Styrket fokus på mundpleje på ældreområdet

Målsætning, som indsatsen
vedrører
(Derfor vil vi… i sundhedspolitikken 2019-2020)

Beskrivelse af indsats
(Overordnet beskrivelse af
indsatsen)

Formål
(Hvorfor vil vi gennemføre
indsatsen?)



Sikre at flest mulige borgere er selvhjulpne, så de kan
leve et sundt og aktivt liv i samvær med andre.
Sikre kompetenceudvikling af frontpersonalet, så de
opnår viden om sundhedsfremme og forebyggelse
samt metoder til rekruttering og fastholdelse af
sårbare borgere i indsatser.

Udarbejdelse af individuelle mundplejeplaner sammen
beboernes daglige personale. Derved skabes større fokus på
god mundpleje hos den enkelte beboer.
Fokus på ældres mundplejevaner skal medvirke til at fremme
den enkeltes samlede sundhed og trivsel.
Dårlig mundhygiejne hos borgere i ældre- og plejeboliger kan
medføre udvikling af tandsygdomme og nedsat livskvalitet,
men har også indflydelse på det generelle helbred. Der er
påvist sammenhæng mellem dårlig mundhygiejne og
udvikling af lungebetændelse ligesom sammenhænge mellem
parodontitis, diabetes og hjertekarsygdomme er beskrevet

-Forbedret mundpleje giver større trivsel/livskvalitet (mindre
behandlingsbehov, færre smerter og vedligeholdelse af - eller
bedre tyggeevner).
-God mundpleje kan styrke det generelle helbred (færre
indlæggelser pga. af fx lungebetændelser, bedre ernæring –
tygge maden)

Borgere over 18 år, der på grund af kronisk nedsat førlighed
eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt

Målgruppe
(Hvem henvender indsatsen sig
til?)

Aktører
(Hvilke aktører indgår i
indsatsen?)

kan udnytte det almindelige tandplejetilbud.

Tandplejens personale
Plejepersonale tilknyttet den enkelte borger og borgeren selv.

Tidsplan
Pilotprojekt påbegyndt april 2019
(Hvornår iværksættes og afsluttes Fortløbende indsats. Hvis gode resultater – implementeres
videre ud i organisationen.
indsatsen?)

Økonomiske konsekvenser
(Har realisering af indsatsen
økonomiske konsekvenser?)

Pilotprojektet gennemføres indenfor den gældende
budgetramme.

Målbare succeskriterier
(Hvornår er indsatsen en succes?)

Når den daglige mundpleje er en integreret og naturlig del af
den daglige personlige pleje.

Opfølgning
(Hvordan vil vi følge op på

Løbende vurdering af, om den enkeltes mundpleje forbedres
(mindre snavs på tænderne og mindre tandkødsbetændelse).
Om der fremadrettet altid tænkes mundpleje ind ved den
generelle vurdering af hjælp til borger.

indsatsen?)

