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Sundhedsministeriets serviceeftersyn af omsorgstandplejen
– rapporten er endelig kommet!

Ved finanslovsforliget for 2013 blev
det besluttet, at omsorgstandplejen skulle have et serviceeftersyn.
Flere kritiske røster havde nemlig
hævdet, at ordningen ikke levede
op til lovgivningens intentioner, og
at udviklingen i de ældres tandstatus havde overhalet ordningen
”indenom” Efter halvandet år er
Sundhedsministeriets rapport nu
endelig færdig- og offentliggjort.
Rapporten er specielt kritisk omkring
visitation til ordningen, fokuserer
på en ændret opgaveprofil, som
følge af den forbedrede tandstatus
i ældrebefolkningen og er endvidere
opmærksom på de problemer som
kan opstå ved behandling i borgerens eget hjem. Rapporten giver
seks specifikke anbefalinger.

Ministeriet anbefaler, at visitationspraksis undersøges og at
Sundhedsstyrelsen
efterfølgende
udarbejder en vejledning om visitation og henvisning til omsorgstandpleje. Desuden anbefaler man, at alle
plejekrævende ældre – uanset tilknytning til omsorgstandplejen – får
udarbejdet en individuel mund- og
tandplejeplan. Og videre, at forebyggelse af tandsygdomme inddrages
i det alment forebyggende arbejde
omkring målgruppen, da dette også
har betydning for diabetes kontrol
og forebyggelse af kroniske betændelsessygdomme som f.eks. lungebetændelse. Sundhedsstyrelsen
plejehjemstilsyn anbefales styrket
gennem et særligt målepunkt vedr.
omsorgstandpleje. Der er tillige en
anbefaling af en vejledning for mobiltandpleje, og at Sundhedsstyrelsen
undersøger forholdene omkring tilgængeligheden til tandklinikker og
forhold vedr. transport og ledsagelse
til tandplejetilbud. Endelig anbefales det, at tandsundheden blandt
omsorgstandplejens brugere registreres på samme måde som det
sker i den kommunale børne- ungdomstandpleje via SCOR-registret.
Der er tale om mange og gode tanker, som kan bringe omsorgstandplejen videre – det store spørgsmål
er om der kan bringes handling bag
alle ordene eller om rapporten blot
skal samle støv på ministeriets hylder. Hvem har bolden? Hvem har
ansvaret?

Rapporten kan findes på:
http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Kommunale_sundhedsopgaver/2014/
Marts/Rapp-om-serviceeftersyn-den-kommunale-omsorgstandpleje.aspx

HJÆLP OS
Vores nyhedsbrev er rettet mod de
ældre borgere selv, deres pårørende
og plejepersonale. Hjælp os med at
nå ud til disse målgrupper, så de
kan få nytte af vores information om
tandpleje for ældre.
• Send mailen med dette
nyhedsbrev videre
• Print nyhedsbrevet ud og vis det
frem, når du møder nogen fra
målgruppen
• Fortæl at man kan finde alle
nyhedsbreve i øverste menulinje
(Nyhedsbrev) på alle versioner af
den fælleskommunale hjemmeside
om ældres tandpleje:
www.omsorgstandpleje.org
(vælg kommune på forsiden)
På forhånd tak for hjælpen!
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V
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Klik her, hvis du
ikke længere
ønsker at modtage
nyhedsbrevet.
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Spørg Johan om tandpleje for ældre
borgere ved at klikke her. Du får
svar direkte fra Johan og samtidig
lægges sprøgsmål og svar ud på
omsorgstandpleje.org’s /
seniortandpleje.org’s Brevkasse.

GODE
RÅD

DÅRLIG ÅNDE
Dårlig ånde kan komme af flere ting
men kan i langt de fleste tilfælde
relateres til munden. Dårlig mundhygiejne (fx bakteriebelægninger langs
tandkødranden og i tandmellemrummene og belægninger på oversiden
af tungen) er hyppige årsager til
dårlig ånde. Hvis man har tandkødsbetændelse og parodontose, har de
bakterier, som medvirker til dårlig
ånde, særligt gode vilkår.

Gode råd til forebyggelse
af dårlig ånde
Børst tænderne grundigt langs
tandkødsranden
• Brug tandtråd eller mellemrumstandbørster i tandmellemrum
• Børst oversiden af tungen
forsigtigt
• Drik hyppigt vand og skyl
munden efter hvert måltid
• Tyg sukkerfrit tyggegummi
• Brug evt. mundskyllevæske
eller zinkholdige tabletter
• Få råd, vejledning og evt.
behandling hos din tandlæge
eller tandplejer

RYGNING OG SYGDOMME
I MUNDEN

Rygning er generelt helbredsskadeligt og frarådes derfor. Rygning er
også helbredsskadelig for munden.
I mange tilfælde medfører rygning,
at man får gule og brune tobaksbelægninger på tænderne. Forskning
viser desuden, at der er sammenhæng mellem rygning og kræft i
mundhulen. Og er man storryger,
er sandsynligheden for tab af tænder på grund af parodontose seks
gange større end blandt ikke-rygere.
Rygning forringer tandkødets ophelingsevne, da det får blodkarrene til
at trække sig sammen, og dermed
svækkes immunforsvarets virkningsmekaniske.

Klik her, hvis du fremover
ønsker at modtage nyhedsbrevet
direkte på din egen e-mail adresse.

ASTMA GIVER ØGET RISIKO FOR CARIES
Forbrug af astmamedicin øger risikoen for caries (huller i tænderne)
Astmamedicin indeholder stoffer, der påvirker mundbalancen og nedsætter
spytproduktionen. Dette medfører gode vækstbetingelser for cariesbakterier:
har man et stort forbrug af astmamedicin fordobles risikoen for caries.
Det man kan gøre er at:
• Undgå søde drikke
• Børste tænderne grundigt to gange dagligt med fluortandpasta
• Generelt holde en god mundhygiejne
• Få råd og vejledning af tandlægen eller tandplejeren. Spørg fx, om der er
øget cariesrisiko, om der er erosioner på tænderne eller om det er en god idé
at bruge mundskyl
Man skal naturligvis ikke stoppe med sin astmamedicin, selv om man er bange
for at få huller i tænderne.
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