TEMA: Fokus på omsorgstandplejen
Vagn Erik Andersen, journalist. Christoffer Regild, fotograf
foto fra
Lyngby-Taarbæk Kommune

Fokus
på
omsorgstandplejen

De danske kommuner er forpligtet til at tilbyde forebyggende og behandlende tandpleje til de borgere, som af
den ene eller anden grund ikke er i stand til at benytte de
almindelige tilbud.
Meget tyder på, at der er stor forskel på den måde kommunerne løser opgaven på. I dette nummer af nyhedsbrevet beskriver vi, hvordan fire forskellige kommuner
tackler udfordringen, og serviceniveauet svinger lige fra
at alle borgere under omsorgstandplejen får børstet tænder hver anden uge til at der praktisk talt ikke finder noget
profylaktisk arbejde sted.
Uanset standarden er alle enige om, at opgaven vil blive
endnu større de kommende år, for langt flere af de ældre
vil i fremtiden have deres egne tænder, som skal vedligeholdes.

De offentlige tandlæger
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Langeland
kører på pumperne
og uden sug
Kompromisbehandling kalder klinikchefen den omsorgstandpleje,
som Langeland Kommune tilbyder de ældre.

K
Det foregår med håndinstrumenter, vatruller,
lamper og en akrylfræser
Henrik Petersen

linikchef Henrik Petersen er ikke stolt over det
serviceniveau, som han og Langeland Kommune i dag kan tilbyde øens ældre.
– Det har længe gået efter bedste beskub, og det er
absolut kompromisbehandling, siger han.
Som eksempler nævner han, at der ikke foregår profylaktisk behandling og at han ikke har mobilt sug med
sig, når han drager ud til de ældre.
Det gør han kun sjældent, for på Langeland har man
valgt at lægge omsorgstandplejen ud til privat praksis,
men det har ifølge klinikchefen vist sig, at de ikke har
den store interesse i at varetage opgaven, som derfor
længe har kørt på lavt blus.

Langeland »
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» Langeland

Langeland har 15 borgere i omsorgstandplejen og to
af dem ligger i respirator. Derfor er det nødvendigt at
tandlægen kommer til dem og det har de private tandlæger sagt fra over for. Derfor får de i stedet besøg af
Henrik Petersen og en klinikassistent et par gange årligt.
– Det foregår med håndinstrumenter, vatruller, lamper
og en akrylfræser. Men vi har ikke noget mobilt sug. Det
er udpræget kompromisbehandling, fortæller han.

trække tandlæger. I dag er han eneste tandlæge til
kommunens 2450 børn, så der er ikke de store muligheder for, at han også påtager sig omsorgstandplejen.

Privat firma i kikkerten
Derfor har han kig på Hjemmetandlægen, der kører ud
til borgere, som af forskellige årsager ikke kan komme
til tandlægen. Firmaet har base i Solrød og kører fortrinsvis på Sjælland, men turen går enkelte gange hen
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Af samme grund er der heller ikke noget samarbejde
ældrebefolkning. Kommunen har også svært ved at tilmellem personalet i ældreplejen og de private tandlæger.
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Derfor har Henrik Petersen netop ansat endnu en
tandplejer, og de to, som kommunen dermed er oppe
på, får det som en af deres opgaver at tage ud og
undervise plejepersonalet løbende. Desuden skal de ud
på plejehjemmene hver tredje måned for at foretage
tandrensning.
– Vi må erkende, at det her område alt for længe har
fået lov til at køre efter de forhåndenværende søms
princip. Det har jeg det ikke godt med, men heldigvis
er der lydhørhed for i forvaltningen, at der skal ændres
på tingenes tilstand, siger Henrik Petersen.

FAKTA
I Langeland Kommune er der ansat én
tandlæge og to tandplejere og tre klinikassistenter til 2450 børn.
15 borgere er omfattet af omsorgstandplejen. De 13 bliver behandlet i private
praksis. To er for dårlige til at kunne
blive transporteret.
Antallet af visiterede til omsorgstandplejen er lavt set i forhold til antallet af
ældre på Langeland. Klinikchefen skønner, at der nærmere burde være 50-60
borgere i omsorgstandplejen. Det er den
kommunale hjemmepleje, der står for
visiteringen.
Egenbetalingen udgør 445 kr. om året.

