Forum for Ældre- og Socialtandpleje
indbyder sammen med Kirsten Normann Andersen, MF (SF) og i samarbejde med Danske
Handicaporganisationer, Gebistro (Randers), Landsindsatsen Én Af Os og SIND til konference om

Sårbare og socialt udsattes tandpleje:

”Ondt i tænderne har social slagside –
hvordan gør vi det bedre?”
Fællessalen på Christiansborg
(Indgang via Folketingets Besøgsindgang i Rigsdagsgården, 1240 København K)

Torsdag den 10. oktober 2019 Kl. 9:30- 14:15

8:30– 9:30: Registrering, kaffe og networking
9:30 Velkomst
Kort introduktion af formålet med dagens konference og af foreningen Forum for Ældre- og Socialtandpleje
Kirsten Normann Andersen, MF (S) og formand for Forum for Ældre- og Socialtandpleje Karen Stæhr

9:45 Hvem er de socialt udsatte?
Et signalement af de socialt udsatte og deres helbredstilstand; hvor mange er de, hvilke problemer er de største, og
hvilke tilbud har samfundet til dem?
Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte

10:10 Hvordan står det til med uligheden i tandsundhed?
En gennemgang af den tilgængelige viden om den socialt bestemte ulighed i tandsundhed. Hvad ved vi om
de socialt udsattes tænder/tandsundhed? Og hvilken indflydelse har det på deres livskvalitet?
Lisa Bøge Christensen, lektor, Københavns Universitet

10:30 Konsekvenser af dårlig tandsundhed – ud fra et brugerperspektiv
-

Birgitte Nyberg, erfaring med psykisk sygdom, ambassadør for Én af Os
Csaba, fra Gadens Stemmer
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10:50 Ondt i livet skal ikke give ondt i tænderne – hvorfor har vi valgt at satse på det område?
Hvorfor har Landsindsatsen En af Os igangsat sin kampagne? Hvad er formål og baggrund, og hvordan
er den forløbet?
Johanne Bratbo, projektleder i Én Af Os; Birgitte Nyberg, erfaring med psykisk sygdom, ambassadør
for Én af Os

11:05 Hvad er der lagt op til for de socialt udsatte i de alternative forslag, som arbejdsgruppen
vedr. den nye voksentandpleje har udarbejdet?
Hvilke forslag og visioner er der mht. at udligne socialt betinget ulighed i tandsundhed i de
forslag, som lægges frem af Sundhedsministeriet, og i hvilket omfang ønsker man at
tilgodese de socialt udsatte?
Ole Hougaard, overtandlæge, medlem af Sundhedsministeriets Dialog- og Inddragelsesforum om nye rammer for
voksentandplejen

11:30 Eksempler på lokale initiativer fra den kommunale virkelighed
- Svendborg Kommune
Beskrivelse af indhold forløb og resultater i den ordning som Svendborg Kommune har mht. tandpleje for socialt
udsatte
Helle Fabricius Kromann, tandlæge og souschef, Svendborg Kommunale Tandpleje
Randers Kommune
Beskrivelse af indhold forløb og resultater i den ordning som Gebistro (Randers) arbejder med for socialt udsattes
tandpleje
Lars Høvenhoff, overtandlæge, Randers Kommunale Tandpleje

11:50 Pause
12:00 Opsamling: hvad ved vi? og hvad kan vi gøre?
Opsamling på konferencen indtil nu
Tandlæge, adjungeret lektor, ph.d Børge Hede

12:10 Paneldebat og spørgsmål
Folketingspolitikere og repræsentanter for organisationer: Kirsten Normann Andersen, MF (SF); Jann Sjursen, Rådet
for Socialt Udsatte; m.fl.
Paneldeltagere: Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte; Kirsten Normann Andersen, MF (SF); Karina
Adsbøl, MF (DF); Peder Hvelplund, MF (EL); Steen Rosenquist, tidl. formand for SAND; Thorkild Olesen, formand for
Danske Handicaporganisationer
Ordstyrer: Karen Stæhr, formand for Forum for Ældre- og Socialtandpleje

13:00 Afslutning
Formand: Karen Stæhr

Frokost og networking: 13.00 – 14.15
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