
Socialtandpleje

Information til medarbejdere om Hjørring 
Kommunens tilbud om Socialtandpleje



Hvad er socialtandpleje? 

Socialtandpleje er et gratis tilbud til udsatte og hjemløse bor-
gere fra 18 år og opefter.

Tilbuddet er rettet mod gadehjemløse samt borgere, der har 
tilknytning til f.eks. ”Det røde hus” eller ”Værestedet-Hirtshals”. 
Det kan også være til borgere, som ikke kan opholde sig i 
egen bolig.

Tilbuddet er kun tiltænkt de få borgere, der ikke kan benytte 
de andre tilbud om tandpleje (privat tandlægepraksis, ansøge 
om økonomisk støtte, specialtandplejen, omsorgstandplejen). 

Det vil sige, at andet tilbud skal være forsøgt først. Socialtand-
pleje er tiltænkt en lille gruppe af borgerne.

Vurderes borger til at opfylde kriterierne for socialtandpleje, 
skal borger først godkendes af Hjørring Kommune.

Hvordan bliver man en del af socialtandplejen?

Henvisning til ordningen skal ske gennem afdelingsleder  
Rikke Gårdsted Hoff eller sagsbehandler Ann Kjær Larsen. 
Nedstående visitationsskema skal udfyldes sammen med  
borgeren og sendes via sikker post til:

Rikke Gårdsted Hoff : rikke.gaardsted@hjoerring.dk ,  
Mobil: 41 93 73 35 
eller
Ann Kjær Larsen : ann.kjaer.larsen@hjoerring.dk,  
Mobil: 41 93 72 70

Visitationsskema: Klik her

mailto:rikke.gaardsted@hjoerring.dk
mailto:ann.kjaer.larsen@hjoerring.dk
http://hjoerring.dk/Media/9/2/VIsitationsskema%20socialtandplejen.pdf


Hvor foregår socialtandplejen?

Undersøgelser og behandlinger foregår hos tandlæge Peter 
Mønster, Tandlægehuset i Vrå.  Borgeren skal ledsages til tand-
lægen. Efter aftale med afdelingsleder Rikke Gårdsted Hoff 
eller sagsbehandler Ann Kjær Larsen, kan der arrangeres gratis 
transport. 

På udleveringsstederne er der mulighed for at få en gratis tandbørste + tandpasta.

Forventninger til borgeren:

Det forventes at borgerne møder op til aftalte tid i en tilstand, 
hvor vedkommende kan samarbejde. Desuden skal borgeren 
kunne informere tandlægen/ledsager om evt. stoffer og andre 
rusmidler, der er indtaget. 

Vurderes borgeren ikke at være i stand til at møde op eller at 
kunne samarbejde på behandlingsdagen meldes afbud hur-
tigst muligt til Tandlægehuset i Vrå Tlf. 98 98 12 40.  



Hvad tilbyder socialtandplejen? 

Socialtandplejen kan tilbyde: 

• Fjernelse af dårlige og smertende tænder
• Fyldninger
• Tandrensning
• Hjælp til at holde tænderne sunde
• En aftagelig smileprotese, såfremt borgeren er socialt 

hæmmet af tandløshed. 

Behandlingsbehovet beror på en tandfaglig vurdering og  
naturligvis med borgerens accept.  
Socialtandplejen kan afvise behandling, hvis borgeren ikke 
har et konkret tandbehandlingsbehov. 
                                                                                                                                                      
HUSK at informere borgeren om, at første besøg typisk hand-
ler om at få taget røntgenbilleder, undersøgt tænderne og la-
vet en plan. Altså kan det ikke forventes, at der laves behand-
ling ved den første aftale -medmindre der er akutte smerter, 
der kræver behandling med det samme. 

Hvor længe man kan benytte Socialtandplejen afhænger af 
den samlede vurdering i forhold til behandlingsbehov, borge-
rens sociale forhold samt evnen til at samarbejde ved behand-
lingen. 

Når behandlingsforløbet er gennemført eller borgerens so-
ciale forhold forbedres, kan socialtandplejepersonalet være 
behjælpelige med at henvise borgeren videre til privat prakti-
serende tandlæge, Omsorgstandplejen eller Specialtandple-
jen afhængig af borgerens situation og sundhedstilstand.



Borgeren skal  oplyses om oplysningspligten: ”Hjørring Kom-
mune behandler dine personoplysninger efter reglerne i 
Sundhedsloven § 134a. Dine oplysninger vil blive brugt til 
levering af socialtandpleje, og dine oplysninger vil blive vide-
regivet til privat tandlæge”.

Ønsker borgeren en mere uddybende forklaring, kan flere 
oplysninger om rettigheder og vores behandling af personop-
lysninger findes her: https://hjoerring.dk/oplysningspligt

Praktiske forhold: 

Når borgeren er blevet visiteret til socialtandplejen, aftaler 
kontaktpersonen med borgeren, hvem der har opgaven med 
at kontakte klinikken i Vrå i for en tid.
Kontaktpersonen skal derudover også sørge for følgeskab og 
tilrettelæggelse af kørsel. 
Har en borger, der opfylder betingelserne for socialtandple-
je, men endnu ikke er visiteret til ordningen, akut ondt *, kan 
Peter i Vrå kontaktes for en tid hurtigst muligt. 
Samtidig kontaktes Rikke Gårdsted Hoff eller Ann Kjær Larsen 
for at sikre den socialfaglige visitation.

*  Smerter opstået indenfor 24-48 timer, som ikke kan slås ned med hånd-
købsmedicin og som influerer på søvn og daglige sociale funktioner.

https://hjoerring.dk/oplysningspligt


Kontakt: 
Tandlæge Peter Mønster 
Tandlægehuset i Vestergade
Vestergade 9A
9760 Vrå
Tlf.: +45 98 98 12 40

Åbningstider:
Se hjemmeside:
https://www.pedrodont.dk/

Tandlægehuset i Vestergade

https://pedrodont.dk


Tandlægehuset i Vestergade
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