TEMA: Fokus på omsorgstandplejen
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Gode
faciliteter

i Lyngby
De seks plejecentre i
Lyngby-Taarbæk Kommune har nu tandlægeklinikker med udstyr, der er up to date.
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Der var været en voksende
forståelse for nødvendigheden af,
at tandplejen fik gode forhold at
arbejde under
Annelise Bastholm

P

lejehjemmet Baunehøj i Lyngby er netop
blevet moderniseret, og det har betydet
nyt lokale og ny klinik til tandplejen med
store arbejdsmiljøfordele for de ansatte. Men forholdene på Baunehøj er ifølge overtandlæge
Annelise Bastholm ikke noget ekstraordinært,
men nærmere repræsentativt for standarden i
Lyngby-Taarbæk Kommune.
Inden længe har man fire nye klinikker: To står
færdige, en tredje er ved at blive bygget og en
fjerde er på tegnebrættet.
Allerede i midten af 1980’erne gik kommunen i
gang med en systematisk tilrettelagt tandpleje
for de ældre medborgere, og det indbefattede
gradvis indførelse af klinikker på plejehjemmene.
Nogle steder stødte man på pladsproblemer, fordi plejehjemmene ikke kunne afse et lokale til
tandplejen, og et enkelt sted var det endog nødvendigt at nedlægge to plejehjemspladser for at
tandplejen kunne etablere en klinik. Men der har
været en voksende forståelse for nødvendigheden af, at tandplejen fik gode forhold at arbejde
under, fortæller Annelise Bastholm.
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I dag har samtlige plejehjem i kommunen egne
tandklinikker – et enkelt sted deler man dog stolen med fodterapeuten. Alle klinikker er udstyret
med en brugt tandlægestol og tandlægeunit,
men ellers er der tale om fuldt opdateret udstyr.
Over alt har man enten en stationær loftlift eller
en kørbar lift, så det aldrig er nødvendigt at foretage tunge løft.
Sideløbende med forbedringen af de fysiske faciliteter er der også sket meget med serviceniveauet. Hvert plejecenter får en gang ugentligt besøg
af en tandlæge, en tandplejer og en klinikassistent,
og der gøres i dag langt mere ud af at inddrage
plejepersonalet i det profylaktiske arbejde.
– Vi har blandt andet lavet nogle små kufferter
med forskelligt udstyr og pjecer, som tandplejerne bruger i forhold til personalet, fortæller Annelise Bastholm.
En del af de beboere, som kommer ind under
omsorgstandplejen i Lyngby-Taarbæk, har siddet
i vellønnede stillinger, og der er ofte brugt store
summer på implantater, kroner og broer, som
hurtigt går i stykker, hvis der ikke sørges for en

god mundhygiejne. Også derfor er der meget
fokus på det profylaktiske.
Tandlæge Pia Christophersen har været en del
af omsorgstandplejen siden starten i midten af
1980’erne, og hun peger på, at selv om de fysiske
betingelser for tandlægerne er blevet væsentligt
forbedret er det stadig en hård fysisk belastning
at arbejde med de ældre. Hun tager også ud til
de hjemmeboende, som hun behandler mens de
sidder i en lænestol eller kørestol eller ligger i
sengen.
En gang imellem oplever hun, at de pårørende
har urealistiske forventninger til, hvilke behandlinger det er muligt at gennemføre på de ældre.
– Jeg har nogle gange inviteret de pårørende
med til at overvære en behandling, så de får indsigt i, at det kan være meget hårdt for den ældre.
Fordelene ved at få lavet behandlingen skal altid
overgå de ulemper, der er forbundet med den,
siger Pia Christophersen.
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Jeg har nogle gange
inviteret de
pårørende med til
at overvære en
behandling, så de
får indsigt i, at det
kan være meget
hårdt for den ældre.
Fordelene ved at få
lavet behandlingen
skal altid overgå de
ulemper, der er
forbundet med den.
Pia Christophersen

Fakta
600 borgere er omfattet af omsorgstandplejen i Lyngby-Taarbæk Kommune –
heraf er ca. 25 hjemmeboende.
Cirka halvdelen af personalet i den kommunale tandpleje er beskæftiget med
omsorgstandpleje.
Af ergonomiske årsager er hverken
tandlæger eller tandplejere beskæftiget
med omsorgstandpleje mere end en
halv dag om ugen.
Hjemmeboende ældre visiteres til
omsorgstandplejen af kommunens normale ældrevisitatorer. Ældre der bor på
plejecentre er automatisk omfattet af
omsorgstandplejen.
Borgere, der er omfattet af omsorgstandplejen betaler 445 kr. årligt. Beløbet
opkræves månedsvist.
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