
•  Bedre mundhygiejne 
•  Bedre ernærings tilstand 
•  Forebygge lungebetændelser 

Hvordan oplever borgerne effekten af 
forbedringsarbejdet  



Data Tangshave 
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Procent beboere som får udarbejdet mund- og tandhygiejne i henhold til udarbejdet plan 

Februar 2017: Overgået til 
stikprøver på månedsbasis – 
daglige ledere indsamler 
data.  

Udfordringer med 
tandbørstning i AV 



Tavler fra Tangshave plejecenter 



Data - Egernsundeved 
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Egernsundeved - Andel som får udarbejdet mund- og tandhygiejne i 
henhold til udarbejdet plan 

Borgere med behov for 
hjælp til mundpleje – 
fremgår af tavlen 

Udfordringer i AV 



Tavle 
hjemmeplejen 



Lommekort screening 



Lommekort – tandbørstning 



Gode ideer afprøvet - hjemmeplejen 

Tips og tricks – Hæfte med 
anvisninger til personalet 
omkring mund og tandpleje   



•  Underviser og informerer igen og igen 
•  Undervisning af omsorgstandplejen 2 gange årligt 
•  Dejligt med ros fra tandlægerne at de kan se at det hjælper 
•  Fastholder resultaterne ved tavlemøder og ugentlige teammøder 

– ”at det gavner” 
•  Motivere medarbejderne med at se mening hermed ved ” den 

gode historie” 
•  Indkøbt tandbørster – til at demonstrere tandbørstning hos 

borgeren 

Hvad gør vi anderledes for at fastholde 
resultater 



Fortæl hvad vi gør anderledes i dag end 
for 3 år siden. 
 •  Et screeningstilbud til alle borgere 
•  Borgerne revurderes ved ændret almentilstand 
•  Større fokus på mundpleje 
•  Større synlighed i plejen 
•  Større tværfaglig kontakt til både tandlægerne og 

omsorgstandplejen 
•  Vi er blevet bedre til at motivere borgerne til mundpleje 



Hvis vi bare havde vidst…. 
-‐	  Start	  med	  undervisning	  af	  alle	  medarbejdere	  –	  hvad	  
de6e	  drejer	  sig	  om	  og	  hvorfor	  -‐	  (inddrag	  evt.	  
omsorgstandplejen)	  
-‐	  Udarbejd	  retningslinjer	  for	  kompetencen	  
-‐	  Have	  a@envagterne	  med	  fra	  starten	  
-‐	  VigBgt	  at	  være	  bevidst	  om	  enkelte	  borgers	  
blufærdighed	  med	  mundpleje	  


