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http://shop.aeldreforum.dk/collec-
tions/sundhed-sygdom/products/
sunde-taender-hele-livet-ael-
dres-tand-amp-mundsundhed-inspi-
ration-til-social-og-sundhedsperso-
nale-amp-parorende

For at klare tandbørstning to 
gange om dagen, skal man 
kunne strukturere sin daglig-
dag og huske denne opgave. 
Man skal også være i stand

til at opsøge en professionel 
behandler til regelmæssig 
kontrol og følge en behand-
ling, hvis der opstår behov 
for dette. 
Nutidens ældre har gennem 
et langt liv passet og 
bevaret deres tænder, og 
det skal fortsætte. Når 
kræfterne begynder at 
svigte, er tandbørstning 
ofte et af de første daglige 
gøremål, der forsømmes.

Tekst og 
fakta-bokse 
er materiale 
fra ÆldreFo-
rums pjece 
der kan 
downloades  
på linket her:

Tandpleje kræver kompetencer

Du kan stille spørsmål om ældre-tand-
pleje til vores tandplejer Johan. 

Sporgjohan@tandplejeinformation.dk
 

Læs tidligere 
spørsmål 
og svar på

omsorgstanpleje.org/
brevkasse-sporg-os.

Spørg Johan
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Send os gerne dine forslag, bidrag eller kommentarer:

Tandplejeinformationen OPP •  Solrød Center 70, 1. • 2680 Solrød Strand
info@tandplejeinformation.dk

PRINT ELLER 
DEL PÅ MAIL

Omsorgstandpleje.orgs nyhedsbrev 
kan nemt deles med dine kollegaer. 
Del det på mail eller print det ud

Omsorgs- og specialtandpleje

Få nyhedsbrevet
direkte på mail 

NYHEDSBREV

✗

Klik her eller skriv en mail til 
nyhedsbrev@tandplejeinformation.dk

Afmeld dig her.

Hvornår har en person 
brug for hjælp?

De fleste, der i dag 
kommer på plejehjem, er så 
svækkede, at de har brug 
for hjælp til personlig 
pleje, og dermed også til 
den daglige tandpleje. 
Synlige tegn på dårlig 
mundhygiejne er 
belægninger på tænderne, 
blødende tandkød (tand-
kødsbetændelse) og at 
tandbørsten ofte er tør. 

Social- og sundhedsper-
sonale eller pårørende kan 

hurtigt teste en ældre 
persons motoriske og 
kognitive kompetencer ved 
at iagttage, om den 
pågældende kan:

• Snøre sko 
• Tørre sig efter
   toilebesøg 
• Skrive sit navn

Hvis borgeren er ude af 
stand til at udføre én eller 
flere af disse ting, er der 
stor sandsynlighed for, at 
han/hun heller ikke kan 
klare den daglige 
tandpleje selv og derfor 
skal have hjælp til det.


