Sendes til Specialtandplejen

Henvisning / Tilmelding til
Specialtandplejen
Efter sundhedslovens § 133

Oplysninger om borgeren
Navn

Cpr.nr.

Adresse
Tlf.nr.

Email.adr.

Har borgeren akutte behandlingsproblemer
Nej

Ja

Nuværende tandlæge
Navn
Kontaktperson ( evt. værge)( Person, til hvem der kan rettes henvendelse, hvis borgeren ikke selv kan kontaktes)
Navn
Evt. stilling
Adresse
Tlf.nr.

Email-adr.

Begrundelse for henvisningen (journal og røntgen bedes vedlagt)

Patientens funktionsnedsættelse skyldes
Psykisk
Sindslidelse
Hvis andet, hvad

udviklingshæmning

Evt. diagnoser

Sendes retur til:

Specialtandplejen
Halsnæs
kommunale Tandpleje
Skolevej 1
Strandstræde
28 D
3300 Frederiksværk
3550 Slangerup

Email: specialtandplejen@frederikssund.dk
tlf.: 47
47352749
mail@halsnaes.dk skriv i emnefeltet: "Tandplejen"
72 09 18

Fysisk handicap

Andet

Oplysninger om henviser
Navn
Stilling
Adresse
Tlf.nr.

Email-Adr.

Dato og underskrift – Henviser
Dato og underskrift

Stempel

Til specialtandplejen hører sindslidedende, psykisk udviklingshæmmende og
fysisk handicappede, som ikke kan udnytte almindelige tandplejetilbud.
Uddrag af sundhedsloven
Specialtandpleje

§ 133. kommunalbestyrelsen tilbyder et specialiseret
Tandplejetilbud til sindslidende, psykisk.
Udviklingshæmmende m.fl, der ikke kan udnytte de
Almindelige tandplejetilbud i børne – og
Ungdomstandplejen, praksistandplejen eller
omsorgstandplejen.
Stk.2 Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud
Om specialiseret tandpleje i henhold til stk. 1, ved at
Etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller
ved indgåelse af aftaler herom med andre
kommunalbestyrelser, regionsråd eller private klinikker.
Stk.3. Regionsrådet driver efter aftale specialiseret
Tandplejetilbud til de i stk. 1. nævnte persongrupper.
Stk.4. Kommunalbestyrelsen udarbejder en årlig
Redegørelse for behov og kommunens forventede brug
af pladser i regionen.

På baggrund af kommunalbestyrelsens redegørelse
Indgås en årlig rammeaftale mellem
kommunalbestyrelser og regionsråd, som danner
grundlag for regionens tilpasnings- og udviklingsansvar
for de tilbud, regionsrådet driver.
Stk.5. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte
nærmere regler om den årlige redegørelse og
rammeaftale efter stk.4.
§ 134. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at personer,
der modtager et specialiseret tandplejetilbud efter § 133
Selv skal betale en del af udgiften til tandpleje.
Stk.2. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter
Nærmere regler for størrelsen af den maksimale årlige
betalingstakst, som kommunalbestyrelsen kan afkræve
patienten.
Stk.3. Børn og unge under 18 år, der modtager et
særligt tandplejetilbud efter § 133, kan ikke afkræves
betaling for behandlingen.
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