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Ét centralt sted for information og 

links fra alle relaterede afdelinger 

i kommunen, fx: Ældreområdet, 

Visitation / Myndighedsafdeling, 

Sundhed, Tandpleje, Handicap og 

Psykiatri. Ét central sted for vejled- 

ninger og instruktionsmateriale til 

plejemedarbejderne. Mere end 40 

kommuner abonnerer allerede på 

siden. 
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Den lovpligtige information samt 

forebyggende viden, vejlednin- 

ger og instruktioner om om- 

sorgstandpleje, specialtandpleje 

og socialtandpleje, rettet mod 

borgere, pårørende og ikke 

mindst plejepersonale, i en 

specifik version dedikeret til 
netop jeres kommune. 
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Siden opdateres og udvikles lø- 

bende som en del af abonnemen- 

tet, så den hele tiden er korrekt og 

ajour med lovgivning og bekendt- 

gørelser, og I får besked, når vi har 

tilpasset siden. Jeres eget indhold 

og løbende tilpasninger lægger vi 

også op, og det koster heller ikke 

ekstra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lovpligtig information plus forebyggende viden, vejledninger og instruktioner 
 

3 væsentlige grunde til at tegne abonnement 
 

 

Overskuelig, let at bruge og tilpasset 
målgruppen 
Omsorgsogspecialtandpleje.org er lettilgængelig og 

overskuelig, og både layout og indhold er tilpasset 

målgruppen. Som en del af hjemmesiden tilbydes 

brugerne et gratis, elektronisk nyhedsbrev og at få svar 

på tandplejespørgsmål gennem brevkassen Spørg Johan. 

 
Se videoen ”Sådan bruger du” omsorgsogspecialtand- 

pleje.org på http://borgere.tandplejeinformation.dk/ 

omsorgstandpleje-org/videoguide/ 

Omsorgsogspecialtandpleje.org 
imødekommer Sundhedsstyrelsen 
og Satspuljemidlernes formål 
Sundhedsstyrelsens anbefalinger om ’Modernisering Af 

Omsorgstandplejen’ har fokus på forebyggelse frem for 

behandling og på, at kommunerne satser på 

informations-og instruktionsmateriale, der retter sig mod 

plejepersonalet. Den fælleskommunale hjemmeside 

tilgodeser begge disse – og en lang række andre – 

formål. 

 
 

  

 

Pris pr. år 
Fordi hjemmesiden er fælleskommunal, er abonnements- 

prisen langt lavere, end det ville koste at udvikle og vedli- 

geholde sin egen hjemmeside. Prisen for et abonnement 

er gradueret efter kommunens størrelse målt som antal 

indbyggere. For kommuner med: 

• op til 25.000 indbyggere er prisen kr. 5.750,- 

• mellem 25.001 og 50.000 indbyggere 
er prisen kr. 7.750,- 

• over 50.001 indbyggere er prisen kr. 9.750,-. 

 
Priserne er pr. år og er excl. moms, og de reguleres 

efter NettoPrisIndekset.  

 

 

 

 

 

Yderligere information 
Se mere om den fælleskommunale hjemmeside på 

http://borgere.tandplejeinformation.dk/omsorgstandpleje- 

org/. Her kan du fx kan se en liste over de kommuner, 

der allerede abonnerer og se video’en: Sådan bruger 

du omsorgstandpleje.org og få inspiration til aktivt at 

anvende siden som informationskilde. Du kan også 

kontakte os for at tegne abonnement eller for yderligere 

information på info@tandplejeinformation.dk 
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