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Bilag til: ’Samarbejdsaftale om Frivillig drevet tandklinik for misbrugere og socialt 

udsatte’ 

 

Samarbejdsparter: 

Tandrødderne og Tandplejen i Ballerup Kommune. 

Formål: 

Dette bilag har til formål at beskrive rammerne for et samarbejde mellem Tandrødderne og 

Tandplejen i Ballerup Kommune. 

Ny lov vedrørende Socialtandpleje er vedtaget 1. juli 2020. Det betyder, at sundhedsloven og 

bekendtgørelse om tandpleje, er suppleret med bestemmelser om social tandpleje og at 

kommunen deraf har en forpligtelse til at varetage denne opgave. 

Hensigt: 

Tandplejen i Ballerup Kommune og Tandrødderne ønsker at etablere et samarbejde omkring 

varetagelse af tandbehandling af socialt udsatte borgere herunder kommunens forpligtelse til 

at varetagelse opgaven social tandpleje. 

Borgergruppe: 

Tandplejen i Ballerup i Ballerup Kommune varetager tandbehandling af borgere, der jf. gæld-

ende lovgivning kategoriseres som skal målgruppen under lovgivning vedr. socialtandpleje. 

Tandrødderne udfører frivillig ulønnet tandbehandling af udsatte borgere med 

misbrugsudfordringer, som har kontakt til misbrugscentre, heroinklinikker eller lignende, og 

som er i misbrugs- eller substitutionsbehandling. Tandrødderne visiterer selv til 

tandbehandling på tandklinikken. Visitering sker i samarbejde med Tandrøddernes 

samarbejdspartnere, Brydehuset, Valmuen og lignende behandlingssteder for 

misbrugsbehandling. Tandrøddernes visitering sker ud fra egne kriterier om behov for 

tandbehandling og uden skelen til borgerens kommune tilhørsforhold. 

Lokaler, udstyr og materialer: 

Tandrøddernes tandklinik inkl. udstyr og materialer stilles til rådighed for Tandplejen i Ballerup 

kommune og behandling af borgere koordineres af Tandrøddernes klinikkoordinator i 

samarbejde med Tandplejen i Ballerup Kommune. 

Personale: 

Tandplejen i Ballerup Kommune stiller eget personale fra Tandplejen til rådighed, der indgår i 

samarbejde (sparring) med det frivillige personale fra Tandrødderne, når der er behov for det. 

Økonomi: 

Tandplejen i Ballerup Kommune betaler en fast årlig rate for brug af udstyr og materialer. 

Udgangspunktet for fastsættelse af det kommende års betaling sker i september måned og 

tager udgangspunkt i omfanget af patientbehandlinger for Tandplejen i Ballerup Kommune.  

Opstartsperiode: 

Der aftales en opstartsperiode fra 1.10.2020 og til 1.4.2021 med henblik på afdækning af: 



Ballerup 13.11.2020 - Samarbejde mellem Tandrødderne og Tandplejen i Ballerup Kommune 

 

 

- Patientomfanget 

- Samarbejdet 

- De økonomiske forhold 

Evalueringsmøder afholdes ca. hver 3 måned, Tandrøddernes klinikkoordinator står for indkald. 


