
Ændringsforslag 

 

SUND-S-03 - ”En tand bedre” - individuelle mundplejeplaner 

på plejehjem 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde:................. Sundhedspolitik og Seniorpolitik 

Vedtaget: ....................... Social- og Sundhedsudvalget d. 19. maj 2021, sag nr. 6,  

 ..................................... Seniorudvalget den 1. juni 2021, sag nr. 3 

 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn: ............................ Annette Lund  

Tlf. nr.: .......................... 79 79 42 00 

E-mail: ........................... anlup@kolding.dk  

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2022 2023 2024 2025 

Sundhedspolitik, nettodrift 650 325 325 325 

Seniorpolitik, nettodrift 400 200 200 200 

I alt kassefinansieret 1.050 525 525 525 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Dette forslag handler om at styrke samarbejdet mellem omsorgstandplejen og alle plejehjem i 

Kolding Kommune, så alle beboere får de bedste muligheder for at bevare et sundt og funktio-

nelt tandsæt. Undersøgelser viser, at der er en stor sammenhæng mellem tandkødsbetæn-

delse og både hjertekarsygdom, forværring af diabetes og lungebetændelser. Forslaget flugter 

med visionerne bag ”Borgerens centrum” og ”Selvværd og Sammenhæng”, da forslaget for-

ventes at kunne spare borgere for ubehagelige sygdomsforløb samt højne beboernes livskvali-

tet, da et sundt og funktionelt tandsæt blandt andet nedsætter risikoen for smerter og har be-

tydning for den mad, man kan spise. 

 

Flere undersøgelser peger på, at målgruppen ikke får den nødvendige hjælp til at bevare et 

sundt og funktionelt tandsæt og at dette har en negativ betydning for en række sygdomme. 

Forslaget bygger videre på gode erfaringer fra et lignende velfærdsprojekt i Kolding Kommune, 

der kørte i perioden 2016-2018. Med vedtagelse af dette forslag forventes en effekt minimum 

svarende til det tidligere projekt, hvor der skete en markant reduktion i antallet af beboere 

med tandkødsbetændelse. Samtidig vil forslaget være med til kontinuerligt at kvalificere pleje-

personalet inden for arbejdet med mundhygiejnen hos beboerne generelt og dermed sikre et 

varigt og højt kompetenceniveau som en forudsætning for størst effekt.  

Hvis ændringsforslaget ikke vedtages er konsekvensen, at Kolding Kommune ikke lever op til 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger om modernisering af omsorgstandplejen i form af individuelle 

mundplejeplaner.  
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Konkret foreslås det at indføre et tilbud om en individuel plan for mundpleje for alle beboere 

på plejehjem i Kolding Kommune svarende til ca. 574 borgere. Planen udarbejdes på et op-

startsmøde med beboeren og personale fra omsorgstandplejen, plejepersonale og evt. pårø-

rende. Der vil være fokus på behov og muligheder for hjælp til mundhygiejnen og der tages 

stilling til behov for tilknytning til omsorgstandplejen, eller om beboeren fortsætter med til-

knytning til egen tandlæge. Alle får en individuel mundplejeplan, som er afstemt mellem de in-

volverede i opstartsmødet, samt opfølgning en gang i kvartalet uanset om de tilknyttes om-

sorgstandplejen eller ej. 

 

Det første år (2022) er indsatsen intensiveret, da alle nuværende beboere skal tilbydes samme 

opstartsmøde. På sigt bliver tilbuddet en fast del af opstartspakken for alle nye tilflyttere til 

plejehjem.  

 

Forslaget forudsætter en opnormering af personalet i omsorgstandplejen, som det første år 

svarer til 1,6 årsværk (klinikassistenter). Fra 2023 falder normeringen til 0,8 årsværk svarende 

til 4 dage om ugen for at dække alle nye tilflyttere på alle plejehjem i kommunen samt de 

kvartalsvise opfølgninger.  

 

Forslaget forudsætter også en opnormering af plejepersonalet på plejehjemmene svarende til, 

at alle relevante medarbejdere (575 årsværk) hver bruger 3 timer på kompetenceudvikling 

samt deltagelse i opstartsmøder og opfølgninger det første år (2022). Fra 2023 falder norme-

ring til det halve svarende til, at hele medarbejdergruppen løbende deltager i opstartsmøder 

og opfølgninger samt deltager i kompetenceudvikling over et rul på 2 år. Dette både for lø-

bende at sikre det rette fokus på området, vedligeholde en god kvalitet samt sikre kompeten-

ceudvikling til nyansatte.  


