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Tandplejen har gennem de sidste år været igennem en krævende udvik
ling med både kliniksammenlægninger og implementering af en lang 
række initiativer� 

Denne udvikling har dannet baggrunden for, at tandplejen nu er klar 
med sin første faglige strategi ”Sunde tænder hele livet  et fælles an
svar”� Formålet med strategien er at sætte mål og retning for tandplejens 
fortsatte faglige udvikling de kommende tre år� Tandplejens personale 
har sammen formuleret strategien, som efterfølgende skal udmøntes i 
handleplaner i samarbejde med de relevante interessenter� 

Strategien har som forudsætning, at ”Sunde tænder hele livet – et fæl
les ansvar” kun kan skabes gennem en fælles indsats fra forældre, børn, 
unge, øvrige borgere og kommunens personale, som har den daglige 
kontakt til borgerne samt tandplejens personale� Det vil derfor være sær
lig vigtigt, at have fokus på dialog og samarbejde� Både borgere og sam
arbejdsparter skal opleve, at det er en fælles indsats, der tager udgangs
punkt i en positiv og anerkendende tilgang� 

Strategien skal understøtte en professionel, effektiv og vidensbaseret 
tandpleje, hvor fokus er på sundhedsfremme, forebyggelse og behand
ling af høj faglig kvalitet� Strategien skal sikre, at indsatsen i videst mu
lig udstrækning flyttes fra behandling til forebyggelse� Samtidig skal der 
være fokus på en differentieret indsats til de mest sårbare grupper

Godkendt af LMU oktober 2015�

Forord

Sunde tænder 

hele livet

 – et fælles ansvar
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Tandplejen spænder i sit virksomhedsområde over alle aldersgrupper� 
Det største område er børn og unge fra 018 år og dernæst sårbare 
voksne og ældre inden for rammerne af omsorgstandplejen� Desuden 
har tandplejen visitationsopgaven til den regionale specialtandpleje og 
konsulent funktion i forhold til § 82a i Lov om aktiv social politik� 

Det faldende børnetal, den stigende ældrebefolkning og det øgede fokus 
på behovet for tandpleje til sårbare udsatte grupper medfører et behov 
for proaktivt at tilpasse tandplejen� Tandplejen skal planlægge, hvordan 
den udvikler sig og anvender sine ressourcer optimalt, så de kommer 
borgerne til gode på den bedste og mest kvalificerede måde� Samarbej
det på tværs af afdelinger og sektorer og med borgerne anses at være 
en afgørende faktor for, at opgaven kan blive løst i dialog og med ud
gangspunkt i et fælles ansvar� 

Med strategien arbejdes der bevidst med at sikre sammenhæng til Søn
derborg Kommunes politiske målsætninger� Strategien understøtter im
plementeringen af Sundhedspolitikken ”Sund kommune – fælles ansvar, 
Strategien ”Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 030 år”, ”De 
Ni strategier Børn og Unge”, Rehabiliteringsstrategien, Ældrepolitikken, 
Udsattepolitikken og politikken ”Medborgerskab”� Strategien vil i plan
lægningen og tilrettelæggelsen af indsatser også sikre sammenhæng til 
Sundhedsstyrelsens anbefalinger i Forebyggelsespakkerne�

Strategien er udformet på baggrund af nyeste viden indenfor forebyg
gelse og behandling på tandplejeområdet, tandsundhedstilstanden hos 
tandplejens målgrupper samt de hidtidige erfaringer i tandplejen, herun
der nuværende projekter og tværgående samarbejder�

For at komme fra strateginiveauet til konkret handling, skal der i sam
arbejde med de relevante interessenter laves handleplaner for hvert af 
de fokusområder, der peges på� Og det vil være i handleplanerne, at de 
konkrete målbare mål skal udmøntes� 

Handleplanerne skal sikre, at de tværgående perspektiver fra andre af
delinger og forvaltninger integreres� Samtidig understøttes det tværgå
ende samarbejde ved, at tandplejen indgår i udformningen af sundheds
planerne, som skal udmønte den nye sundhedspolitik�

Baggrund og formål med en faglig strategi

Figuren her viser den samlede proces�

Strategien November 2014 – 
september 2015

Vision og mission 
Fokusområder

Politisk godkendelse  
januar 2016

Handleplaner 1-5 Juni 2017

Implementering  
af handleplanerne

20162018



Baggrundsinformation og fakta

Lovgrundlag

Den væsentligste ramme for tandplejens arbejde er Sundhedslovens 
paragraffer 127137 samt Tandplejebekendtgørelse nr� 179, der beskri
ver, hvilke opgaver det påhviler kommunen at sikre løst og finansieret på 
tandplejeområdet, herunder børne og ungdomstandpleje inklusiv tand
regulering, omsorgstandpleje og specialtandpleje� Udover lovgivningen 
følger tandplejen også Sundhedsstyrelsens vejledninger og retningslinjer� 
Med udgangspunkt i lovgivningen og bekendtgørelsen har Sundhedssty
relsen i 2006 udarbejdet vejledningen ”Omfanget af og kravene til den 
Kommunale og Regionale tandpleje”� Heri beskrives personkreds, krave
ne til organisering af og indholdet i tilbuddene og overførsel af patienter
ne til andre tandplejetilbud� Desuden beskrives kommunernes mulighe
der for at lede og administrere tilbuddene for eksempel ved samarbejde 
mellem kommunen og private udbydere samt ansvarsfordelingen ved frit 
valgs ordningerne�

Senest har Sundhedsstyrelsen i oktober 2013 udarbejdet retningslinjer 
for fastlæggelse af intervaller for diagnostiske undersøgelser, og i 2014 
udkom rapporten ”Serviceeftersyn af omsorgstandplejen”� Som udmønt
ning på sidstnævnte er der en ny vejledning om omsorgstandpleje på vej 
fra Sundhedsstyrelsen� Det forventes, at der i den anledning vil kom
me en række ændringer som vil få betydning for tilrettelæggelse af den 
fremtidige indsats�  

Tandpleje for børn og unge er forebyg
gende tandpleje og undersøgelse og be
handling af tænder, mund og kæber� 
Tandplejen løser opgaven på kommunens 
tre klinikker�

Tandregulering for børn og unge er be
handling med blandt andet bøjler for tand
stillingsfejl, kæbeanomalier mv� Opgaven 
påhviler kommunen� Der er kontrakt med 
privat leverandør, som løser opgaven�

Omsorgstandpleje er tandpleje for voksne 
over 18 år, der pga� kronisk nedsat førlig
hed eller vidtgående fysisk eller psykisk 
handicap ikke kan udnytte det almindelige 
tandplejetilbud� Tandplejen løser primært 
opgaven i borgerens hjem og på pleje
centre�

Specialtandpleje er et specialiseret tilbud 
for børn og voksne med sindslidelser, psy
kisk udviklingshæmmede, svært handi
cappede, som ikke kan benytte de øvrige 
mindre specialiserede tandplejetilbud� Op
gaven påhviler kommunen, som har aftale 
med Region Syddanmark om udførelse af 
ydelsen�

Sprogkassen 

karies
huller i  
tænderne 

erosioner
syreskader  
på tandemaljen 

gingivitis
tandkøds betændelse, 

parodontitis
tandkøds betændelse 
og knogleopløsning

profylakse
forebyggelse
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Hvad er tandsundhed 

Tandsundhed er en integreret del af generel sundhed og er dermed en 
afgørende faktor for velvære og livskvalitet� Karies er den hyppigst fore
kommende tandsygdom� Derudover findes der et antal af andre syg
domme i mundhulen; tandkødsbetændelse, tanderosioner (syreska
der), parodontitis, tilstande efter ulykker, slimhindeforandringer, cyster 
eller kæbeledsanomalier� Tand og mundsundhed hænger sammen 
med livsstil, sundhedsadfærd, sociale og økonomiske livsbetingelser 
samt  miljøforhold� Uddannelsesniveau er den enkeltfaktor, der har størst 
 betydning for forekomsten af tandsygdomme� 

Tand og mundsundhed og kroniske almensygdomme har dermed fæl
les årsagsfaktorer�  
(Folkesundhedsrapporten fra 2007).

Hvorfor tand- og mundsundhed er vigtigt

• Tand og mundsundhed påvirker den generelle sundhed og det 
 personlige velvære

• Tand og mundsygdom kan forårsage smerte, lidelse og systemisk 
sygdom

• Tand og mundsundhed er vigtigt for kommunikation, socialisering  
og udseende

• Tand og mundsundhed påvirker livskvaliteten
• Tand og mundsundhed påvirker indtagelsen af sufficient 

ernæring

Demografien ændrer sig

Befolkningsprognosen for Sønderborg kommune forudsiger, at børnetal
let (fra 018 år) vil falde med ca� 16,6 % fra 2014 til 2024� Prognosen 
viser samtidig, at antallet af borgere over 80 år er støt stigende� Således 
var der i 2014 omkring 4�000 borgere over 80 år i kommunen, mens der 
i 2024 forventes at være ca� 6�000� Altså en stigning på 48,8 %� Denne 
ændring i demografi og deraf følgende sygdomsmønster betyder, at de 
traditionelle behandlingsopgaver ændres på sigt� For børne og unge
gruppen vil behandlingsopgaverne alt i alt være aftagende� Fokus vil skul
le rettes mod forebyggelse og sundhedsfremme, især overfor de grupper 
der har mest karies, og som er sværest at nå� For ældregruppen vil be
handlingsbehovet derimod både øges og være mere komplekst end hidtil� 

Tandsundhed børn og unge

Tandsundheden grundlægges i barneårene� Flere og flere unge træder i 
dag ind i voksenlivet uden huller i tænderne� Regelmæssig tandbørst
ning, fluortandpasta og sunde kostvaner bidrager væsentligt hertil� Det 
er desuden dokumenteret, at langtidseffekten af deltagelse i regelmæs
sig tandpleje i barneårene viser sig ved, at der er bevaret flere naturlige 
tænder, og andelen af tandløse og protesebærere er lavere sammenlig
net med personer, der ikke fik tilbud om tandpleje i barneårene�  
(KRAM undersøgelsen 2012).

For børn og unge er karies den hyppigste årsag til behandling� Udvikling 
hindres bedst ved grundig tandbørstning og brug af en fluorholdig 
tandpasta såvel som en sund og næringsrig kost uden for meget sukker� 
Tanderosion er en tilstand, der observeres i stigende grad� Ved erosioner 
opløses tændernes emalje, som er tændernes ydre skal� Dette sker på 
grund af hyppige indtag af syreholdige frugter og drikke, især citrusfrug
ter, sodavand, juice, iste og saftevand, uanset om det drejer sig om 
almindelige eller lightprodukter� Erosionerne vil føre til en række behand
lingskrævende senskader som voksen� Omfanget heraf er endnu ikke 
kendt� 
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Tandsundheden hos børn og unge med særlige behov

Som på andre sygdoms og sundhedsområder er der også en social for
skel i tandsundheden�

Børn, som lever i familier med lav eller ingen uddannelse og lavindkom
ster, har en større forekomst af karies, flere fyldninger og har fået fjernet 
flere tænder pga� karies�  

En københavnsk undersøgelse fra 2008 viser, at selvom næsten alle 
børn og unge kommer til undersøgelse og behandling i tandpleje, er der 
alligevel en social ulighed i tandsundheden� 

Samme undersøgelse viste også forskelle i tandsundhed mellem etnisk 
danske børn og børn af anden etnisk baggrund� De sidstnævnte børn 
har en betydelig større risiko for karies end de etnisk danske kammera
ter� 

En tredje gruppe er børn med langvarige sygdomme, neuropsykiatriske 
diagnoser og børn med fysisk og psykisk nedsat funktionsevne� Ifølge en 
artikel i Tandlægebladet fra november har de børn en forøget risiko for 
karies, og dermed behov for en særlig indsats, for at de kan fastholde 
den samme tandsundhed, som deres jævnaldrende� 
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Ældres tandsundhed 

Tandpleje og tandsundhed i alderdommen skifter karakter� Hvor fokus 
tidligere var på proteser, har flere og flere ældre i dag bevaret mange 
tænder, og det kræver en anden indsats end tidligere� 

Det stigende antal ældre vil som følge af, at de stadig har et funktions
dygtigt tandsæt, have kroner, broer og implantater, som løbende kræver 
vedligeholdelse og behandling� 

Ældres mundhuleproblemer omfatter udover parodontitis og karies især 
svamp, og mundtørhed pga� medicinindtag og kræft i mundslimhinden� 
I Danmark har forekomsten af karies gennem de seneste årtier været fal
dende for alle aldersgrupper� Flere ældre vil derfor i fremtiden bevare et 
naturligt og funktionsdygtigt tandsæt og dermed bibeholde livskvaliteten� 

Men den sociale ulighed i tandstatus og udnyttelsen af tandplejetilbud
det kan konstateres for alle aldersgrupper af voksne, men den er særligt 
udtalt for både midaldrende og ældre mennesker�  
(Sundhedsstyrelsen, Tandplejeprognosen 2010).

Blandt de 281 borgere der i 2015 er tilknyttet den kommunale om
sorgstandplejeordning har 65% af borgerne egne tænder at tygge med� 
Antallet af svagelige ældre med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, 
der har brug for omsorgstandpleje, forventes at stige gradvist på grund 
af den demografiske udvikling� For eksempel forventes andelen af bor
gere med demens at stige med 50% frem mod år 2030�  
(Videncenter for demens).

Tandsundhed i udsatte grupper

Flere rapporter vidner om, at tandsygdomme og følgetilstande heraf gi
ver særlige opgaver i relation til psykisk udviklingshæmmede, personer 
som har vanskeligt ved at komme i kontakt med tandplejesystemet og 
andre omsorgsklienter

Det psykiatriske klientel udgør en særlig risikogruppe� De går i mindre 
grad til tandlæge, de har en dårligere egenomsorg, og de får ofte psy
kofarmaka, der giver mundtørhed� Undersøgelser af hospitaliserede 
psykisk syge har fx vist, at 55% havde ubehandlet caries, 91% havde 
blødning fra tandkødet, 25% havde dybe tandkødslommer, og 38 % 
af protesebærerne havde defekt tandprotese� De hjemmeboende psy
kisk syge har ikke alene en relativt dårlig tandsundhedsstatus, men 
også svigtende tandplejevaner i forhold til den generelle befolkning� Til 
risikogrupperne hører også de hjemløse eller socialt udstødte, fx� viser 
rapporter om 2059årige her, at en betragtelig del af de kariesramte 
tænder har behov for tandfyldninger� Kun 27% af de hjemløse gik regel
mæssigt til tandlæge – mange undlod tandlægebesøg pga� økonomiske 
problemer, og ca� halvdelen ”glemte at børste tænder”�

De med dårligst tandstatus ses blandt stofmisbrugere, mens det også er 
tydeligt, at andelen der har mindre end 20 egne tænder tilbage, stiger 
med alderen (5580 år 60%)� Blandt de 1834årige er der 13%, der 
har mindre end 20 tænder tilbage, hvilket giver dårlig tyggefunktion� 

Der forventes et vedvarende behov for en særlig forebyggende og sund
hedsfremmende indsats for de dårligt stillede grupper af voksne�  
(Sundhedsstyrelsens Tandplejeprognose 2010). 

FAKTA

10% af de indlæggelser, der skyldes luftvejsinfektioner, kan hindres 
ved god mundhygiejne blandt plejehjemsbeboerne 

Sukkersyge er sværere at kontrollere, hvis man har parodontitis, og 
der er øget risiko for hjertekarsygdom ved dårlig mundhygiejne 

 (Københavns kommunes voksentandpleje 2010).

Tandplejen i Sønderborg Kommune visiterer til Specialtandplejen i 
Regionen� Dette tilbud er rettet mod borgere med behov for et spe
cialiseret tandplejetilbud fx sindslidende og psykisk udviklingshæm
mede� I 2015 er 124 voksne og 33 børn tilmeldt Specialtandplejen, 
som foretages på Sønderborg Sygehus�
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Tandplejens mission: 

At bidrage til bedst mulig tandsundhed� 

Tandplejens vision:

Tandplejen er proaktiv, matcher de fremtidige udfordringer og tilbyder en 
høj faglig kvalitet�

Strategien: Sunde tænder hele livet – et fælles ansvar

Strategiens retning:

Med udgangspunkt i de udfordringer, som tandplejen står over for i de 
kommende år, er der identificeret tre faglige fokusområder, som skal 
udmøntes i fem konkrete handleplaner� For at understøtte at tandplejen 
lykkes med de tre faglige fokusområder, er der udpeget tre tværgående 
principper� Det er principper, som skal klæde medarbejdere og budget
ter på til at kunne løfte fremtidens faglige opgaver, så borgere i Sønder
borg Kommune får de bedste muligheder for høj tandsundhed i fremti
den� 

Fokusområde Forebyggelse 
og skånsom 
 behandling  
til børn og  
unge skal 
 opprioriteres

Alle børn har 
ret til sunde 
tænder

Tandpleje til  
de sårbare 
voksne og æl-
dre nytænkes

Principper God faglig praksis

Dialog og samarbejde med borgere  
og professionelle

Mest muligt for pengene

Handleplaner 5 stk�

Der vil blive dannet en arbejdsgruppe for hver handleplan� I grupperne 
skal personalet involveres i at undersøge og stille forslag om, hvordan 
der konkret skal arbejdes fremadrettet� Som en del af gruppearbejderne 
vil øvrige samarbejdsparter blive involveret, herunder patienterne, pårø
rende og forældre� 

Det arbejde, der er lavet de sidste par år, skal anvendes� Så der vil i høj 
grad blive bygget videre på de erfaringer, der allerede er gjort� 

Arbejdet med de fem handleplaner igangsættes ikke samtidigt, men lø
bende� Den første igangsættes i 2016� 

Tandplejen arbejder ud fra de grundlæggende  
antagelser at:

• alle er interesserede i at have sunde tænder og helst ved egen ind
sats

• alle forældre vil deres børn det bedste
• tandsundhed er et fælles ansvar 
• dialog og samarbejde er forudsætningen for gode resultater
• forebyggelse og sundhedsfremme reducerer behovet for 

 behandling
• en videns og forskningsbaseret praksis betyder forebyggelse, 

 sundhedsfremme og behandling på højt fagligt niveau�

Sunde tænder 

hele livet

 – et fælles ansvar
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Fokusområde 1:  Forebyggelse og skånsom behandling skal 
opprioriteres

Langt størsteparten af børn og unge bosat i kommunen er tilmeldt tand
plejen� Tandplejen møder disse børn, når de er mellem 6 og 8 måne
der gamle� Derefter ved 2½ års alderen og frem til de bliver 18 år� Disse 
vilkår giver en helt enestående mulighed for tidlig opsporing, at arbejde 
kontinuerligt samt i et langsigtet perspektiv� Derfor skal tandplejen gen
nem en stærk faglig indsats skabe de bedst mulige rammer for forebyg
gelse og en skånsom behandling, så børn og unge går ind i voksenlivet 
med sunde tænder� 

Gennem en årrække har der af forskellige grunde været en nedpriorite
ring af den forebyggende indsats� Vilkårene i tandplejen har nu ændret 
sig, og der er blevet plads til en opprioritering af den forbyggende ind
sats igen� 

Det primære fokus skal være at lære børnene at børste tænderne rigtigt 
og grundigt, så de får gode tandbørstevaner, der holder hele livet� Vi ved, 
at mange begyndende huller kan standses ved tandbørstning og holdes 
nede ved forebyggende fluorbehandling og lakering�

Hvis det skal lykkes, kræver det en styrket målrettet sundhedspædago
gisk indsats og dermed en ændret tilrettelæggelse af tandplejens ind

sats� Det kræver dialog og samarbejde med børn og forældre� Og det 
kræver samarbejde om sundhedsfremmende og forebyggende indsatser 
i børnehaver og skoler� En udvikling der er i gang blandt andet via Pro
jektet: Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge i tandplejen� 

Hvis hullerne viser sig, skal en skånsom og mindst mulig indgribende 
behandling være det, der tilbydes sammen med en fortsat sundheds
fremmende og forebyggende indsats� En målrettet sundhedspædagogisk 
indsats og en mindre indgribende behandling skal også bidrage til at 
børn, fra de er helt små, bliver trygge ved at gå til tandlæge�

Handleplan 1:  Sundhedspædagogiske initiativer om god mundhygiejne i 
børnenes dagligdag�  

Mål:  Der er etableret faste samarbejder med børnehaver og skoler om 
undervisning mv� 

Handleplan 2:  Profylakse og evidensbaserede behandlingsprincipper i 
teamsamarbejde� 

Mål:  Mindst 62% 15årige er kariesfri�  
De sundhedspædagogiske initiativer er øget med en tredjedel�  
Der er etableret teamsamarbejde mellem tandlæger, tandplejer og 
klinikassistenter� 
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Fokusområde 2: Alle børn har ret til sunde tænder 

Der skal laves målrettede forebyggelses og behandlingsforløb for de 
børn og unge, som har den dårligste tandsundhed� Den tidlige opspo
ring er helt essentiel her� Det gælder både forløb i klinikken, men også 
en indsats i børnenes daglige miljø i børnehaver, skoler, modtageklasser 
og i samarbejdet med forældrene� Der er gode erfaringer fra de hidtidige 
projektindsatser at trække på�

Indsatsen skal bidrage til at reducere den social ulighed i tandsundhed 
for børn i socialt udsatte familier og børn fra etniske minoriteter, men 
den skal også understøtte de børn, som pga� nedsat funktionsevne har 
særlige udfordringer med at bevare deres tandsundhed� 

Forældre til børn med forskellige typer af funktionsnedsættelse har en 
naturlig forventning om at blive mødt med respekt, at blive involveret i 
behandlingen, at opleve kontinuitet i behandlingen, at tandplejepersona
let har viden om funktionsnedsættelsen, og at tandplejen står til rådig
hed� 

Som sundhedspersonale er det tandplejen, som ser børnene hyppigst 
i deres barndom� Der er derfor et forebyggende potentiale i at udvikle 
samarbejdet med sundhedsplejen og forvaltningen Børn og Uddannelse 
om de mest sårbare børn� Tandplejen vil derfor arbejde for at blive bed
re til at spotte de børn og unge, der udviser bekymrende mistrivsel� Og 
ikke mindst at henvise dem, så de kan få hjælp til, hvad der nu måtte 
være problemet�

Handleplan 3:  Sundhedspædagogiske initiativer samt program for profy
lakse og behandling for sårbare børn� 

Mål:  Der er etableret et differentieret tandplejetilbud for de sårbare børn� 
Der er etableret faste samarbejder med specialbørnehaver og spe
cialskoler/klasser om undervisning mv� 
Der skal være udviklet systematiske samarbejdsgange med 
 sundhedsplejen og Børn og Uddannelse omkring de sårbare børn� 
Forældrene skal opleve, at der er samarbejde og kontinuitet i 
 tandplejetilbuddet til deres børn�
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Fokusområde 3:  Tandpleje til de sårbare voksne og ældre 
nytænkes

Der skal anlægges et bredere perspektiv på tandpleje til ældre og udsat
te voksne� Lige nu omfatter tilbuddet primært de ældre, der er visiterede 
til omsorgstandplejen og voksne med psykisk og fysik nedsat funktions
evne, som er visiteret til Regionstandplejen�

Den demografiske udvikling i ældre befolkningen og det øgede fokus på 
socialt udsattes dårlige tandsundhed vil udfordre tandplejens hidtidige 
måde at løse opgaven på� Der skal et langt højere fokus på den generel
le forebyggende indsats for de sårbare voksne� De vil ofte være i kontakt 
med og modtage en eller anden form for støtte fra kommunen� I den 
støtte er det et vigtigt, at der hos personalet, der hjælper borgerne kom
mer øget fokus, så de understøtter den gode mundhygiejne hos disse 
borgere� De skal anbefale/orientere om tandplejetilbud og støttemulig
heder� Det vil give borgerne øget livskvalitet, bedre sundhedstilstand og 
forebygge de indlæggelser, som kædes sammen med dårlig mundhygi
ejne� Der er rigtig mange gevinster at hente her, både for borgerne og for 
velfærdsøkonomien� 

Da de borgere der er visiteret til omsorgstandplejen, i modsætning til 
før, har flere egne tænder, kroner, broer mv� skal behandlingsindsatsen 
kvalitetssikres og revurderes med henblik på at finde det rette serviceni
veau� Og for disse borgere skal den forebyggende indsats øges i særlig 
grad for at bevare tandsættet og reducere behovet for egentlige behand
linger� 

En del af nytænkningen er, at tandplejen fremadrettet skal hjemtage og 
integrere hele eller dele af den forebyggende indsats for de svageste 
borgere, som i dag både får en forebyggende og behandlende indsats 
i regionstandplejen� Det vil betyde, at nogle af disse borgere visiteres 
ind i omsorgstandplejen, og at de dermed kan få en mere koordineret 
forebyggende tandpleje� Behandlingerne, der kræver narkose, vil fortsat 
 blive varetaget af regionstandplejen� Et øget samarbejde med personalet, 
der støtter disse borgere i hverdagen, vil på sigt også kunne bidrage til 
bedre vedligehold af de behandlinger, der gennemføres�

Forebyggende  
tandpleje  
til svage voksne

Omsorgstandpleje Specialtandpleje

Forebyggelse Forebyggelse

Behandling Behandling

Handleplan 4:  Mundhygiejne i omsorgs og rehabiliteringsindsatsen for 
syge og sårbare borgere�

Mål:  Der er udviklet undervisning og elearning program i mundhygiejne 
til omsorgs og plejepersonale for udsatte og sårbare borgere 
At bidrage til, at I sikre hænder ”Infektionspakken” implementeres i 
plejecentrene�

Handleplan 5: Omsorgstandplejen ind i fremtiden�

Mål:  At omsorgstandplejetilbuddet revideres og implementeres� 
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Tværgående principper

God faglig praksis

En videns og forskningsbaseret praksis stiller krav om kontinuerlig kom
petenceudvikling� Det gælder både for de opgaver der løses i dag, og 
ikke mindst når denne strategi skal udmøntes i konkret praksis� Det øge
de samarbejde med både borgere og samarbejdsparter vil fordre kom
petencer omkring innovation og kreativitet� Kompetenceudviklingen skal 
derfor udvikle tandplejen til fremtiden og bidrage til at være en attraktiv 
arbejdsplads for både nuværende og kommende medarbejdere� 

Kompetenceudviklingsbehovene, både de faglige og de innovative, skal 
identificeres� Der skal anvendes forskellige metoder til at nå de gode fag
lige praksis� Nyttige metoder vil for eksempel være sidemandsoplæring, 
sparring/kalibrering, supervision, kurser og uddannelse med videre� 

Rum og plads til innovative og kreative ideer skal ikke kun finde sted i 
udvalgte opgaver, men også have plads i tandplejens hverdag� 

Samarbejde og dialog med borgerne og professionelle 

Uanset hvilke opgaver tandplejen skal løse i fremtiden, er forudsætnin
gen ”samskabelse”� Altså at tandplejen gennem professionel dialog og 
samarbejde med børn, unge, forældre, de voksne borgere og samar
bejdsparter kan skabe de resultater vi går efter, nemlig den bedst mulige 
tandsundhed� Et samspil som også understøttes af de kommende sund
hedsplaner� 

Vi skal gå i dialog med børn og forældre og samarbejde med dem om at 
etablere det tandplejetilbud, de har behov for� Alle børn har behov for at 
blive mødt nænsomt og i en tillidsskabende atmosfære, og det skal som 
nu også fremadrettet vægtes højt�

 At have og bevare sunde tænder handler ikke kun om tænderne� Det 
er som oftest koblet til udfordringer i andre dele af familiens, de sårba
re voksnes og de ældres liv� Og her vil samarbejde på tværs med alle de 
andre aktører give nogle af svarene på de udfordringer, tandplejen står 
overfor�

Mest muligt for pengene 

Ved tilrettelæggelsen af de opgaver som kommer i handleplanerne, skal 
der være fokus på hvorledes den mest effektive drift kan opnås� Opga
verne skal løses effektivt og med de rette kompetencer på lavest mulige 
omkostningsniveau� Der er allerede høstet gode erfaringer fra et LEAN 
projekt� Et projekt som både har givet ahaoplevelser og bidraget til at 
sætte lys på opmærksomhedspunkter i det kliniske arbejde og i det ad
ministrative� 

Der skal være fokus på teamdannelsen, og hvordan der kan sikres et 
godt samspil og flow i patientbehandlingen mellem tandlæger, tand
plejere og klinikassistenter�

Tandplejen har særlige vilkår� Det er primært børn, vi arbejder med, og 
det betyder ofte en vis uforudsigelighed� Særligt de yngste børn og sår
bare børn kræver fleksibilitet og rummelighed, for at opgaven kan blive 
løst�

Det forventes også i stigende omfang inden for omsorgstandplejen, da 
mange af de visiterede borgere har demenssygdomme�
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