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Definition af ”socialt udsatte” 
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 Data fra nyere projekter 



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Indhold 
  

 Social ulighed, hvad betyder det for 
 sundheden/tandsundheden? 

 

 Hvordan måler vi tandsundhed og sociale ulighed? 

 Hvor har vi viden fra 

  

 Ulighed i tandsygdomsforekomst/tandstatus 

  Voksne 

  Børn/Unge 

 Uligheder i tandsundhedsadfærd 

  Tandlægebesøg 

  Mundhygiejne 

  

 De særligt udsatte/tandplejens stedbørn 

  

 Er caries et socialt fænomen? 
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Samfundsodontologi 

 

Sociologi 

Epidemiologi Lovgivning/jura 

Organisation  

Økonomi 
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Oral epidemiologi  
(forekomst og fordeling af tandsygdomme) 
 
Hvordan måler man tandsundhed 
 antal tænder 
 antal tænder med huller   
 antal tænder med plomber 
 DMFS =den samlede carieserfaring (akkumuleret) 
 antal tænder med tandkødslommer 
 
Hvordan måler man social ulighed i tandsundhed? 
 Sociale vilkår (faktorer) 
  uddannelsesniveau 
  indkomst 
  beskæftigelsessituation 
   
 
 
Hvem har den bedste/ringeste tandsundhed? 
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Hvor har vi den viden fra? 
 
Epidemiologiske studier af den danske befolkning 

Klinisk undersøgelse+  

spørgeundersøgelser 

Nationale studier 

Interview/spørgeskemaer 

Repræsentative studier 

Befolkningsundersøgelser 

F. eks. 
Østerbroundersøgelsen  

Løbende dataindsamling 

Børn 

Voksne 
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WHO befolkningsundersøgelser. 
 
Århus 65-74 årige i 1975 (n= 800)  
 
 Tandløshed     66%  

Proteseforekomst    88% 

 

DMFT (gennemsnit)  30       

Christensen J 1977 
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I + II Topfunktionærer, selvstændige med store virksomheder 
og akademiske erhverv 

III Alle øvrige selvstændige i byerhverv, gårdejere samt 
funktionærer på mellemniveau 

IV Husmænd, lavere funktionærer og faglærte arbejdere 

V Ufaglærte arbejdere 
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Socialgrupperne 
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Carieserfaring versus forældres 

skoleuddannelse 
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Caries blandt børn og unge i relation til mors 
uddannelsesniveau  

Antal år skoleudd. + erhvervsudd. 
5 
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Christensen et al 2010 
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Variabel Kategori Odds Ratio 

Mors etniske baggrund Dansk 1 

Efterkommer 1,3 

Indvandrer 1,6 

Antal børn i familien 1 1 

2 0,9 

3 1,1 

4+ 1,5 

Familiens bruttoindkomst 800.000+ 1 

600-799.999 1,0 

400-599.999 1,3 

200-399.999 1,5 

0-199.999 1,5 

Mors uddannelsesniveau 13-14 år + 1 

11-12 år 1,5 

10 år 1,7 

<10 år 2,2 

Christensen et al 2010 

 
Christensen et al 2010 
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https://www.youtube.com/watch?v=q
AsNH9zxSJQ 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qAsNH9zxSJQ
https://www.youtube.com/watch?v=qAsNH9zxSJQ
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Sundhedsvæsen 

Struktur 
Funktion 
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Sundhedsadfærd 

Egen vurdering 

Involvering af 

andre/socialt 

netværk 

Omlægning af  

livssituation 

Søgning af 

professionel hjælp 

Egen aktivitet 

 

Levekår: 

Fysiske 

Biologiske 

Sociale 

Kulturelle 

Materielle 
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Model for sundhedsadfærd 
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Faktorer af betydning  for regelmæssige tandlægebesøg 
i DK 

Christensen & Petersen 2008 
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Faktorer af betydning for mundhygiejnevaner hos 
danske borgere 

Christensen & Petersen 2008 
18-03-2016 09:39 
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Fra folkesygdom til stigmata! 
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Tidens tand 
Et generationsproblem? 
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WHO’s politik vedr. oral sundhed 

 

Danske tiltag 

  

Omsorgstandpleje 

 Svækkede ældre 

Specialtandpleje 

 Udviklingshæmmede 

 Psykisk syge 

 

Lokale forsøgsordninger 

 Misbrugere, hjemløse etc. 

 

 
Barrierer for brug 
af tandplejesystemet 
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Konklusioner 

Tandsundheden i Danmark  

 Tandløshed er på vej ud 

 Flere og flere voksne bevarer tænderne 

 De fleste voksne har højt niveau for tandsundhed 

 De fleste børn og unge har meget få tandsygdomme 

 Risikogrupperne bærer størstedelen af sygdomsbyrden 

 

Dårlig tandsundhed hænger sammen med 

 Lavt uddannelsesniveau 

 Dårlig økonomi 

 Anden etnisk baggrund 

 

Tandsygdomme kan i de fleste tilfælde forebygges 

 Livsstilsygdomme 

 Kost, rygning etc. 

 

Hvordan når vi risikogrupperne? 
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Byt billede: 
Ny slide og klik på 
ikon, indsæt 
billede 
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Tak for opmærksomheden 


