
Tandplejeguiden imødekommer 
Sundhedsstyrelsens anbefalinger   
Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger om ’Moderni-
sering Af Omsorgstandplejen’ og Satspuljemidlerne 
�l forbedring af tandsundheden for de svageste
ældre, har fokus på forebyggelse frem for behandling,
samt på informa�on og instruk�onsmateriale, der 
re�er sig mod plejepersonalet. Tandplejeguiden er et 
prak�sk værktøj �l personalets tandpleje af borgerne. 
Det er informa�vt og fremmer dialogen og samarbejdet 
mellem plejepersonalet og det tandplejefaglige 
personale.

Hvad koster det at abonnere 
på Tandplejeguiden
Et abonnement giver ret �l anvendelse af Tandple-
jeguiden på et ubegrænset antal af kommunens 
tablets/smartphone i et år. Abonnementsprisen pr.
år er fastsat e�er kommunens størrelse (målt på 
baggrund antallet af indbyggere). Prisen svarer 
�l ca. 25 – 75 øre pr. medarbejder pr. dag. 
Tandplejeguiden bliver løbende vedligeholdt og 
opdateret. Prisen inkluderer instruk�on (op �l 2 
�mer) ved opstart.

Lige ved hånden 
Tandplejeguiden er en App lige ved hånden, når 
plejepersonalet står over for en borger. Guiden animerer 
�l selv at finde svaret på spørgsmål i forbindelse med 
tandpleje af ældre borgere – uden at læse lærebøger 
ellerlave et opslag på ne�et. Kan man ikke finde 
løsningen på borgerens tandplejesitua�on, sender man  
et foto sammen med spørgsmålet (uden borgerens 
CPR-nr.)  �l tandplejen, der så giver et svar direkte �lbage. 
Tandplejeguiden bruges på tablet/smartphone.

Et selvhjælpsværktøj
Tandplejeguiden, der er en app, er et selvhjælpsværktøj 
der gør tandplejearbejdet nemmere og hur�gere og 
giver plejepersonalet større faglig �lfredshed – og 
borgeren en bedre og hur�gere tand- og mundpleje. 
Plejepersonalet rustes�l at træffe korrekte faglige beslut-
ninger om almindelige tandforhold og gøre det sikkert og  
hur�gt; at træffe faglige beslutninger om tandpleje på 
samme måde, som der dagligt træffes faglige beslutninger  
om fx sår- og hudpleje af borgeren. Personalet skal natur-
ligvis ikke optræde som ’tandplejeeksperter’ eller s�lle 
tandplejefaglige diagnoser. Det ansvar ligger hos det tand-
plejefaglige personale. Med Tandplejeguiden kan pleje-
personalet selv klare almindelige situa�oner, og mere 
præcist med fotos s�llespørgsmål �l tandplejen om de 
ualmindelige tand- og mundforhold og få hur�gt svar: 
hvad der skal gøres, og hvem der skal gøre det.

Udbygger samarbejdet    
Tandplejeguiden fremmer samarbejdet imellem pleje-
personalet og det tandplejefaglige personale. Den sikrer 
en bedre tandpleje af borgeren i hverdagen og en hur�g 
a�jælpning af de problemer, som kun det tandplejefag-
lige personale kan tage sig af.

TANDPLEJEGUIDEN 
– et digitalt ac�on card i hverdagen

• Lige ved hånden, når man står overfor en borger
• Bruges på tablet/smartphone
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Tandplejeguiden app er et 
anima�onsbaseret, interak�vt 
værktøj for plejepersonalet 
Tandplejeguiden er bygget omkring 
tre hovedelemeneter:
• Symptomguide.
• Dialog med tandplejen.

Prak�ske instruk�onsfilm.•

 

Symptomguide fordelt på to �ng:
• Slimhinder (15 situa�oner/emner).
• Tænder (2 situa�oner/emner).

For hver situa�on/emne vises som anima�oner:
• Sådan ser den raske mund ud.
• Sådan ser den syge mund ud.
• En kort beskrivelse af situa�onen/emnet. 
• Konkret anvisning på behandling.
• Plus supplerende billeder.

Spørg tandplejen og få svar direkte på din tablet/
smartphone.Der vises en liste over de seneste 5
spørgsmål med angivelse af situa�on/emne. Klik på 
oversigten og se det pågældende spørgsmål og svar. 
Indsend dit eget spørgsmål (uden data) og evt. med
et foto (uden ansigtsgengivelse) og få svar direkte
på din app.

4 korte, animerede

• Hvorfor tandhygiejne?
• Børsteteknik.
• Proteser.
• Tands�k-metoden.

Tandplejeguiden og E-learning 
supplerer hinanden

Tandplejeguiden er det prak�ske værktøj for pleje-
personalet, når de står overfor borgeren og skal 
yde tandpleje i hverdagen. E-learningmaterialet 
’Mundpleje Af Ældre Borgere’ er et kursus- og 
indlæringsmaterialet, der giver plejepersonalet den 
nødvendige �lgrundliggende viden og vejledninger
om mundpleje af ældre borgere og opkvalificerer
dem. Tilsammen supplerer Tandplejeguiden og 
E-learningmaterialet hinanden og udgør 2 stærke 
kort i arbejdet med at forbedre de ældre borgeres 
tandsundhed.

Antal indbyggere 
i kommunen                                                              

Abonnementspris 
pr. år excl. moms

Under 6.000 indbyggere 17.000 kr.
6.000 – 29.999 indbyggere 26.000 kr.
30.000 – 59.999 indbyggere 33.000 kr.
60.000 – 99.999 indbyggere 42.000 kr.
100.00 indbyggere og derover 49.000 kr. 

Rabat
 Hvis man i forvejen abonnerer på Tandplejeinforma�ons 

E-learningsmateriale: ’Mundpleje af Ældre Borgere’, ydes 
der rabat på de nævnte priser på Tandplejeguide app. 

Tilkøb af ydelser
Der kan e�er nærmere a�ale �lkøbes bl.a. følgende 
ydelser: 
• Oplægning på Tandplejeguiden af en række af

kommunens egne instruk�onsfilm.
• Besvarelse af spørgsmål �l tandplejen varetages af 

Tandplejeinforma�on OPP hele �den eller i perioder.
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Priser på årsabonnement

Ved opstart faktureres et éngangsopstartsgebyr 
på kr. 20.000,00 + moms for �lpasning af Tandplejeguide 
app med kommunens iden�tet, opsætning af kommuni- 
ka�onsmodul �l tandplejen samt distribu�ons app, som  
kommunens IT-afdeling kan rulle ud �l alle kommunens  
tablets/smartphones. 
Tilpasning/udvikling af Tandplejeguiden e�er kommunen 
individuelle ønsker faktureres på �mebasis.

Læs mere om Tandplejeguiden og se vores præsenta�onsvideoer på: 
h�p://tandplejekurser.dk/vores-tandplejekurser/tandplejeguiden/

instruk�onsfilm:
Prak�ske instruk�onsfilm:


