
Region Midtjylland
Nære Sundhedstilbud

Bedre tandsundhed for socialt udsatte
Ondt i tænderne og i den sociale ansvarlighed

Radisson Blu, Papirfabrikken Silkeborg
d.17. marts 2016,  kl. 9.00 -16.00

Et stigende antal socialt udsatte borgere har dårlig tandstatus med store 
konsekvenser både fysik, psykisk og socialt. 
Caries, som tidligere blev betragtet som en folkesygdom, der ramte brede dele af 
befolkningen, begynder i højere grad at forekomme ophobet blandt de socialt dårligst 
stillede i vores samfund. Dårlig tandstatus er i stigende grad et socialfænomen, med 
de følgevirkninger det har. 
 
De samarbejdende parter på tandområdet under Sundhedskoordinationsudvalget 
i Region Midtjylland ønsker med konferencen at sætte fokus på, hvordan indsatsen 
for bedre tandsundhed for socialt udsatte kan styrkes, herunder konsekvenserne 
af lovgrundlaget på området og om mulighederne for at ændre dette lovgrundlag. 
Sikre vidensdeling på området, om hvilke initiativer og hvilken praksis der har styrket 
området, herunder betydningen af det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde. 

Konferencen er målrettet kommunale, regionale og private parter, der arbejder med 
socialt udsatte og /eller tandområdet med input fra forskellige parter. Ligeledes vil 
politikere blive inviteret til at deltage i konferencen.
Samtidig inviterer programmet til en workshop med formålet i fællesskab at 
identificere mulige fremadrettede indsatser.

Tilmeld dig allerede nu på  
www.sundhedsaftalen.rm.dk/bedretandsundhed 

Pris for deltagelse: 750 kr.

http://www.sundhedsaftalen.rm.dk/bedretandsundhed


9.00-9.30 Velkomst og morgenkaffe

9.30-9.45 Åbning af tandlægekonferencen 2016 ”Bedre 
tandsundhed  for socialt udsatte” 
Bente Nielsen, Næstformand i Region  Midtjylland  
”Tænderne er kastet” ved Jong.lør

9.45-10.30 Mere lighed i tandsundhed kræver et langt sejt træk.
-Hvad er ret og hvad er vrang. Faktuel viden på området.
Lisa Bøge Christensen, tandlæge.  Lektor i samfundsodontologi 
ved Tandlægeskolen i København.

10.30-11.00 Hvordan får jeg smilet tilbage.  
Peter Rahtermann, journalist. Forfatter til en række artikler 
i bladet Hus Forbi, omhandlende tandproblemer. 

11.00-11.15  ”Gadens folk”  og deres tænder. 
  Morten Aagaard, Kirkens Korshær, Århus

11.15-11.30 Pause

11-30-12.30 Billeder fra praksis.    
Socialt udsatte og den socialmedicinske tandklinik, Århus
Flemming Pedersen, tandlæge, tidligere leder af den socialmedicinsk 
tandlægeklinik, Århus 

Ondt i tænderne og i den sociale ansvarlighed.
Oplæg ved Vitus Jordan, tandlæge. Formand 
for ”Børsterne i Randers kommune”

Brobygning og tværfagligt samarbejde. 
Malene Buhl Jensen, Opsøgende medarbejder i voksen 
tandpleje, Socialmedicinsk tandklinik, Århus.

12.30-13.15 Frokost

13.15-13.30 Introduktion til ”Rundtur i tandplejen”.

13.30-15.20 På rundtur i tandplejen.   
– Drøftelse i roterende temagrupper med udpegede bordformænd.
1. Hvad ser I som de største barrierer i 

tandlægeindsatsen til socialt udsatte.

2. Lavthængende frugter! Hvor og hvordan? 
Hvilke bud har I på en hurtig og tilgængelig indsats? 

3. Hvordan udvikler vi det tværfaglige og tværsektorielle 
samarbejde i  vedr. tandpleje og socialt udsatte?

4. Bud på fremtidig indsats – hvad vil vi give videre af 
forslag til Sundhedskoordinationsudvalget – Teknisk 
Administrativt udvalg med henblik på fremtidig indsats.

15.20-15.35 Fernisering af bordkortene  - afsluttende 
Rundtur i tandplejen - Kaffe te vin    

15.35-15.50 Opsamling af ”Rundturen i tandplejen” ved Flemming Petersen, 
tandlæge, Århus og Lars Høvenhoff, overtandlæge Randers Kommune.

15.50-16.00 Tak for i dag.
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