Tandplejeprojektet i
Varde Kommune

Baggrund
• I april 2016 igangsatte Varde Kommune det store
Tandplejeprojekt.
• Forskning viser at dårlig mundhygiejne kan
forårsage; lungebetændelse, diabetes,
hjertekarsygdomme, tyggeproblemer/vægttab,
smerter og nedsat livskvalitet/selvværd.
• Formålet var derfor at sætte mere fokus på den
daglige mundhygiejne hos borgere på
plejecentrene og i hjemmeplejen.
• Projektet blev afviklet i samarbejde med Tim H.
Fog fra Tandplejeinformation OPP.

Tandplejeprojektet
• 589 ansatte på plejecentre og i hjemmeplejen har
deltaget i projektet.
• Medarbejderne er blevet opkvalificeret i håndteringen
af den daglige tandpleje.
• Der er under projektet blevet opbygget rutiner, så der
nu sker en registrering i borgernes stamdata om
forhold omkring regelmæssigt tandeftersyn, så det
sikres at borgeren er tilmeldt enten privat tandlæge
eller omsorgstandplejen.
• Der er blevet udarbejdet mundplejeplaner for alle
borgere på plejecentrene og i hjemmeplejen, således
at det sikres, at plejepersonalet dagligt er
opmærksomme på særlige forhold ved den enkelte
borger.

Resultater
• Der har været positive tilbagemeldinger fra
deltagerne og opfattelsen er, at projektet har
været en succes
• Der er kommet fokus på vigtigheden af
tandpleje.
• Tandpleje er blevet skrevet ind i de
kvalitetsstandarder, der danner grundlag for
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Fremadrettet
• Tjekliste skal sikre at der holdes fokus på
tandpleje. Der følges op på om, at alle borgeres
stamdata er opdateret med
tandplejeoplysninger og at der er udarbejdet
mundplejeplaner for alle.
• Da der er en del udskiftning i plejepersonalet,
afholdes opfølgende kurser for nyansatte et par
gange årligt, så det sikres, at alle ansatte har
gennemgået kurset.
• Der er kommet midler fra satspuljen til
forbedring af tandsundheden. Disse midler
anvendes til fortsat uddannelse af
plejepersonale i tandpleje og udarbejdelse af
mundplejeplaner.

E-learning – et
eksempel
http://vardekommune.omsorgstandpleje.org

