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Satspuljemidler til forbedret tandsundhed for de svageste ældre
I forbindelse med udmøntningen af satspuljemidlerne for 2017 blev der afsat 40 mio.kr. i
perioden 2017-2020 til at tilgodese nye krav til tilrettelæggelsen af tandplejen for de svageste ældre. Satspuljeforligsteksten kan ses på næste side.
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Baggrunden for puljen er, at stadigt flere ældre borgere bevarer egne tænder langt op i
alderen og stadigt flere borger lever længere og med kroniske sygdomme, der kan resulafp@dansktp.dk
tere i funktionsevnebegrænsninger og dermed ringere egenomsorg. Tænderne kan holde
www.dansketandplejere.dk
hele livet, hvis de passes og plejes rigtigt og sunde tænder og mund er afgørende for et
www.facebook.dk/tandplejer
godt helbred med høj livskvalitet.
Hvis ældre borgere understøttes i og får hjælp til at holde mund og tænder sunde, vil det
være med til at forebygge sygdom og indlæggelser. Der er nemlig sammenhæng mellem god
tand- og mundhygiejne og den generelle sundhedstilstand. Fx kan betændelse i mund og
tænder forværrer kronisk sygdom, fører til lungebetændelse, hjertefejl m.m.
Satspuljemidlerne er afsat til at sikre en målrettet indsats for at forbedre de svageste ældres
tandsundhed. Indsatsen er todelt og indebærer:
• at tandplejere fra den kommunale omsorgstandpleje med særlig viden om tandpleje
til denne patientgruppe skal give generel information til ledelse og personale i plejeog ældreboliger om, hvordan man forbedrer de ældres generelle tandsundhed
• at der for hver enkelt omsorgstandplejepatient skal udarbejdes en individuel mundplejeplan på baggrund af tandplejerens konkrete undersøgelse af den enkelte borgers mundhygiejne og mulighed for egenomsorg.
Tre kommuner har via Projekt Fremfærd – Ældre og Tandsundhed deltaget i et forsøg hvor
ovennævnte indsats blev gennemført. Projektet er netop færdigt og den foreløbige evaluering viser med al tydelighed, at indsatsen har medført markant forbedret mundhygiejne hos
de ældre borgere og en bedre sundhedstilstand. Det er muligt at orientere sig yderligere om
projektet her.
Det er mit håb at satspuljemidlerne er bragt i anvendelse her halvvejs inde i perioden, og er
at I er godt i gang med at udbygge og understøtte en forbedret tandsundhed blandt de ældre via ordningen i jeres kommune. I forbindelse med opfølgning på midlerne vil jeg bede jer
give en tilbagemelding om jeres indsats til afp@dansktp.dk senest den 12. oktober 2018.
Vi står selvfølgelig til rådighed med yderligere information om området og indsatsen, hvis
det ønskes.
Venlig hilsen

Elisabeth Gregersen, Formand for Danske Tandplejere

Satspuljeforligstekst 2017
Forbedret tandsundhed for de svageste ældre
Prognoser peger på, at stadigt flere ældre borgere vil bevare egne naturlige tænder langt op
i alderen. Samtidig lever flere længere og med kroniske sygdomme, der kan resultere i funktionsevnebegrænsninger og dermed ringere egenomsorg. Det stiller nye krav til tilrettelæggelsen af tandplejen for særligt de svageste ældre, fordi tand- og mundsundhed hos ældre
ikke er en isoleret problemstilling, men må ses i sammenhæng med helbred, livsvilkår og livsstil i øvrigt. Der er derfor behov for en målrettet indsats for at forbedre de svageste ældres
tandsundhed.
Den første del af indsatsen går ud på, at tandplejere fra den kommunale omsorgstandpleje
med særlig viden om tandpleje til denne særlige patientgruppe skal give generel information
til ledelse og personale i pleje- og ældreboliger om, hvordan man forbedrer de ældres generelle tandsundhed. Der er et stort behov for, at denne viden udbredes.
Den anden del af indsatsen går ud på, at der for hver enkelt omsorgstandplejepatient skal
udarbejdes en individuel mundplejeplan. En individuel mundplejeplan er en individuel plan
for den enkelte patients mundpleje. Mundplejeplanen udarbejdes af på baggrund af, at
tandplejere fra kommunernes omsorgstandpleje helt konkret tager ud til de ældre og undersøger den enkelte patients mundhygiejne, herunder eventuelle belægninger, tandkødsbetændelse behovet for protesehygiejne osv. Tandplejerne vil desuden i den forbindelse foretage en vurdering af den enkelte borgers evne til selv at børste tænder.
Derudover vil tandplejerne individuelt instruere plejepersonalet i pleje- og ældreboliger i,
hvordan de bedst hjælper den enkelte patient med at opretholde en god mundhygiejne.
Kommunerne skal desuden etablere nye muligheder for, at øvrigt sundhedspersonale nemt
kan henvise borgere til visitation til omsorgstandplejen.
På den baggrund afsættes der 40,0 mio. kr. i perioden 2017-2020 til at forbedre tandsundheden for de svageste ældre. Midlerne forudsættes overført til det kommunale bloktilskud.
Forsøg 10 mio. årlig over fire år 2017-2020

