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                       Hallå där:  
                       Valbona Statovci,  
                       tandhygienist på  
                       Folktandvården  
                       Brickebacken  
Valbona jobbar som tandhygienist på 
Folktandvården Brickebacken och har  
ett uppdrag som Äldresamordnare (ÄS) 
på sin klinik. Vi har pratat med henne 
uppdraget. 
 
Vad är  det bästa/ sämsta med att  
vara äldresamordnare? 
Bästa:  
- Jag får på så sätt bibehålla och 
uppdatera kunskapen om äldre 
fortlöpande. Är så viktigt att ha en 
helhetsbild vid behandling av äldre.  
Vi har få äldre patienter på vår klinik. 
Odoweb tycker jag är bra, där kan 
kliniken ta upp egna terapiplaneringar,  
det ger jättemycket.  
Sämsta:  
-Jag saknar en tandläkare som ÄS, det 
vore så bra med ett team på kliniken.  
Det skulle vara toppen. 
 
Vad tycker det finns för hinder på 
kliniken i relation till ÄS rollen? 
Jag  får tid och utrymme på 
terapiplaneringar och APT. Vi har en 
stående punkt på APT. Det fungerar 
väldigt bra med information i båda 
riktningarna. Ser inga sådana hinder. 
Inför Äs-möten påminner jag 
personalen i god tid före att skicka  
frågor som jag kan lyfta på ÄS-mötet. 
 

 
Hur har det sett ut under 
Coronapandemin på er klinik? 
I början var det mycket oro och många drog 
sig undan, då även yngre patienter. Nu 
kommer de äldre patienterna i större 
utsträckning på de inplanerade besöken, då 
de flesta är vaccinerade. 
 
Hur fungerar ÅB-rutinerna 75+ på 
kliniken? 
Det fungera bra, vi har en jätteduktig 
tandsköterska som ringer dessa samtal. 
 
Vad ser du för utmaningar framöver? 
Jag ser hur behovet av vård kommer öka för 
de äldre patienterna. Antalet äldre personer 
kommer att öka, och de flesta har sina egna 
tänder kvar hela livet. Sjukdomar och 
mediciner kan medföra en snabb försämring 
av munhälsan hos den seniora patienten. 
Det kommer bli en stor utmaningen att ge 
de äldre det stöd och hjälp de behöver där 
de finner sig, hemma eller på ett 
vårdboende. 
----------------------------------------------------- 
Webbutbildning om munhälsa 
Äntligen! I slutet av maj har Socialstyrelsen 
lanserat en webbutbildning om munhälsa 
och munvård hos personer med 
demenssjukdom. Utbildningen vänder sig 
till personal inom vård och omsorg som i 
sitt dagliga arbete möter personer som 
behöver stöd med sin munvård. 
Utbildningen är helt gratis.  
Socialstyrelsen utbildning 
 
 

 
 
 
 

 
Jämlik tandhälsa – ”När behovet 
får styra – ett tandvårdssystem 
för en mer jämlik tandhälsa” 
Utredningen föreslår ett nytt selektivt 
tandvårdsstöd för vuxna med särskilda 
behov, där grundprincipen är att 
behovet ska styra den aktuella 
subventionen i  tandvården. Ett annat 
förslag är att munhälsobedömningar 
och nödvändig tandvård tas bort. De 
kommer i stället att ingå som basal 
tandvård i tandhälsoplanen. 
Utredningen är nu ute på remiss. 
KCÄM har bidragit med synpunkter i 
ett remissvar.   
 
Du kan läsa mer om utredningen på 
regeringen hemsida – läs gärna 
bilaga 4 
 
 
 
Höstens aktiviteter! 
Äldresamordnarträff  21 september 
kl.13.00 - 16.30 Tema: karies hos äldre 
 
Under hösten kommer Ewa Bisztyga – 
specialist i Orofacial medicin / KCÄM 
att kunna komma ut på klinikerna och 
ge stöd i terapifrågor gällande den 
sköra äldre patienten. Kontakta KCÄM 
vid intresse. 
 
Odowebmöten under hösten:  
16 juni 2021 klockan 13.00-14.00 
28 sep 2021 klockan 13.00 -14.00 
24 nov 2021 klockan 8.00 – 9.00 
 

Kontakt KCÄM: 
Ewa Bisztyga  
Telefon: 019-602 06 65 

ftv.kunskapscentrum@regionorebrolan.se 
 

 
Vi önskar er en trevlig sommar! 

https://utbildning.socialstyrelsen.se/learn/course/external/view/elearning/330/grundlaggande-utbildning-om-munhalsa-och-munvard
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/03/sou-20218/
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