Aftale
om Hillerød Kommunes drift af specialiseret tandplejetilbud til sindslidende og psykisk
udviklingshæmmede.

1. Formål
I medfør af sundhedsloven § 133 stk. 2 kan kommunalbestyrelsen indgå aftale med andre
udbydere om at få udført behandling for kommunens sindslidende og psykisk
udviklingshæmmede på deres klinikker.
Hillerød Kommunes tandpleje kan tilbyde at varetage disse forpligtigelser for en
anden kommune under nedenstående vilkår.
2. Aftalens parter
Aftalen er indgået mellem Hillerød Kommune som ydelsesleverandør og xx Kommune som
tilmeldt bopælskommune.

3. Patienter omfattet af aftalen
3.1 Aftalen omfatter specialtandplejeydelser til den personkreds, som omfattes af
sundhedslovens § 133, det vil sige sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke
kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen
eller omsorgs-tandplejen.
3.2 Aftalen omfatter kun personer, der er tilmeldt folkeregisteret i bopælskommune, jf. pkt.
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4. Ydelser omfattet af aftalen
4.1 Aftalen omfatter alle driftsopgaver som til hver en tid omfatter specialtandplejens
tilbud efter bekendtgørelse om tandpleje § 12, det vil sige:
a) Generel og individuel forebyggelse og sundhedsfremme, inklusiv hjælp til og instruktion
i tandpleje for den enkelte patient samt systematisk undervisning, oplysning m.v. til
nøglepersoner omkring patienten.
b) Undersøgelser af tand-, mund- og kæberegionens sundhedstilstand.
c) Behandling af læsioner, sygdomme og funktionsforstyrrelser i tand-, mund- og
kæberegionen, således at denne bevares i god funktionsdygtig stand under
hensyntagen til den enkeltes samlede tilstand.
4.2 Udgifter og tilrettelæggelse af transport af patienter er Hillerød Kommune
uvedkommende.
4.3 Hillerød Kommune forpligtiger sig til at stille behandlingstilbud inden for de i pkt. 4.1
nævnte områder til rådighed for personer, som henvises til behandling.

5. Visitation til ydelser omfattet af aftalen
5.1 Patientens bopælskommune afgør, om patienten er omfattet af sundhedslovens §
133, og henviser patienten til behandling i det specialiserede tandplejetilbud. Personer,
som har ophold i boformer efter serviceloven, i psykiatriske hospitalsafdelinger mv., kan i
overensstemmelse med lovgivningen herom henvises direkte til det specialiserede
tandplejetilbud, jf. bekendtgørelse om tandpleje § 13.
5.2 Hillerød Kommune påser ikke som led i driften af behandlingstilbuddet, at patienten er
omfattet af sundhedsloven § 13 3.
5.3 Hillerød Kommune skal som driftsansvarlig afvise at behandle personer, der er henvist
til specialtandpleje, men som efter tandlægefagligvurdering ikke skønnes at have behov for
specialiseret behandling mv. Inden en patient afvises fra behandling, skal Hillerød
Kommune drøfte spørgsmålet med patientens bopælskommune.
6. Indkaldelse til behandling
6.1 Hillerød Kommune indkalder patienter til undersøgelse og behandling og der
visiteres i overensstemmelse med aftalens pkt. 5.
6.2 Akutte behandlingsbehov vil altid blive indkaldt først. Ved akut behandlingsbehov forstås
patienter med stærke smerter. Behandlingen foregår på Frederiksborg Byskolens tandklinik i
Hillerød (umiddelbart ved siden af Hillerød Station)
7. Behandlingens omfang
7.1 Hillerød Kommune varetager den tandlægefaglige vurdering af, hvilken behandling, der
konkret bør iværksættes i forhold til patienten.
7.2 Hillerød Kommune forpligter sig til at anvende behandlingsmetoder, som er
tandlægefagligt forsvarlige. Hvor det skønnes muligt og forsvarligt, skal Hillerød Kommune
anvende den billigste behandlingsmetode.
7.3 Hillerød Kommune forpligter sig til alene at udføre behandling m.v., som ud fra en
tandlægefaglig vurdering skønnes påkrævet i forhold til patienten.
7.4 Hillerød Kommune forpligter sig til at gennemføre behandling mv. i overensstemmelse
med de behandlingsprincipper, herunder principper for behandlingstid,
behandlingskapacitet mv. som måtte fremgå af rammeaftalen om tandplejeydelser,
udformet i medfør af § 14 i bekendtgørelse om tandpleje.
7.5 Ved behandlinger, der overstiger 20.000 kr. - eksempelvis i forbindelse med fremstilling
af fast protetik eller flere behandlinger i narkose i samme behandlingsseance, forpligter
Hillerød Kommune sig til at underrette borgerens bopælskommune.
8. Ydelsernes pris
8.1 Der betales et årligt grundbeløb på 2.500 kr. (2019) for hver patient, som er tilmeldt
specialtandplejen. Grundbeløbet samt beløbet i stk. 2 og 4 reguleres hvert år for
specialtandplejen med samme procentsats som kommunerne fremskriver budgettet med.
(Specifikt artskonto 7.7 betalinger fra kommuner)

8.2 Ved behandling i narkose skal der betales 3.000 kr. (2019) i timen for narkoselæge
og narkosesygeplejerske og efterfølgende betales pr.½ time (1.500 kr. pr ½ time).
Derudover skal der betales for behandlingen foretaget under narkose i forhold til
gældende honorartabeller aftalt for voksentandplejen og den offentlige sygesikring, samt
BUT-overenskomsten. På områder, hvor der ikke er overenskomst, oplyses priserne for
behandlingerne en gang om året. Betalingen for narkose reguleres i henhold til
eventuelle fremtidige overenskomstmæssige justeringer.
8.3 Der opkræves et beløb for behandling i forhold til gældende honorartabeller aftalt for
voksentandplejen og den offentlige sygesikring, samt BUT-overenskomsten. På områder,
hvor der ikke er overenskomst oplyses priserne for behandlingerne en gang om året.
8.4 Ved udeblivelse fra narkosebehandling eller afbud på selve dagen og hvor det ikke er
muligt at udnytte tiden skal der betales 2000,- kr. for at dække nogle af udgifterne. Hvis
tiden kan udnyttes, vil der ikke blive opkrævet udeblivelseshonorar.

9. Betaling
9.1 Det årlige grundbeløb jf. aftalens pkt. 8.1 opkræves halvårligt bagud pr. tilmeldt
patient. Grundebeløbet opkræves udelukkende for den periode, hvor patienten har været
tilmeldt ordningen, og opkrævningsdatoerne er den 30. juni og den 1. december.
Der kan løbende tilmeldes nye patienter til ordningen, og patienter kan tilsvarende
afmeldes med en måneds varsel. Bopælskommunen er ansvarlig for at til- og afmelde
patienter og opkrævningsperioden begynder i den måned, hvor en borger tilmeldes og
ophører med udgangen af den måned, hvor borgeren afmeldes.
9.2 Hillerød Kommune fremsender udspecificerede regninger til patientens bopælskommunen
ved opkrævninger efter aftalens pkt. 8.2 og 8.4. Disse regninger fremsendes ved afslutningen
af et behandlingsforløb og indeholder en oversigt over de behandlinger, som Tandplejen i
Hillerød har foretaget på den enkelte patient. Regningerne udspecificerer samtidig patientens
egenbetaling og kommunens betaling jf. nærmere herom i bekendtgørelse om tandpleje § 15.
Det er bopælskommunens eget ansvar at sørge for inddrivelse af betaling fra patienten.
10. Samarbejdsmøder
10.1 Tandplejen i Hillerød Kommune indkalder til et årligt samarbejdsmøde, hvor forhold
vedrørende samarbejdet om specialtandplejen og nærværende aftale kan drøftes.
Yderligere møder kan aftales efter behov og på initiativ af begge aftaleparter.

11. Aftalens varighed
11.1 Aftalen træder i kraft den 1. xx 2019.
11.2 Begge parter kan skriftligt opsige aftalen med et års varsel til den 1. i en måned.
11.3 Parterne kan beslutte at se bort fra opsigelsesvarslet, såfremt begge parter er enige
herom.

11.4 Begge parter kan anmode om genforhandling af aftalen, hvis der er sket væsentlige
ændringer i de økonomiske og faglige forhold eller hvis der er sket en misligholdelse af den
indgåede aftale.

12. Overgangsbestemmelse, patientflytning mv.
12.1 Hillerød Kommune har pligt til at færdiggøre påbegyndte behandlinger. I tilfælde af
flytning mellem kommuner, påhviler det den nye bopælskommune at færdiggøre påbegyndte
behandlinger og videreføre tilbuddet om specialtandpleje.
12.2 Betaling for den i pkt. 12.1 nævnte behandling påhviler den
pågældende patients bopælskommune.
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