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Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 

 2015 

 
Varde Kommunes vision 2030 

 

Varde Kommune – i ét med naturen 

Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver 

sundhed, læring og livskvalitet. Udeskolerne har aktiv læring i verdensklasse. 

Erhvervslivet inspireres af naturen i produkter og i markedsføringen, ligesom det 

frie liv understøtter iværksætterri indenfor rekreation, turisme og events. 

Kysten, gastronomien og forenings- og kulturlivet giver aktive oplevelser året 

rundt. 
 

 

 

Tandplejens værdigrundlag 

 
Tandplejen har taget udgangspunkt i Varde Kommunes værdigrundlag: 

 
Dialog 

 Vi ønsker i dialogen at møde vores patienter / brugere, hvor de er 

 Vi ønsker en god og afslappet dialog på klinikken, for det smitter til patienterne, som så 
slapper bedre af 

 Vi gør hinanden bedre gennem dialog 
Samarbejde 

 Vi ønsker at samarbejde, hvorved vi kan løfte meget store opgaver og finde gode 
praktiske løsninger 

 Samarbejde betyder, at man har blik og forståelse for hinandens ansvarsområder og er 
villig til at øse af sin viden 

 Samarbejde er lettest, når man kender hinanden 
Ansvarlighed 

 Vi ønsker at vise ansvarlighed for det giver os styrke og selvtillid 

 Vi ønsker at påtage os det ansvar, at vi er fagligt kompetente både i behandlingen og i 
at få børnene ført bedst muligt igennem en behandling 

 Vi ønsker at udvise ansvarlighed overfor patienter, forældre, kolleger, arbejdspladsen 
og os selv 

Ansvarlighed består af: 
Accept, Nytænkning, Samvittighed, Velfungerende, Ansvarlighed, Respekt, Loyal, 
Interesse, Grundighed, Henholdenhed, Energi og Dygtighed 

Åbenhed 

 Vi ønsker at kunne rumme åbenheden fra vores patienter  

 Vi ønsker at vise åbenhed mod vores patienter, for det giver tryghed, og de bliver bedre 
til at sige til og fra 

 Vi ønsker at være åbne overfor forældrene ved at være proaktive i forhold til information 
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 Vi ønsker at være åbne overfor vores kolleger, således at følgende bliver 
kendetegnende: Vi taler med dem, der kan gøre noget ved det, vi gør det ordentligt og 
direkte og kun til den det vedkommer 

Loyalitet 

 Vi ønsker at være loyale overfor vores patienter bl.a. ved at give ordentlig og 
tilstrækkelig information, og ved at give patienten hjælp til at vælge den rette 
behandling 

 Vi ønsker at være loyale overfor ledelsen, vore kolleger og os selv 

 Vi ønsker at være loyale overfor de beslutninger, der er truffet 

 Vi ønsker at stå ved de fejl, vi begår 

 Vi ønsker at forholde os åbne til at andre kan have en anden holdning 

 Vi ønsker at utilfredshed leveres til rette person i rette tid og passende dosis.  
Stolthed 

 Vi ønsker at være med i processerne, for det giver stolthed  

 Vi ønsker fortsat at være stolte af at være en del af et team, hvor vi tager os af 
hinanden, deler sorger og glæder og hjælpes ad med de daglige gøremål. 

 Vi ønsker fortsat at være meget stolte af, at brugerne er glade og tilfredse med 
tandplejeordningen. 

 

 

Mission for Tandplejen  
 

Tandpleje med høj kvalitet for børn og unge i Varde Kommune  

 

Vision for Tandplejen 
 

Sunde tænder – et fælles ansvar 

Vi er specialisterne, vi har fagligheden og inddrager dig i dine muligheder for øget 

tandsundhed. 

 

Generelle aftaleforhold 

 
Grundlaget for aftaleholderens aftale er beskrevet i følgende dokumenter: 

 

 ”Overordnede principper for aftalestyring – 2012”, vedtaget af Varde Byråd den 26. 

juni 2012 

 Overenskomstmæssige og personalepolitiske aftaler gældende for Varde Kommune 

 Varde Kommunes MED-aftale 

 Tandplejens budget 2015 
 

 

Aftalen er udarbejdet i samarbejde med Udvalget for Børn og Undervisning og indeholder mål 

for udvikling på aftaleholderens område. 

 

Udover disse udviklingsmål har aftaleholderen egne driftsmål, som der arbejdes mod. 

Udviklingsmålene fremgår af bilag 1, der er en del af aftalen. 

 

 

Budget 
Aftaleholderens budget danner den økonomiske ramme for aftaleholderens virke. 
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Kort beskrivelse af Tandplejen 
 

Aftaleholderen beskæftiger ca. 35 fuldtidsstillinger fordelt på 3 fagområder.  

 

 

Alle børn og unge kan vælge mellem den kommunale klinik eller én privat praksis, der er 

indgået aftale med. Tandplejen er vederlagsfri på disse klinikker. Over 90 % har valgt at benytte 

den kommunale klinik. Børn og unge under 16 år, der ønsker at benytte en privat tandlæge, 

der ikke har indgået aftale med Varde Kommune, kan gøre dette, men der bliver så tale om en 

egenbetaling på 100 %. Valget gælder det samlede tandplejetilbud incl. tandregulering, og 

gælder for mindst 1 år.  

Unge på 16 og 17 år kan vælge den kommunale klinik eller en privat praksis efter valg, og 

kommunen betaler 100 % (gælder for ydelser i Børne- og Ungetandpleje-overenskomsten) Ca. 

77 % har valgt at benytte den kommunale klinik. 

 

Omsorgstandplejen er udliciteret. Varde kommunale Tandpleje administrerer ordningen. 

 
Specialtandplejen udføres af Region Syddanmark. Varde kommunale Tandpleje administrerer 

ordningen. 

 

Mål for udvikling 2015 
 

Aftaleholderen har med afsæt i de landspolitiske strømninger, lokale politikker og 

udfordringer peget på en række udviklingsmål.  

 

Der er som et led i dialogen aftalt udviklingsmål, der fremgår af bilag nr. 1.  

 
I 2015 arbejdes med at styrke alle børn og unges sundhed og trivsel samt at børn og unge 

oplever chancelighed. Der sker ved, at der fokuseres på følgende indsatsområder for 

Tandplejen: 

 

 Mindre caries  

 Bedre start i Tandplejen for småbørn og for børn i familier, der flytter til Varde 

Kommune 

 Bedre sundhed og trivsel for unge (etablering af tværfaglig indsats) 
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Bilag 1: Aftalens mål- og indholdsdel 2015 
  

 
Mål for udvikling 

 

 

Succeskriterier/ tegn på en 

positiv udvikling 

Handleplaner                Evaluering 

Mindre caries: 

 C

Carieserfaringen, som er et udtryk for 

summen af ny og tidligere caries, for børn 

og unge i Varde Kommune skal ligge under 

gennemsnittet i Region Syddanmark i 2017 

 

 

 

 

 M

Børn og unge i Varde Kommune skal børste 

tænder mindst 2 gange om dagen 

For 5 årige i 2015 (primære tænder) 

For 7 årige i 2016 (primære og 

permanente tænder) 

For 12 årige i 2016 (permanente 

tænder) 

For 15 årige i 2017 (permanente 

tænder) 

 

Der skal udarbejdes en individuel 

forebyggelsesplan for alle 

patienter i samarbejde med 

forældrene/ den unge.  

Tandplejens rejsehold skal tilbyde 

forebyggelse på 28 skoler i Varde 

Kommuner 

Følges i årene 2015-2017 via SCOR-tallene. 

Rejseholdets aktiviteter registreres over året 

med hensyn til, hvilke skoler og hvor mange 

besøg der foretages. 

Andelen af børn i 0. klasse, der 

børster tænder mindst 2 gange om 

dagen er 84 %. 

Andelen af børn i 5. klasse, der 

børster tænder mindst 2 gange om 

dagen er 90 %. 

Andelen af børn i 8. klasse, der 

børster tænder mindst 2 gange om 

dagen er 90 %. 

 

Vi vil ansvarliggøre børn, unge og 

forældre ved at gennemføre 

motiverende samtaler og 

instruktion i forbindelse med 

undersøgelser og forebyggende 

konsultationer. 

 

Tallene opsamles via Skolesundhedsprofilen i 

2018 

Bedre start i Tandplejen:  

Børn og forældre skal fra første færd mødes 

med et særligt tilbud, der kan give  

 t

trygge børn  

 b

børn med hensigtsmæssige 

tandplejevaner 

 

 

Indsats for småbørnsgruppen: 

Der er etableret et tilbud til 

forældre med børn på ca. 6 

måneder IIndsats for småbørnsgruppen 

Når barnet er ca. 6 måneder 

tilbydes forældrene et møde med 

information om tænder, 

tandbørstning, fluortandpasta, 

kost og drikkevarer i samarbejde 

med Familieiværksætterne 

(Sundhedsplejen) 

Opnåelse af mindre caries vurderes via SCOR 

Der er etableret en indsats for 

familier, der flytter til Varde 

Der skal bestilles tolk til 

fremmøde på klinikken, hvis 

I 2016 kontaktes 5 familier, som har prøvet 

indsatsen for at høre, om de har haft gavn af 
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Mål for udvikling 

 

 

Succeskriterier/ tegn på en 

positiv udvikling 

Handleplaner                Evaluering 

 

 

 

Kommune fra et fremmed land familien taler et sprog, vi ikke kan 

tale på et tilfredsstillende niveau. 

Tandplejer og klinikassistent skal 

informere om tandplejeordningen 

i Varde Kommune, instruere i 

tandbørstning mv. Barnet/børnene 

undersøges, hvis det er muligt. 

Det fortsatte forløb skal aftales 

individuelt 

den. Vi har ingen base-line-optegnelser. 

Bedre sundhed og trivsel for unge (etablering af 

tværfaglig indsats) 

 

Succeskriterierne defineres i 

projektet men kunne f.eks. være 

- Færre overvægtige unge 

- Flere unge, der jævnligt dyrker 

motion 

- Flere unge, der spiser morgenmad 

og frokost 

- Færre sygedage blandt unge 

mennesker 

- Færre syreskader på tænderne 

- Færre cariesangreb  

 

Tandplejen tager initiativ til at 

indbyde relevante parter f.eks. 

Sundhedsplejen, Center for 

Sundhedsfremme til sammen med 

repræsentanter for målgruppen at 

udarbejde et projekt.  

Projektet tænkes tilrettelagt i 

2015. 

 

Evalueringen besluttes i forbindelse med 

konkretisering af projektet, Der kan f.eks. 

anvendes data fra  

- Skolesundhedsprofilerne i 2019 

- Udviklingen i sygefraværet på   

  ungdomsuddannelserne 2014-2018 

- SCOR-tal for tandsundheden 2014-2018 

 

 
 

 


