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ÆldreForum – de ældres ambassadør
ÆldreForum er et statsligt råd under Sundheds- og Ældreministeriet stiftet i 1996. Rådet er nedsat for at følge og vurdere de ældres vilkår på alle ældrelivets områder
ÆldreForum bidrager til at synliggøre de ældres ressourcer og
nuancere billedet af ældre og aldring. Et af rådets formål er bl.a.,
at fremme, udvikle og forbedre den
forebyggende tandpleje, både hos
ældre og socialt udsatte borgere og
derigennem sikre dem et sundere

Få nyhedsbrevet
direkte på mail

og længere liv.
ÆldreForum udgiver løbende en
række publikationer med information, inspiration og debatskabende
stof om ældretilværelsen. ÆldreForums publikationer udsendes
til en bred gruppe af modtagere,
bl.a. kommuner, regioner, ministerier og ældre- og pensionistorganisationer.
De tager også initiativ til forskning
og arrangerer konferencer m.m.

Rådets medlemmer deltager desuden i konferencer og møder i hele
landet, hvor ældres forhold debatteres.
Hvis du er blevet interesseret i at
vide mere om ÆldreForum, kan du
læse mere om dem og om deres
materiale på hjemmesiden:
http://www.aeldreforum.dk/

Klik her eller skriv en mail til

Kilde: Egen tilblivelse.

nyhedsbrev@tandplejeinformation.dk
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Inspirerende pjecer om ældres tand-og mundsundhed
Et af de mange mærkesager,
ÆldreForums har beskæftiget
sig med gennem årene, er
tand og mundsundhed hos de
ældre borgere

Spørg Johan
Du kan stille spørsmål om ældre-tandpleje til vores tandplejer Johan.
Sporgjohan@tandplejeinformation.dk

I takt med at de ældre har et
velplejet tandsæt og derved mange
flere tænder med sig ind i alderdommen, har de også et større
behov for hjælp til at vedligeholde
tænderne, når kræfterne slipper op.
Derfor har Ældreforum valgt at
opdele informationerne i to pjecer
og målrette informationerne til den
ældre selv i den ene pjece og til
plejepersonalet i den anden pjece.
Begge pjecer er meget fint

dokumenteret med informationer
om, hvorfor det er særlig vigtigt for
de ældre at passe godt på tænder
og mund. Pjecerne forklarer, hvad
man selv kan gøre og hvad man
kan gøre, når man ønsker at hjælpe
en anden person.
Pjecerne oplyser endvidere, hvor
du kan finde yderligere informationer, hvis du ønsker at få uddybet
emnerne.
Kilde: Egen tilblivelse.

Sådan får du fat i de
gratis pjecer
Læs tidligere
spørsmål
og svar på
omsorgstanpleje.org/
brevkasse-sporg-os.

Du kan bestille pjecerne,
eller downloade dem som en
pdf på ÆldreForums
hjemmeside:
http://shop.aeldreforum.dk/
collections/sundhed-sygdom
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