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7. Høring vedrørende kvalitetsstandard for Socialtandpleje

Sagsfremstilling
Vejledende tidsplan 18.20 - 18.30
Byrådet vedtog den 27. januar 2021 at godkende et udkast til kvalitetsstandard for
socialtandpleje til høring i Handicaprådet, Seniorrådet og Integrationsrådet. Sagen er
således sat på dagsordenen, så Handicaprådet kan drøfte kvalitetsstandarden og
eventuelt afgive et høringssvar.
./.

Høringssvaret skal være modtaget senest den 23. februar og skal sendes til
aeldreoghandicap@skanderborg.dk.
Baggrund
Der er den 1. juli 2020 indført socialtandpleje, som er et vederlagsfrit tandplejetilbud
målrettet socialt udsatte borgere med særlige sociale problemer. Lovgrundlaget for
socialtandplejen er sundhedsloven (bilag 1) samt bekendtgørelse om tandpleje (bilag
2). Endvidere har Sundhedsstyrelsen indarbejdet retningslinjer for socialtandpleje i
retningslinjerne for den kommunale tandpleje (bilag 3). Dette forpligter kommunen til
at etablere tilbud om socialtandpleje.
Målsætningen med socialtandpleje er at øge de mest socialt udsatte borgeres
livskvalitet og tandsundhed samt begrænse yderligere marginalisering. Tilbudddet skal
således medvirke til at virkeliggøre ambitionen om at reducere den sociale ulighed i
tandsundhed og sundhed generelt, ligesom tilbuddet skal understøtte den
overordnede målsætning for den kommunale tandpleje om at fremme oral sundhed
samt forebygge og behandle sygdom, lidelse og funktionsbegrænsning i tænder, mund
og kæbe.
Til finansiering af socialtandpleje har Skanderborg Kommune i 2020 modtaget
396.000 kr. fra Lov og Cirkulæreprogrammet 2021 til socialtandpleje. Fra 2021 vil
Skanderborg Kommune årligt modtage 603.000 kr. til området (helårsvirkning).
Byrådet godkendte den 27. januar et udkast til en kvalitetsstandard, der skal sætte
rammerne for socialtandpleje i Skanderborg Kommune. Et centralt element var her, at
Byrådet besluttede, at indsatsen skal indrettes efter sundhedslovens og
tandplejebekendtgørelsens skal-bestemmelse for socialtandpleje. Denne skalbestemmelse fastsætter, at kommunen skal tilbyde vederlagsfri akut smertelindrende
og funktionsopbyggende tandpleje, herunder forebyggende råd og vejledning i forhold
til vedligeholdelse af behandlingen til hjemløse og borgere, der kan benytte herberger,
varmestuer og væresteder på grund af hjemløshed, herunder til borgere, der ikke kan
opholde sig i egen bolig jf. § 104 og 110 i lov om social service, og som ikke kan
benytte de almindelige tandplejetilbud.
Samtidig besluttede Byrådet, at udgifterne til socialtandpleje følges tæt og evalueres
senest ultimo 2021, og at denne evaluering skal danne grundlag for en politisk
stillingtagen til, om indsatsen også skal omfatte den kan-bestemmelse, som
sundhedsloven og tandplejebekendtgørelsen også indeholder.
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Denne kan-bestemmelse muliggør, at kommunen ud fra en konkret vurdering kan
tilbyde vederlagsfri akut smertelindrende og funktionsopbyggende tandpleje, herunder
forebyggende råd og vejledning i forhold til vedligeholdelse af behandlingen til udsatte
borgere, der ikke er omfattet af skal-bestemmelsen, og som ikke kan benytte de
almindelige tandplejetilbud på grund af særlige sociale problemer.
Den kommunale tandpleje og Det Opsøgende Team gav i forbindelse med sagen til
Byrådet udtryk for, at størrelsen på målgruppen i skal-bestemmelsen er kendt, men at
borgernes konkrete behov for tandpleje ikke er kendt, hvilket betyder, at der på
nuværende tidspunkt ikke er et tydeligt billede af de potentielle udgifter. Samtidig
vurderede den kommunale tandpleje, at det for kan-bestemmelsen er usikkert, om de
medfølgende opgaver bliver uforholdsmæssigt ressourcetunge set i forhold til de
økonomiske midler, der er afsat til opgaven.
Det blev endvidere i sagen til Byrådet bemærket, at kommunen er forpligtet til at
færdiggøre og finansiere igangværende eller planlagt behandling for borgere, som
skifter deres bopæl til Skanderborg Kommune. Denne forpligtelse gælder både i
forhold til skal-bestemmelsen og kan-bestemmelsen, hvis denne tages i brug. Det blev
pointeret, at omfanget af eventuelle opgaver og udgifter til færdigbehandling af nye
Skanderborg-borgere ikke estimeres på nuværende tidspunkt, men at det forventes,
at der vil være et tydeligere billede af disse opgaver og udgifter senest ultimo 2021.
Kvalitetsstandard godkendt til høring
Kvalitetsstandarden er udarbejdet med afsæt i sundhedsloven, bekendtgørelsen og
retningslinjerne for socialtandpleje og retter sig - som beskrevet ovenfor - mod den
målgruppe, der er omfattet af skal-bestemmelsen i sundhedsloven og
tandplejebekendtgørelsen. Kvalitetsstandarden indeholder følgende hovedafsnit:






Indledning - der indeholder en kort skitsering af det lovgivningsmæssige og
politiske grundlag for standarden
Tilbud om socialtandpleje - der indeholder beskrivelse af formål,
sagsbehandlingsforløbet og kontaktoplysninger
Serviceniveau - der indeholder mere konkrete beskrivelser af målgruppe,
sagsbehandling, hvad socialtandpleje indeholder, hvem der udfører tandplejen
og varigheden
Klageadgang - der indeholder henvisninger til klagemuligheder og
erstatningsmuligheder
Lovgrundlag - der indeholder lovgrundlaget fra sundhedslovens § 134 a.

Indsatsen varetages af Det Opsøgende Team, der aktuelt er forankret i
Socialpsykiatrien og af den kommunale tandpleje, der er kontraktholder på børn- og
ungeområdet. Som foreskrevet i vejledningen lægger kvalitetsstandarden op til en
meget smidig sagsgang, hvor Det Opsøgende Team står som henvisende instans, der
mundtlig kan henvise til og lave aftaler med den kommunale tandpleje.

Indstilling
Det indstilles,
 at Handicaprådet drøfter kvalitetsstandard for socialtandpleje og eventuelt
udarbejder og fremsender et høringssvar.

Beslutning
Handicaprådet drøftede standarden og vurderede,
 at standarden umiddelbart fremtræder som en hensigtsmæssig ramme for
arbejdet, og at rådet på den baggrund ikke har kommentarer i forbindelse
med høringen.
Bilag





LOV nr 1053 af 30.06.2020 om ændring af sundhedsloven
Udkast kvalitetsstandard for socialtandpleje
Bekendtgørelse nr 1077 af 30.06.2020.pdf
Vejledning-om-den-kommunale-tandpleje.pdf

