SANDSIGER
NR 12 DECEMBER 2020

SMIIIL! Glæde over det nye tandsæt. ”Man får en hel anden livskvalitet. Og pludselig kan man tygge! Og man står
ikke og smiler på sådan en mærkelig lukket måde”.
”Det gjorde ondt, men det er det hele værd. Jeg havde kun en tand før og så sådan nogle små stumper omme bagved”
FOTO: SAND

GRATIS TANDPLEJE TIL HJEMLØSE
Er du hjemløs? Bor du på gaden, på
herberg, kommer på varmestuer og
natcaféer? Så har du mulighed for
gratis tandpleje og tandlæge efter
Sundhedslovens §134A.
AF SOFIE BAY-PETERSEN, SAND
Gratis tandlæge for hjemløse? Uden
lang og bøvlet visitation? Det lyder
næsten for godt til at være sandt men det er det ikke. Siden 1/7 2020
har hjemløse kunne få lavet tænder
gratis efter Sundhedslovens §134A.
Og hvad betyder så det? Det betyder, at hvis man bor på gaden, på
et herberg, kommer på varmestuer,
natcaféer og andre hjemløsetilbud,
kan man få hjælp efter denne paragraf. Målgruppen er altså den samme
som for væresteder og boformer. Dvs.

ret bred.
Og hvordan gør man så?
Har du brug for hjælp til at få lavet
tænder, så kontakt kommunen, dit
herberg eller værested og få dem til
at hjælpe med at kontakte socialtandplejen i din kommune. Hvis de ligner
et stort spørgsmålstegn, så viser du
dem denne artikel.
Det er meningen, at visitation skal
være så enkelt som mulig og at vurderingen umiddelbart kan ske med
hjælp fra f.eks. medarbejdere på herberg eller varmestue, der hvor socialtandplejen er placeret i tilknytning til
boformerne. lHellere tage én forkert
ind, end afvise én, er udgangspunktet
for ordningen.
Fedt tænker du nu - men hvad kan jeg
få lavet?
I PRINCIPPET er der ingen grænser for

hvad den sociale tandpleje kan lave.
Dvs. både det der er nødvendigt for
at man kan leve uden smerter - og
det der gør dine tænder brugbare og
pæne. Fx hvis du har mistet en fortand eller andre tænder og har svært
ved at tygge. Men hvis de kun tilbyder dig den indledende og smertelindrende behandling, så bed dem om
at hjælpe dig med at søge penge til
at få lavet resten. Det er netop formålet med ordningen! Bed dem om at
hjælpe dig med at få et kommunalt
tilskud, så dine tænder kan blive lavet
helt færdige!
VIL DU VIDE MERE?
SAND holder DIGITALT FÆLLES SAND
MØDE OM DEN NYE TAND-LOV D. 15.
- 16.12. KL 13 - 15.30
Link via www.sandudvalg.dk - eller
ring på 89 93 70 60.

FORTSAT FRA FORSIDEN Ü

Sundhedslovens §134A
Formål:
Formålet med denne bestemmelse er at understøtte, at de mest socialt udsatte borgere får den
tandplejebehandling, som de har brug for.
Målgruppen:
Borgere med særlige sociale problemer, i form af gadehjemløse samt borgere, der kan benytte herberger, varmestuer, væresteder på grund af hjemløshed, herunder borgere som ikke kan opholde
sig i egen bolig, jf. servicelovens §§ 104 og 110. Borgeren skal have svært ved eller slet ikke kunne
gøre brug af de eksisterende tandplejeordninger samt at borgeren har et tandbehandlingsbehov.
Borgeren har ret til ydelsen hvis vedkommende har bopæl i Danmark. Ved bopæl forstås tilmelding til folkeregistret.
Det vil være muligt at få hjælp til:
Akut smertelindrende tandbehandling (afhjælp af smerte, infektion, hævelse, skade eller anden
akut tilstand)vog funktionsopbyggende tandbehandling (ved fx nedsat tyggefunktion eller hvor
borger fx har tabt fortænder som er vansirende). Forebyggende råd og vejledning i forhold til
vedligeholdelse af den behandling, man har modtaget. Det vil sige information i hvordan man
plejer tænderne og hvordan man behandler eksisterende sygdom og hvordan man forebygger ny
sygdom.
Kommunen kan efter konkret vurdering af borgerens tandsundhed og evne til at indgå i et længerevarende behandlingsforløb, vælge at tilbyde borgeren yderligere behandling fx genopbygning
af hele tandsæt eller proteser.
Kommunen forudsættes at lave en del opsøgende arbejde, så relevante borgere gøres opmærksom på tilbuddet.
Der skal være en let adgang til tilbuddet og det er ikke meningen, at der skal ventes i længere tid
på en vurdering af om man er i målgruppen.
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Er du hjemløs? Bor du på gaden, på herberg,
kommer på varmestuer og natcaféer? Så har du
mulighed for gratis tandpleje og tandlæge efter
Sundhedslovens §134A.

SAND holder ONLINE FÆLLES SAND MØDE om den nye lov.
HOLD ØJE MED VORES FACEBOOKSIDE OG HJEMMESIDE
FOR LINK TIL MØDET.

Ny lov sikrer gratis tandpleje
og -behandling til hjemløse
TIRSDAG DEN 15. DECEMBER KL.13:00 - 15:30
ONSDAG DEN 16. DECEMBER KL.13:00 - 15:30
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SEJR! SAND har kæmpet for at det er kommunen der skal bevise at folk ikke
har været i landet i sager om integrationsydelse vs. kontanthjælp når der
ikke er digitale spor. Nu er det lykkes - bevisbyrden ligger hos kommunen.
Kom så Københavns Kommune - kig på de gamle sager igen, så folk kan få
den ydelse de er berettigede til. Det andet er simpelthen for langt ude!!
NB NB!! Modtager du integrationsydelse, fordi kommunen afgjorde at du
ikke kunne dokumentere et lovligt ophold i Riget Danmark, de seneste 9
ud af 10 år? Ønsker du at kommunen skal se på din sag igen? Og ønsker du
HJÆLP til det? Så kontakt juristen i SAND, som kan hjælpe dig med at skrive
til kommunen.
Du fanger vores jurist Sara på sara@sandudvalg.dk eller tlf. 92 82 31 11

Pynt op med SANDsiger
Mangler du julepynt? SAND iler nu til undsætning med SANDsiger-hjertet.
Klip ud – flet – hæng op!
Go’ jul fra alle i SAND

PYNT OP MED SANDSIGER

DEADLINE NÆSTE NUMMER
Der er også plads til din historie - skriv eller ring til Sofie på 22470323 eller sofie@sandudvalg.dk
Deadline for næste nummer er d. 16/12

KALENDER			
3/12
9/12
10/12
15/12
16/12

Bisidder-kursus/webinar
Bestyrelsesmøde i SAND
FINALE - UngeCrews Rap-Battle
Online Fælles SAND møde
Online Fælles SAND møde

STED				

INFO/TILMELDING

Tid: 14 - 16. Afholdes digitalt. Link sendes v. tilmelding
Mødes afholdes digitalt - bestyrelsesmedlemmer får info
Afholdes digitalt. Link via sandudvalg.dk		
Tid: 13 - 15.30. Afholdes digitalt. Link via via sandudvalg.dk
Tid: 13 - 15.30. Afholdes digitalt. Link via via sandudvalg.dk

Sara, tlf. 92 82 31 11
Ask, tlf. 20 98 79 21
Nancy, tlf. 30 73 65 48
Tobias, tlf. 60 54 19
Tobias, tlf. 60 54 19

SEKRETARIATET ER JULELUKKET FRA D. 22.12 - 3.1. BEGGE DAGE INKLUSIV. GOD JUL & GODT NYTÅR!
KOLOFON

KONTAKT
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