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Invitation til konference om: 
”De svage ældres mund og tænder er et helbredsproblem! 

Hvad gør vi?”

Mandag den 13. november afholder Forum for Ældre- og Socialtandpleje konference på 
Christiansborg for kommunale ældrechefer, sundhedschefer, omsorgschefer, overtandlæger, 
plejecenterledere, hjemmeplejeledere, politikere og ældreorganisationer mm. om ”De svage ældres 
mund og tænder er et helbredsproblem!” 

Formålet med konferencen er: - at sprede viden om de ældre borgeres tand- og mundforhold, - at 
gennemgå eksempler på metoder og fremgangsmåder, - at danne netværk blandt deltagerne, som 
kan danne baggrund for projekter i kommunerne

”Hvad gør vi?” er et af spørgsmålene, der kommer til at blive stillet til konferencen i Fællessalen 
på Christiansborg. Forum for Ældre- og Socialtandpleje ønsker med spørgsmålet både at skabe en 
debat om de aktuelle tiltag landet rundt, men også sætte fokus på hvad der er af muligheder, samt 
nødvendige tiltag i fremtiden.

Programmet for konferencen er en kombination af input fra indlægsholdere om nødvendighed på 
området, positive kommunale tiltag og spørgsmål til debatpanelet. Se programmet på side 2.

Deltag og vær med til at gøre en forskel
• Pris for deltagelse: kr. 500,00 excl. moms pr. deltager.
• Der er 148 pladser, så tilmelding sker efter først-til-mølle princippet. Sidste frist for 
 tilmelding er d. 29. oktober 2017. 
• Tilmelding sker ved at fremsende deltagernavn (både fornavn og efternavn), stillings-
 betegnelse, e-mailadresse og virksomhedsadresse samt EAN-nr. til                             
    info@aeldreogsocialtand.dk. Vi frem sender faktura, og når den er betalt, er tilmelding 
    gyldig. 

Har du spørgsmål, så kontakt os på info@aeldreogsocialtand.dk 

Med venlig hilsen,

Ove E. Dalsgaard
Formand                                                                                                                                    
Forum for Ældre- og Socialtandpleje
www.aeldreogsocialtand.dk
info@aeldreogsocialtand.dk

Lidt om Forum for Ældre- og Socialtandpleje
Forum for Ældre- og Socialtandpleje er et forening bestående af medlemmer fra Ældre- og Sundhedssektoren, personalefora og kommunale 
tandplejer i Danmark. Forening har som formål at medvirke til at fremme, udvikle og forbedre den forebyggende tandpleje blandt ældre bor-
gere og blandt socialt udsatte borgere for der igennem at sikre borgerne et sundere og længere liv.

Foreningen fremmer udelukkende almene formål og støtter eller fremmer ikke erhvervsinteresser eller andre særinteresser. Foreningen er helt 
uafhængig og selvstændig.

Foreningens fokusområde er således ”Sundhed og tandpleje for ældre og socialt udsatte”.
Opgaven indebærer at arbejde i forhold til de ældre borgere og de socialt udsatte borgere, men også i forhold til disses pårørende og social- 
og sundhedspersonalet.
Overordnet set rummer denne arbejdsopgave en samfundsøkonomisk vinkel, en sundhedspolitisk vinkel og en vinkel men hensyn til brugerin-
teresse og brugerinvolvering.

mailto:info%40tandplejeinformation?subject=
mailto:info%40aeldreogsocialtand.dk?subject=
mailto:info%40aeldreogsocialtand.dk%20?subject=
http://www.aeldreogsocialtand.dk
mailto:info%40aeldreogsocialtand.dk?subject=


2

Nr.  3   
s ep tember

2017

FOR BORGERE,
PÅRØRENDE OG
SOSU-PERSONALE

© 2017  Tandp l e j e i n f o rma t i on  OPP  –  E t  O f f en t l i g -P r i va t  Pa r tne r skab  ime l l em V i bo rg  Kommuna l e  Tandp l e j e ,  Voksen tandp l e j en  i  Københavns  Kommune  og  D i t  Tand lægehus  G ruppen  Aps 

Tandplejeinformation OPP
Solrød Center 70, 1
2680 Solrød Strand Send os gerne dine forslag, bidrag, kommentarer eller afmeld nyhedsbrevet pr. e-mail: info@tandplejeinformation.dk

Forum for Ældre- og Socialtandpleje 
indbyder til konference om 

De svage ældres mund og tænder - et helbredsproblem! 
Hvad gør vi?

Christiansborg, Fællessalen
(Indgang via Folketingets Besøgsindgang i Rigsdagsgården, 1240 København K)

Mandag den 13. november 2017 Kl. 9:30-14:15

Program:

8:30–9:30 Registrering, kaffe og networking

9:30 Velkomst og kort introduktion af målet med konferencen
         og af Forum for Ældre- og Socialtandpleje 
 Astrid Krag, MF (S) og formand Ove E. Dalsgaard

9:45 Svage ældres generelle sundhedstilstand                                                            
 Overlæge, dr.med. Carsten Hendriksen 

10:00 Hvordan påvirker tand- og mundsygdomme det generelle helbred 
 Prof., dr.odont., ph.d. Palle Holmstrup

10:15 Når egenomsorgen svigter                                                                          
 Overtandlæge, lektor, ph.d. Børge Hede, Københavns Kommunes Voksentandpleje
 
10:30 Omsorgstandplejen – i praksis                                                                     
 Afdelingsleder, tandlæge Maiken Bagger, Aalborg Kommunale Tandpleje      

10:45 Modernisering af omsorgstandplejen – 
           satspuljemidlerne afsat til at forbedre tandsundheden for de svageste ældre                                                                                          
 Afdelingstandlæge, ph.d., MPH Lene Vilstrup, Sundhedsstyrelsen 

Eksempler på initiativer fra den kommunale virkelighed 
• 11:00 Aarhus Kommune                                                                                   
       Kvalitetskonsulent Else Buus

• 11:15 Aalborg Kommune                                                                                   
       Adjunkt, ph.d., cand. cur. Karin Aagaard, Aalborg Universitet/Aalborg Kommune

• 11:30 Varde Kommune
       Ældre- og handicapchef Thorkild Sloth Pedersen

Frokost  og networking (ca. 12.00- 13.00)

13:00 Opsamling – hvad ved vi, og hvad kan vi gøre? 
 Overtandlæge, lektor, ph.d Børge Hede 

13:10 Paneldebat og spørgsmål 
  
 Ordstyrer 
 Sektorformand Karen Stæhr, FOA

 Paneldeltagere 
 Kirsten Normann Andersen, MF (Sundheds- og Ældreordfører, SF) 
 Astrid Krag, MF (Ældreordfører, S) 
 Overtandlæge, lektor, ph.d. Børge Hede 
	 med	flere.

14:10 Afslutning  
 Formand Ove E. Dalsgaard 


