SERVICEDEKLARATION
Tandplejen Ikast-Brande Kommune
Tilrettelæggelsen af tandpleje for børn og unge i alderen 0-17 år i Ikast-Brande Kommune
(Gældende fra 1. januar 2018)

Den kommunale Tandplejes tilbud om gratis forebyggende og behandlende tandpleje og behovsbestemt
tandreguleringsbehandling for børn og unge i Ikast-Brande Kommune er tilrettelagt efter følgende
principper:

Overordnede principper for Tandplejens tilrettelæggelse
1. Gratis tandpleje (0-17 årige)
a. Ikast-Brande Kommune tilbyder alle børn og unge under 18 år gratis forebyggende og
behandlende tandpleje. Tandpleje tilbydes på de kommunale klinikker i Brande, Ikast, Bording og
Engesvang samt på de to private klinikker i Nørre Snede.
b. Tilbuddet om gratis tandpleje gives som udgangspunkt ved den tandklinik, der dækker det
skoledistrikt, som barnet bor i.
c. Børn og unge, der modtager gratis tandpleje, tilbydes efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer
behovsbestemt gratis tandreguleringsbehandling på kommunens Tandreguleringsklinik.
Tandregulering tilbydes efter forud-gående visitation af specialtandlæge
2. Kommunalt tilskud til tandpleje ved en privatpraktiserende tandlæge efter eget valg (0-15
årige)
a. Børn og unge under 16 år kan vælge at modtage forebyggende og behandlende tandpleje ved en
privatpraktiserende tandlæge efter eget valg med 65% kommunalt tilskud og 35% egenbetaling
b. Valg af privatpraktiserende tandlæge gælder for det samlede tandplejetilbud. Det betyder, at
eventuel tandreguleringsbehandling også skal foregå i privat regi med 35% egenbetaling. Før
behandling kan iværksættes skal der foretages en visitation i henhold til Sundhedsstyrelsens
retningslinjer.
c. Barnet/den unge skal være registreret i Den kommunale Tandpleje for at modtage kommunalt
tilskud. Behandlingen må ikke starte, før tilmeldingen er registreret.
3. Gratis tandpleje til 16-17 årige
a. Unge i alderen 16-17 år kan vælge at modtage tandpleje ved en privatpraktiserende
tandlæge med 100% kommunal betaling
b. Den unge skal være registreret i Den kommunale Tandpleje for at kunne modtage
tandbehandling for kommunens regning. Behandlingen må ikke starte, før tilmeldingen er
registreret.
Tilmelding til den kommunale tandplejeordning
1. Barnet er automatisk tilknyttet den tandklinik, der dækker det skoledistrikt, som barnet bor i. Det
er muligt at vælge en anden af klinikkerne, hvor der tilbydes gratis tandpleje. Dette kan ske ved
henvendelse til Tandplejens kontor.
2. Når det første barn er omkring 10-12 mdr., sendes invitation til besøg i tandplejen på e-boks til
begge forældre.
Efterfølgende barn/børn indkaldes sammen med søskende - i caries-fri familier først i
treårsalderen.
3. Til alle nye tilflyttere med børn sendes velkomsthilsen med information om tandplejen.
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4. Børn og unge, der vælger at modtage tandpleje ved en privatpraktiserende tandlæge med fuld
kommunal betaling (unge i alderen 16-17 år) eller delvis kommunal betaling (børn og unge under
16 år), skal være registreret i Den kommunale Tandpleje, før behandling påbegyndes. Manglende
tilmelding medfører 100% egenbetaling.
5. Klinikskift kan tidligst finde sted 12 måneder efter seneste skift. Påbegyndte behandlinger
færdiggøres i det regi, hvor de er påbegyndt.
Grundlæggende serviceniveau
Tilbuddet om gratis tandpleje omfatter det til en hver tid vedtagne serviceniveau i Ikast-Brande
Kommune. Tilbuddet er det samme uanset, hvor det gives. Særligt kostbare behandlingsydelser, der
ydes i privat praksis, og for hvilke der ikke er fastsat takster, må først iværksættes efter godkendelse.
Ønskes en anden eller dyrere behandling end den, der kan godkendes af kommunen, kan forældrene til
børn og unge under 16 år få refunderet et beløb svarende til 65 % af udgifterne til den af kommunen
godkendte behandling.
Ønsker unge på 16 og 17 år en anden eller dyrere behandling i privat tandlægepraksis end den, der kan
godkendes af kommunen, kan de få refunderet et beløb svarende til prisen på den behandling, som
kommunalbestyrelsen har godkendt.
Tandsundhedsbevarende tandpleje
Der arbejdes efter den tandsundheds-bevarende tandplejemodel – ’non-operativ tandpleje’. Modellen
anvendes for at udnytte ressourcerne bedst muligt og få mest tandsundhed for pengene. Konkret betyder
det, at der bruges flest ressourcer på de børn og unge, der har de største behov.
Tandsundhedsbevarende tandpleje består af følgende trin:
1. Undersøgelse, samt
•
træning af forældre/barn i tandbørstning
•
undervisning af forældre/barn i, at caries er en lokal sygdom, som hænger sammen
med livsstil
•
sikre viden om erosioner og årsag til denne
•
sikre kendskab til gingivitis – årsag og behandling
•
motivation af den unge i at tage ansvar for egen sundhed
2. Ved sygdomme i mundhulen, forsøges disse standset ved relevant forebyggelse.
3. Lykkes det ikke at standse caries, og der udvikles et egentligt hul, tilbydes smertefri behandling.
Hullerne fyldes med tandfarvet plast.
4. Risikoen for fremtidig udvikling af sygdomme i mundhulen vurderes og næste indkaldelse fastlægges.
Intervaller for indkaldelse til undersøgelse
Børn og unge undersøges hver 16. måned, og der udformes en tandplejeplan. Hvis barnet/den unge har
huller (aktiv caries), mangelfuld tandbørstning eller behov for anden kontrol, laves sammen med
forældrene og/eller den unge selv en aftale om, hvilke aktiviteter/forebyggende tiltag der skal
iværksættes indtil næste undersøgelse.

Yderligere oplysninger
For yderligere oplysninger henvises til:
•
http://www.ikast-brande.dk/borger/familie,-boern-og-unge/tandpleje
•
Tandplejens kontor
Ole Bendix Vej 3
7330 Brande
Tlf. 9960 3450
e-mail: tandplejen@ikast-brande.dk
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