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Center for Tandpleje i Odense Kommune

SPECIALTANDPLEJEN
Information til borgere og pårørende om Specialtandplejens tilbud
Hvem kan benytte tilbuddet?
Specialtandplejen er et kommunalt tilbud for personer, der ikke kan udnytte de
almindelige tandplejetilbud på grund af
• Psykisk udviklingshæmning.
• Sindslidelse.
• Anden meget betydelig og varig funktionsnedsættelse, f.eks. personer med cerebral
parese, autisme spektrum forstyrrelse eller hårdt ramte sklerosepatienter.
Specialtandplejen under Center for Tandpleje i Odense Kommune modtager patienter fra
Assens, Fåborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Middelfart, Nordfyn, Nyborg, Odense og
Ærø kommuner.
Personer, som kan være omfattet af tilbuddet, skal henvises af sagsbehandler i
kommunen, som derefter kontakter Specialtandplejen

Behandlingssteder
Behandlingen foregår ved Specialtandplejen Grønløkkevej 30, 1. sal, 5000 Odense C.
Hvad koster det?
For børn og unge under 18 år er det gratis at blive behandlet i Specialtandplejen.
Voksne skal betale for det. Den højeste betaling er 2050 kr. om året (2021) – Prisen
reguleres årligt.
Specialtandplejen kan ikke yde tilskud til patienternes evt. transportomkostninger til og fra
klinikken i Odense.
Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til Specialtandplejen på tlf.: 65 515 506
Information til borgeren
For at blive behandlet i Specialtandplejen skal du have et handicap, der betyder, at det er
vanskeligt eller umuligt for dig at gå til almindelig tandlæge.
De fleste af vores patienter lider af psykisk eller fysisk udviklingshæmning, men du kan
også få behandling hos os, hvis du har visse former for sindslidelse, er alvorligt hæmmet
pga. f.eks. autisme, sklerose, er spastisk lammet, lider af Parkinson sygdom eller har andre
former for alvorlige fysiske handicaps.
Specialtandplejen er for såvel børn som voksne.
Vi er gode til at tilrettelægge undersøgelser og gennemføre behandlinger, der tager hensyn
til dit handicap eller sygdom.
Vi har god plads, og vi opfordrer til, at du altid tager en ledsagerperson med, så du ikke
føler dig alene i tandlægestolen.
Vi har klinik i Odense, og personalet er vant til at tage hensyn til dine ønsker og dit
handicap, når de skal behandle dig.
Vi mener ikke, det skal gøre ondt at gå til tandlæge. Derfor tilrettelægger vi behandlingen,
så du mærker så lidt som muligt. Måske vil du endda blive behandlet i fuld bedøvelse, så
du først vågner op, når det hele er overstået.
I dag er vi så dygtige til at behandle i fuld narkose, at du kort tid efter behandlingen er frisk
igen og kan forlade klinikken. Indtil da passer vi godt på dig, og der er hele tiden nogen,
der holder øje med at du har det godt.
Hvordan kommer du i kontakt med Specialtandplejen?
Du skal henvises af din kommune/sagsbehandler.

Læs mere her:
https://www.nyborg.dk/da/Borger/Sundhed/Tandplejen/Specialtandplejen

Godt at vide inden du skal behandles hos os
Behandlingen foregår i meget moderne klinikker i Odense. Klinikkerne er handicapvenlige,
og personalet har stor erfaring i at tilrettelægge og gennemføre en behandling, der tager
udgangspunkt i patientens handicap og personlige ønsker.
Specialtandplejen ser meget gerne, at patienterne er i følgeskab med ledsagerperson (er),
da det fremmer patientens tryghed og sikrer en god kommunikation.
Vi glæder os til at møde dig.
Med venlig hilsen
Specialtandplejen
Tlf. 65 515 506
Telefontid: Mandag-fredag kl. 8-15.
E-mail: specialtandplejen@odense.dk

