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Centrum för äldretandvård (CÄT)…
…ska verka som en regional resurs i tandvårdsfrågor för befolkningen 65+. CÄT ska främja en god
utveckling av en god munhälsa och det arbetar vi med på en mängd olika sätt. I följande dokument
kommer du ta del av några av våra fokusområden under 2019. Blir du nyfiken och vill veta mer är
du alltid välkommen att kontakta oss!
CÄT består av en ledningsgrupp och ett nätverk som gemensamt täcker i stort sett hela Västra
Götalands regionen. Vi består av tandsköterskor, tandhygienister, tandläkare, disputerade forskare,
doktorander, verksamhetsutvecklare, dietist och projektledare. Mer information om CÄTs interna
nätverk följer nedan under ”Nätverket”. På bild ser du CÄTs ledningsgrupp, samtliga delar sin
tjänst i CÄT med andra tandvårdsuppdrag.

Våra profilområden
Utifrån CÄTs uppdrag har vi tre profilområden. Profilområdena sätter ramarna för vår verksamhet.

Kunskapsutveckling

Uppdrag
Kommunikation

Kunskapsstöd

CÄTs tre profilområden kan till exempel innebära att vi initierar, utarbetar och driver
kartläggningar, bedriver verksamhetsutveckling samt projektutveckling, forskar och driver FoUprojekt. Andra aktiviteter är föreläsningar och utbildningar, att skriva och distribuera nyhetsbrev,
driva opinionsbildning, utveckla vårdområdet för äldre, stödja verksamheter, skriva rapporter och
på annat sätt samverka och driva frågor som gäller den åldrande individens munhälsa. Listan kan
göras lång, och gemensam nämnare är den äldre befolkningen och munhälsoperspektivet.
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Nätverket
Nätverket består av kompetenta och erfarna tandsköterskor, tandhygienister och tandläkare med
särskilt engagemang för äldretandvård. Till vardags arbetar de på kliniker över hela Västra
Götalandsregionen, men avsätter i snitt 10 dagar per år till arbete inom CÄTs nätverk. Under 2019
har vi internt i CÄT fokuserat på att kartlägga och se över så att nätverket regionalt sett har en
geografisk täckningsgrad. Vi vill att alla kommuner i Västra Götaland ska kunna inkluderas och
omfattas av CÄTs verksamhet, oavsett om du bor på landsbygden i Dalsland, eller i Göteborgs
innerstad.
Nätverket har en bred kunskap gällande äldretandvård. Under 2019 har nätverket erbjudit och hållit
i omfattande utbildningsverksamhet till vissa målgrupper utifrån deras behov och önskemål.
”Munvård vid reumatism” kan vara ett förslag på tema en eftermiddag vid reumatikerförbundet i
Åmål och ”Det ekonomiska tandvårdsstödet” kan vara ett annat tema en kväll hos
pensionärsföreningen i Mölndal.

Nyhetsbrevet
Något annat som varit i fokus under 2019 har varit CÄTs nyhetsbrev. Nyhetsbrevet går ut till cirka
8 000 personer. Nyhetsbrevet är web-baserat, och vill du ta del av det, eller komma med förslag om
vad det ska innehålla så är du välkommen att kontakta emelie.flander@vgregion.se

Samverkan
Samverkan har varit ett högaktuellt ord under 2019 och kommer så fortsätta att vara framöver. CÄT
har bland annat initierat en fördjupad samverkan med Akademisk Centrum för äldretandvård (ACT)
i Stockholm samt erbjudit föreläsningar till 200 vårdcentraler i Västra Götaland om det ekonomiska
tandvårdsstödet. Utvärdering har visat att hälso- och sjukvården av olika anledningar kan ha svårt
att identifiera sköra äldre som borde erbjudas ekonomiska tandvårdsstöd såsom t.ex. N-tandvård.
Erbjudandet om föreläsning var en tanke om att med ökad kunskapen kring stöden så skulle fler
berättigade få del av dem. CÄT kommer fortsätta undersöka möjligheter till samverkan och
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ömsesidig förståelse. Hur ska hälso- och sjukvård och tandvård tillsammans säkra munhälsan för
sköra personer?

TAIK-projektet
Ett försök till att hjälpas åt att säkra munhälsa för befolkningen 65+ är ett projekt som pågår i fyra
kommuner i regionen (Borås, Skövde, Trollhättan och Kungälv). I kommunal verksamhet saknas
det generellt någon funktion som har tandvårdskomptens samtidigt som man ansvarar för
omvårdnad av många i kommunens befolkning. Projektet bygger på goda erfarenheter från ett
pilotprojekt i Mariestad (2013–2016). Fem tandhygienister arbetar halvtid i de fyra kommunerna
under tre år som icke-kliniska munvårdskonsulter. Det är ett lärande och utvecklande projekt på
många plan. Målet är en god munhälsa hela livet och fokus är att säkra tandvårdskontakter för den
åldrande individen, samt att stötta med kunskap om ekonomiska tandvårdsstöd och basal munvård.

Forskning, utveckling och
utbildning
Forskning kring äldretandvård har inte alltid
varit prioriterat. Nu börjar allt fler forskare
intressera sig för ämnet, vilket vi tycker är
fantastiskt. Inom CÄT bedrivs forskning och
det finns handledare och doktorander knutna
till CÄT. Bland annat pågår forskning kring
ett bedömningsstöd för basal kontroll av
munhålan som hälso- och sjukvårdspersonal
regelbundet använder i kontakt med äldre
patienter och brukare (ROAG i Senior Alert).
Hur rapporteras det, och hur följs det upp samt
hur är kvaliteten på bedömningarna är några
av frågorna forskarna ställer sig. Ett annat
forskningsprojekt rör en ny typ av
bedömningsverktyg för att värdera äldre
personers eventuella behov av stöd eller hjälp med munvård. I projektet har flera olika faktorer som
påverkar en äldre persons förmåga att sköta sin munhygien kunnat identifieras, och utifrån detta har
ett bedömningsverktyg utvecklats, Oral Hygiene Assessment Instrument (OHAI). Detta håller nu på
att utvärderas. Forskning pågår även kring det omfattande utvärderingsarbete som sker inom
TAIK-projektet.
Under 2020 kommer ett nytt projekt med hemtandvård att startas inom folktandvården i fyra
kommuner. Projektet innebär att sjuka och sköra personer som annars har svårt att förflytta sig till
tandvårdsklinik erbjuds möjlighet till tandvård i sitt boende samt att vård kan erbjudas i livets
slutskede. Under 2019 har CÄT varit involverade i att skapa förutsättningar för projektets start och
verksamhet.
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Ett uppdrag utan slut?
Alla människor åldras och befolkningen idag
får fira allt fler födelsedagar. Födelsedagarna
firas till råga på allt med fler intakta, och friska
bett. Underbart och glädjande! Vi har en
ökande äldre befolkning med allt fler tänder
kvar i munnarna, och därtill med mer och mer
avancerade protetiska konstruktioner. Visste
du till exempel att var tionde person 80+ idag
har tandimplantat i sina bett? Att till exempel
kunna tugga, skratta och le obehindrat innebär
något positivt och fantastiskt för livskvaliteten
och måendet. Dessa fantastiska friskfaktorer
behöver daglig omvårdnad då de dessvärre
snabbt kan bli riskfaktorer för sjukdom i
munnen om den allmänna hälsan skulle vackla. För att stärka vårdprocesser då personer blir sköra
och beroende samt behöver hälso- och sjukvård så planerar CÄT fortsätta lyssna, bearbeta och driva
frågor kring äldretandvård på ett strategiskt, evidensbaserat och nyfiket plan. Frisk i munnen, hela
livet!
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vgregion.se/folktandvarden

