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Social ulighed i sundhed

Tandplejerens rolle



Lokale muligheder og udfordringer
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• Centralisering af klinikkerne

• Styrket faglighed

• Ny teamsammensætning

• Tilgængelighed for brugerne

• Tidlig indsats

• Forebyggende og sundhedsfremmende tiltag

• Tiltag kan ikke stå alene

• Tværfagligt samarbejde
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Hvad er det tandplejeren kan?

Sundheds

fremme

Sundheds

pædagogik

Tværfaglig 

samarbejde



• Sundhedspædagogisk praksis

• Didaktik - planlægge – strukturere –

udvikle - undervise og evaluere 

handlingsorienteret undervisning

• Anerkendende kommunikation

• Relationskompetence - tillidsskabende 

relationer med børn og forældre

• Kulturel- og værdifølsom kompetence i 

relation til undervisning og samtaler med 

børn og forældre med anden etnisk 

baggrund end dansk

• Faglige kompetencer - viden om 

tandsundhed og sundhedsfremme

• Kollegial og tværfaglige kompetencer
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Tak for opmærksomheden
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18. januar 2017

Social ulighed i sundhed starter allerede i 
barndommen

Sundhedsplejen rolle



Ulighed i sundhed starter i graviditeten

Fundamentet for et sundt liv 
begynder allerede ved undfangelsen

Under graviditeten grundlægges 
vigtige funktioner hos barnet og den
screening for adfærdsmæssige, 
fysiske og sociale risikofaktorer, 
som fx sundhedsplejersker
har mulighed for, er af stor betydning 
for barnets og senere voksnes
sundhed.

Tilbud om graviditetsbesøg af 
sundhedsplejersken er af afgørende 
betydning
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Graviditetsbesøget

Graviditetsbesøget er en unik mulighed for at 
styrke forældrene i deres forberedelser til barnet 
og forældreskabet. 

Sundhedsplejersken er den eneste fagperson, 
der møder familien i deres eget hjem. 

Det giver gode muligheder for en faglig vurdering 
af, hvilke familier, der er særligt sårbare og har 
brug for en støttende og eventuel tidlig tværfaglig 
indsats, dels under graviditeten og dels efter 
fødslen. 

Det kan eksempelvis være unge umodne eller 
psykisk skrøbelige forældre og kommende 
forældre med et svagt netværk og belastninger af 
social karakter



Sundhedsplejens kerneopgaver

Sundhedsfremme og forebyggelse

- Hjemmebesøg til alle familier – (kommer hos 99 %)

- Støtte og vejlede forældrene til at kunne mestre 
forældrerollen

- Øge forældrenes handlekompetencer til at være ”gode 
(nok) forældre” 

- Spotte tidlige tegn på mistrivsel – sætte ind med 
målrettede indsatser

Tilgangen til forældrene er positiv - og anerkendende med
udgangspunkt i at afdække familiens ressourcer



Behovsbesøg til børn og familier 
– når mistrivsel spottes

• Sårbare forældre ( forældre der selv har oplevet massivt 
omsorgssvigt), misbrug eller selvoplevet 
misbrugsproblematikker hos egne forældre, psykisk syge 
forældre el.lign.

• Familier, der ikke ved egen kraft er i stand til at opfylde barnets 
behov for stimulation, omsorg og tryghed

• Børn med trivselsproblemer, udviklingsproblemer, 
for tidligt fødte børn, handicappede børn

• Flygtninge / indvandrere familier



Differentieret indsats

Opfølgende hjemmebesøg
til børn 0-16 år

• efter indlæggelse, hvor der er
behov for opfølgning på
fx medicin, regimer eller andet

• opfølgning på iværksat behandling
fra barnets praktiserende læge



Tidlig indsats nytter 

1. Jo tidligere vi griber ind, 
desto mere effektive er vi.

2. Det er der både god 
livskvalitet og 
samfundsøkonomi i. 

3. Derfor skal der helt tidligt i 
et barns liv tilføres 
ressourcer, det er der et 
stort samfundsmæssigt 
potentiale i.

4. Samt en økonomisk 
prioritering.



Opsporing og tidlig indsats

Vigtige samarbejdspartnere i opsporingsdelen:

Tandplejen – Dagtilbud – Skolen - m.fl.

Vigtige samarbejdspartnere i Indsatsdelen:

Småbørnskonsulenter, tale/høre-konsulenter, 
fys./ergo, - dagbehandling (kompenserende), 
pædagoger, lærere m.fl.



Samarbejde på tværs er nødvendig

Der skal sættes fokus på tidlig opsporing og 
forebyggelse både internt i kommunen og på 
tværs af sektorer. 

Der ligger et stort samfundsmæssigt potentiale i 
en markant styrkelse af indsatser på hele 0-3 
årsområdet –

Og samarbejde på tværs er afgørende for 
iværksættelse at de rigtige indsatser



Tak for opmærksomheden



KL’s Sundhedskonference 
18. januar 2017 – session 7

Strategisk samarbejde 
mellem TAND og SUND

- og konkrete eksempler

Mette Elsig

Afdelingsleder for sundhed og miljø

Børne- og Kulturforvaltningen

Gladsaxe Kommune



Fælles styringsredskab og fælles mål

• Fælles styringsredskab i GLX

• Et årige strategiske aftale

• Sundhedspleje og tandpleje 
har fælles aftale - synergi

• Møder alle børn (og deres 
forældre) i en-til-en kontakt

• Sundhedsfremme og 
forebyggelse som fokus

• 15.000 børn og unge u/18 år

• Aftalens fokus i 2015 og 
2016  var Lighed i sundhed



Strategiske pejlemærker børn 0 - 6 år

for TANDplejen og SUNDplejen
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• TAND og 
SUND bidrager 
til model for 
overgang fra 
hjem til 
dagtilbud 

• TAND og 
SUND støtter 
forældre i at 
fastholde 
normalvægt 
hos barnet
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bidrager SUND til at forebygge for 
tidlig graviditet

•Sårbare gravide opspores og skal 
tilbydes helhedsorienteret indsats

•I et tværfagligt samarbejde opfordres 
familier med gentagne udeblivelser til 
at komme til tandpleje



Mere lighed i tandsundhed

• Politisk fokus siden 2014 på social ulighed i 
tandsundhed

• Politikerne bad om en analyse af udeblivelser og sene 
afbud –> social ulighed i tandsundhed blev bekræftet 
med overrepræsentation af udeblivelser ved:
– Forældre uden for arbejdsmarkedet

– Grundskole som senest afsluttet hos forældre

– Barn bor med én forældre

• 2-5 årige markant overrepræsenteret på indikatorerne

• Den største udfordring er de børn, som IKKE kommer 
på tandklinikken



TILTAG: Andre skal i spil

- på de arenaer, hvor forældrene kommer 

TAND ringer til tidligere udeblevne familier dagen før aftale med påmindelse

• (Alle får SMS to gange før tid)

• Varselsbrev om underretning ved 2./3. udeblivelse i e-boks

• Nudging – fordeling af fremmødte og udeblevne patienter synliggøres

• Adresser i de socialt udsatte boligområder 

har skærpet opmærksomhed

Andre faggrupper:

• DAGTILBUD 2-5 årige: Post-kort ved samtale til alle forældre ved obligatorisk 
2 års samtale i dagtilbud – og TAND-Sofie

• Forebyggelseskonsulent og sundhedsplejen inddrages før underretning

• JOBCENTRET samarbejde under udbygning - samtalen med de ledige

• SUNDHEDSPLEJEN/TANDPLEJEN får samtykke til, at de må kontakte på vegne 
af familien, så de får tid i tandplejen/besøg af sundhedsplejen



TAND-Sofie – den positive historie og dialog

LILLE INDSATS

• Tandplejer stillede op som model
• En professionel fotograf
• Trykt i hel-figur på tykt pap på fod
• Fire stk. står i garderobe-rummene og 

cirkulerer i børnehusene i tre ugers rul
• Sundhedskonsulent koordinerer indsats
• Driftsafdelingen flytter figurerne rundt

STOR EFFEKT

• Forældre taler med deres barn om tænder og  
tandlæge i aflevere- og hentesituationerne

• Pædagogerne taler med børnene
• Presseomtale i lokalavisen



Mere lighed i tandsundhed?

• Udeblivelser samlet set omkring 8 pct. medio 2016
• Faldende tendens i udeblivelser hos de nye 2 årige
• Og tydeligt fald i udeblivelser hos de 2-5 årige
• Fald i antal af udeblevne familier, der ringes til

– August 2015 173
– Maj 2016 175
– August 2016 140
– December 2016 140

• Sundhedsplejen og tandplejen er blevet bevidste om, at de 
skal bruge hinandens viden om børnene til at styrke 
indsatsen for lighed i (tand-)sundhed

”I Danmark er sunde tænder en del af at godt børneliv”


