – 15
 Tandregulering og forebyggende tandpleje: efter aftale
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Personale:
 Klinikassistent Tina Westberg Nielsen
 Specialtandlæge Annelise Küseler
 Klinikchef Niels Hansen
Nødbehandling udenfor normal arbejdstid (hverdage 8-15):
 Prøv tandplejens telefon 51898451 – eller ring til:
 Tandlægevagten i Aarhus – telefon 40 51 51 62 eller
 Brug privat tandlæge efter eget valg.
Har du spørgsmål om Samsø Kommunes børne- og ungdomstandpleje, er du altid
velkommen til at kontakte tandplejen.
Niels Hansen, Klinikchef
Mail: aunh@samsoe.dk Telefon: 40714804
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Lovgrundlag

Målgruppe
Hvem kan modtage
ydelsen?
Visitation
Formål

Ydelsen omfatter

Hvem leverer
ydelserne?
Valgmulighed med
hensyn til leverandør

Hvad koster ydelsen?

Transport
Opsigelse af ydelsen
Indmeldelse





Sundhedslovens § 127-130
Bekendtgørelse om Tandpleje § 1-6
Vejledning om omfanget af og kravene til den
kommunale og regionale tandpleje, side 5-34
0-17 årige borgere i Samsø Kommune
Alle 0-17 årige borgere i Samsø Kommune. Tilbuddet
gælder også de 16-17 årige, der tager uddannelse
udenøs.
Nej
”Tandplejens mål er, at befolkningen ved en god
hjemmetandpleje og et sammenhængende tilbud om
forebyggelse og behandling kan udvikle hensigtsmæssige
tandplejevaner samt sunde tænder, mund og kæber og
bevare disse i funktionsdygtig stand gennem hele livet”.
Oplysning, rådgivning, forebyggelse, undersøgelser af
tænder, mund og kæber, behandling af skader og
sygdomme i mund og kæber inklusive tandretning.
Tandplejetilbuddet er det samme uanset om det foregår
på den kommunale klinik eller hos privat tandlæge efter
eget valg.
Samsø Kommunale Tandplejes personale. Private
tandlæger efter eget valg.
Specialtandlæge i ortodonti (tandretning) Annelise
Küseler.
Der kan indgås aftale med kommunale klinikker i andre
kommuner om tandpleje for enkelte børn og unge (0-17).
0-15 årige kan vælge at gå til privat tandlæge efter eget
valg. Der er 35 % egenbetaling. Valget gælder det
samlede tandplejetilbud.
16 - 17 årige kan vælge at få udført tandplejen hos
privatpraktiserende tandlæge. Der er ingen egenbetaling
på det almindelige tandplejetilbud. Valget gælder det
samlede tandplejetilbud.
Privatpraktiserende tandlæger kan yde nødbehandling
udenfor den kommunale kliniks åbningstid.
Kommunal tandpleje på Samsø Kommunes klinik er
vederlagsfri. Der kan ikke tilkøbes ekstra ydelser eller et
andet serviceniveau.
Kommunal tandpleje i privat tandlægepraksis for 16-17
årige er vederlagsfri. Der er mulighed for at borgeren –
for egen regning - kan tilkøbe ekstra ydelser.
Transportudgifter i forbindelse med tandpleje refunderes
ikke.
Forældre til 0-17 årige kan udmelde deres børn og unge
af den kommunale tandpleje. Der gives i så fald ingen
refusion for tandplejeudgifter for 0-17 årige i andet regi.
Alle 0-17 årige er automatisk indmeldt. Udmeldte børn og
unge kan meldes ind med øjeblikkeligt varsel.
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Opfølgning / omvisitering

Klagemuligheder

Børn og unge med særlige behov, der ikke kan tilgodeses
i den kommunale tandpleje, kan henvises til behandling i
den regionale specialtandpleje.
Børn og unge kan - hvis forholdene taler for det – tilbydes
tandpleje på en anden kommunes klinikker.
Børn og unge med specielle tand- og mundmæssige
problemer kan henvises til visitation, udredning og
behandling på de odontologiske videnscentre.
Klager over service, behandling mm skal rettes til
Klinikchef Niels Hansen: Mail: aunh@samsoe.dk, telefon:
40 71 48 04.
Eller til forvaltningschef Helle Greibel Anesen. Mail:
kommune@samsoe.dk, telefon: 87 92 22 00 (omstilling til
Helle Greibel Anesen).
Klager over
 Den sundhedsmæssige behandling eller
 Brud på patientrettigheder
rettes til Styrelsen for Patientsikkerhed.
Du kan finde yderligere vejledning til klagemuligheder på
følgende hjemmesider:
• Sundhedsstyrelsen
• Borger.dk

Oplæg udarbejdet af klinikchef Niels Hansen og revideret 10. april 2018 med respekt
for frivalgsordningen.

6

