
Livsglæde handler ikke kun
 om tænder, men…..



Kommunal omsorgstandpleje

• Kvalitetsstandarter for omsorgstandpleje
• 220 tilmeldte til omsorgstandplejen
• Hvem skal have omsorgstandpleje, og 
hvornår?

• Hvem afgør om det er berettiget?
• Hvorfor omsorgstandpleje?
• Retningslinjer 



Tilmelding til omsorgstandpleje



 Hvem er vi?

• Klinik i Hornsyld og Juelsminde
• Kører også ud i borgerens eget hjem.
• Et team bestående af tandlæger, 

tandplejere og klinikassistenter ansat 
i Tandplejen Hedensted Kommune. 

•  Vi besøger borgere med egne tænder 
ca. hver  8. uge, og borgere med 
protese 1 gang årligt. 

• Undervisning personale
• Ved akutte tilfælde kan vi altid 

kontaktes



Nye retningslinjer

• Revision/evaluering af retningslinjer
• Flere ældre med egne tænder
• Mere viden om sygdomme relateret 

til dårlig mundhygiejne og 
tandstatus.

• Nye vejledninger for visitation til 
omsorgstandpleje.

• Bilag instruks mundhygiejne



Links
• www.waytogo.dk
• www.omsorgstandpleje.org 

http://www.waytogo.dk/
http://www.omsorgstandpleje.org/


Sundhedsfremme?!

• Hedensted Kommunes Sundhedspolitik for 
2011 – 2014 knytter sig til

   Sundhedslovens § 119. 
  ’Kommunalbestyrelsen har ansvaret for ved                

varetagelsen af kommunens opgaver i 
  forhold til borgerne at skabe rammer for
  en sund levevis.´
• Stk. 2. ’Kommunalbestyrelsen etablerer 

forebyggende og sundhedsfremmende
    tilbud til borgerne.’



Rene tænder redder liv

•  100 menneskeliv kan reddes hvert år 
•  500 indlæggelser for lungebetændelse kan 

undgås, hvis ældre borgere får forbedret 
mundhygiejne

•   Hver femte indlæggelse for 
lungebetændelse blandt svage, ældre 
borgere ender med, at patienten mister 
livet. 

•  5.000 plejehjemsbeboere bliver indlagt 
med lungebetændelse om året. 

• Hver 10. indlæggelse kan undgås ved 
effektive mundplejeprogrammer



Hvad ved vi?

• Forskning indikerer, at der er en forbindelse 
mellem mundsygdomme

   og systemiske sygdomme (diabetes, hjerte-            
kar-sygdomme, slagtilfælde, betændelse i   
luftvejene og Alzheimers) og andre          
sygdomstilstande.
• Bakterier, som forårsager paradentose, kan 

også komme ud i kredsløbet omkring 
tænderne og bliv ført videre til andre dele 
af kroppen. Mundbakterier kan forårsage 
sekundære infektioner eller 
betændelsestilstande i andet væv eller 
andre organsystemer i kroppen.

 



Det med småt

• Socialministeriet har udsendt vejledning om 
hjælp og støtte til serviceloven, som du kan 
finde ved at følge dette link: 

www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164079 
      
• Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 

forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, 
der er fyldt 75 år, og som bor i kommunen 
(servicelovens § 79 a).

•  Dette besøg kunne anvendes til at gøre 
opmærksom på omsorgstandplejetilbuddet 
samt få en vurdering af, om den ældre selv 
kan opretholde mundhygiejne eller, om der 
skal tilbydes hjælp hertil

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164079


Hvad kan vi?

 Optimal behandling

• Niveau: Højt
• Mål: At forbedre tandsundhed
• Kendetegn: Høje forventninger. God 

kommunikation                                      
• Resultat: Optimale behandlinger, god 

tyggefunktion og sunde slimhinder  



Hvad kan vi?

Acceptabel behandling

• Niveau: Rimeligt
• Mål: At bevare tandsættet
• Kendetegn: Svækket fysik, dårlig 

kost, manglende egenomsorg og 
forståelse

• Resultat: God tyggefunktion og sunde 
slimhinder

 



Hvad kan vi?

Tilpasset behandling

• Niveau: Lavt
• Mål: Udsætte. Lindre smerter og 

ubehag
• Kendetegn: Stærkt svækket fysik, 

vanskelig kommunikation og ingen 
egenomsorg.

• Resultat: Begrænset ubehag og/eller 
infektion.



Hvad kan vi?

Palliativ behandling

• Niveau: Meget lavt
• Mål: Lindre smerter og ubehag.
• Kendetegn: Svært begrænsede 

helsefaktorer. Ingen forståelse 
og/eller kommunikation.

• Resultat: Reducere smerter og 
infektioner.



Vejledning mundpleje



Hvorfor?

• Eksempel fra ”hverdagen”
• Ikke klar over at borgeren har proteser
• Manglende renhold borger med halvsidig 
lammelse.

• Uopdagede slimhimde og 
mundhulelidelser.

• Vedledning/hjælp v. palliativ pleje
• Bilag : Mange ældre får ikke 
omsorgstandpleje





Det hele handler jo om kvalitet – 
livskvalitet!


