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Oplæg til model for samarbejde mellem Tandplejen og tilbuddene på 0-18 
års området.Med budgetaftalen for 2018 pkt. 3.02 og 3.33 er det besluttet, at der 
skal udvikles en samarbejdsmodel mellem Tandplejen og tilbuddene på 0-18 års 
området, således at Tandplejens forebyggende indsats bliver en del af det sammen-
hængende udviklingsforløb for 0-25 år. 

Der er tale om en model for samarbejdel, der både indeholder et generelt forebyg-
gende spor og derudover skal sikre, at Tandplejen får styrket samarbejdet med de 
børn og familier, som har en lavere tandsundhed, og i dag ikke bruger den kommu-
nale tandpleje fuldt ud.

Modellen for samarbejde skal tale ind i den nuværende Børne- og Ungestrategi, så 
Tandplejen derved bliver en væsentlig medspiller i relevante sammenhænge. 

Baggrund
Modellen for samarbejde skal ses ind i et samtidigt ønske om etablering en ny tand-
klinikstruktur i budgetperioden. Klinikstrukturændringen forventes endeligt vedta-
get ultimo 2017 og skal realisere en konkret udgiftsreduktion via effektivisering.

Oplægget til den nye struktur af Tandplejen er færre tandklinikker, hvilket betyder, 
at færre skoler vil have tandklikker tilstede på skolerne.

Der er forventningen, at der med den efterspurgte model for samarbejde skabes en 
ramme, der sikrer opretholdelse af Tandplejens brugeres generelt høje tandsund-
hed samt stabilt fremmøde for alle borgergrupper.

Det er tanken, at modellen skal kunne understøtte og medvirke til en lav udeblivel-
sesprocent i Tandplejen.

På nuværende tidspunkt ligger den samlede udeblivelsesprocent for 2017 på 8,2 %, 
fordelt med en større procentdel af udeblivelser i de socioøkonomisk dårligere om-
råder (spredning i hele kommunen er 4,3 % til 13,4 %). I perioden 2011 til 2017 
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har den ligget inden for intervallet 8,2 % til 11,3 %. I sammenligning med andre 
kommuner vurderes den nuværende procent på niveau med disse. 

Der ønskes med modellen for samarbejde at skabe en ramme, der kan bidrage til at 
nedbringe udeblivelsesprocenten.

Desuden forventes modellen at bidrage til at opfylde målene i Børne- og Ungestra-
tegien.

Oplæg
Implementeringen af den nye tandklinikstruktur og etablering af en model for sam-
arbejde, vil bygge på tæt inddragelse af skolerne, herunder distriktsskolelederne, 
samt skolebestyrelserne Modellen for samarbejde skal være med til at styrke og 
højne kvaliteten af det tværprofessionelle og forpligtende samarbejde til gavn for 
alle børns trivsel, sundhed, udvikling og læring. Det handler dels om at gøre Tand-
plejen og dagtilbud, skole og PPR mere synlige og tilgængelige for hinanden samt 
udbrede viden om hinandens tilbud samt betydning og herved skabe et godt afsæt 
for samarbejde. 

Det er derfor oplagt at koble Tandplejen på eksisterende indsatser og mødestruktu-
rer på børneområdet fx under ”de første 1000 dage” og ”Fællesskabsmodellen”. 
Tandplejen vil blandt andet i høj grad kunne bidrage i forbindelse med den tidlige 
opsporing, da manglende tandsundhed er en tidlig indikator på, at der kan være 
andre problemstillinger i familien. 

Modellen for samarbejde forventes at indeholde to spor med hver deres fokus:
1. Et generelt forebyggende spor (alle børn)
2. Et individuelt (familieorienteret) spor (særlige børn/familier)

Ad 1: I det generelle spor skal det undersøges, hvordan Tandplejen kan blive en del 
af allerede eksisterende samarbejdsmodeller samt i kommende forventede samar-
bejdsrelationer/modeller. 

Forslag til indsatser, hvor tandsundhed kan indgå: 
Tandsundhed/status indskrives/drøftes i alle overleveringssamtaler og skemaer 
som fx indgår ved:

 Sundhedsplejerskens 8-10 måneders besøg
 Informationsmøder for forældre om start i dagtilbud
 Overleveringssamtale ved opstart i institution
 Skift fra dagtilbud til BFO/skole
 Sundhedsplejens sundhedseksperimentarium for 8./9. klasser
 Uddannelsesparathedsvurdering (8./9. klasse)

Øget synlighed af Tandplejen på skolerne/børnehusene ved undervisning, deltagel-
se og inddragelse i sundhedsprojekter samt brug af positive erfaring fra tidligere ar-
rangementer som sundhedsuger m.v.

Der skal arbejdes med, hvordan modellen for samarbejde kan blive koordineret 
med allerede igangværende indsatser i Center for Skoler, Institutioner og Kultur 
vedrørende et styrket forældresamarbejde.
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Ad 2: I det individuelle spor er der dels fokus på de børn og unge, som ikke bruger 
Tandplejens tilbud fuldt ud primært grundet udeblivelser fra indkaldelse og dels de 
børn og unge (familier), som har store udfordringer med deres tandsundhed.

Der ønskes med dette særlige fokus at bidrage med Tandplejens viden ind i allere-
de etablerede samarbejdsfora, der har fokus på at støtte og hjælpe disse børn og 
unge (familier). 

I modellen for samarbejde skal det derfor indgå, hvordan Tandplejen kan involveres 
både i form af selv at tage kontakt til allerede eksisterende netværk eller kontakt-
personer omkring barnet (familien) og i forhold til at blive en del af det netværk, 
der konkret støtter op om det enkelte barn eller den enkelte unge. 

Forventningen er, at dette vil skabe mulighed for en konkret individuelt vurderet og 
koordineret indsats, der støtter op om barnets/den unges fremmøde på tandklinik-
ken.

Indsatser, der kan samarbejdes om:
 De første 1000 dage. Tandplejen skal deltage i den tidlige opsporing af ud-

satte børn og familier. Der udarbejdes en model for dette i samarbejde med 
Sundhedsplejen, som skal beskrives via tydelige arbejdsgange.

 Ved udeblivelser og fravær fra aftalte besøg på tandklinikken skal Tandplej-
en kunne inddrage og få hjælp af de forebyggende sagsbehandlere under 
Fællesskabsmodellen til en samlet indsats for at få barnet til tandundersø-
gelse. Der udarbejdes en procedure for dette i samarbejde med Familietea-
met under Center for Børne- og Ungerådgivning. Målet er at få skabt tydeli-
ge arbejdsgange.

Desuden skal Tandplejen have mulighed for at deltage i og indkalde til net-
værksmøder på skoler/dagtilbud ved bekymring for barn (familie) med ude-
blivelser og fravær. Der udarbejdes en procedure for dette i samarbejde 
med Center for Skoler, Institutioner og Kultur samt Center for Børne- og Un-
gerådgivning. Målet er at få skabt tydelige arbejdsgange.

Opstart
De forskellige elementer i modellen for samarbejde udvikles og afprøves som pilot-
projekter fordelt i et eller flere distrikter i en tidsbegrænset periode. 

Økonomi 
Målet er at lave en model, der skal kunne fungere i den nuværende økonomiske 
ramme. Udgangspunktet er dermed, at modellen for samarbejde skal kunne indgå i 
den generelle drift for Tandplejen og i de øvrige samarbejdspartnere inden for bør-
ne- og ungeområdet.


