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Inspiration fra den virkelige verden 



Politisk interessevaretagelse 





SATSpuljemidler
Tværfglige ernæringsindsatser



Puljen har til formål at afhjælpe underernæring og uplanlagt vægttab blandt ældre i eget hjem og 
plejebolig gennem tilbud om tværfaglige ernæringsindsatser. 

Underernæring og uplanlagt vægttab kan have mange årsager, og derfor er samarbejde mellem 
forskellige faggrupper relevant i arbejdet med ernæringsindsatser for underernærede ældre eller 
ældre med uplanlagt vægttab. 

Projekterne skal bestå af tværfaglige, helhedsorienterede og systematiske indsatser for at 
forbedre ernæringstilstanden blandt underernærede ældre og ældre med uplanlagt vægttab og 
dermed forebygge de sundhedsmæssige konsekvenser forbundet hermed, fx øget sygelighed, 
funktionsnedsættelse og risiko for sygehusindlæggelse. 



• Sparring

• Vidensdeling

• Oplæg

• Ideudveksling

• Formidling / udbredelse / 
implementering

• Politisk interessevaretagelse –
stopper det her?  

Netværk for de 
kommuner som fik 
midler til tværfaglige 
ernæringsindsatser



Mundtørhed – har betydning for:
Sår og blister  - som ømme områder
Svamp – der brænder og svier
Proteser – der ikke sidder fast
Huller i tænderne – mindre selvrensende effekt og mindre neutralisering 
af syre

Tale - tørre læber og en tunge der sætter sig fast i ganen
Tygge – maden bliver tør i munden
Synke – svært at synke mad uden spyt 
Fordøje – spyttet starter fordøjelsen 



Alle patienter screenes for reflekser, lammelser i svælg etc. inden behandlingen påbegyndes. Roterende 

vandafkølende instrumenter, kan bringe patienter i fare, hvis vi ikke har undersøgt synkefunktionen ved behandlingens 

start.

- generel almen svækkelse - tab af muskelmasse, manglende stimuli el. bivirkning af psykofarmaka 

- tyggefunktion og sammenbid, og har borgeren evnen til at synke sin mad (neurologiske lidelser)

- smerter ved affrakturerede/knækkede tænder, proteser og friktionssår 

-slimhindelidelser der giver smerter ved fødeindtag (herpes, aphtøs stomatit, lichen planus , cancer etc.)

-mundtørhed som flg. af medicin, kræftbehandling eller kirtelsygdomme identificeres

-fødeophobninger i mundhulen.

Tandplejerens rolle ved identifikationen 
af den direkte årsag til underernæring



Patientrettede pjecer



Tak for 
opmærksomheden 

Spørgsmål eller kommentarer? 


