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Esben Boeskov Øzhayat: Projektleder og lektor ved Odontologisk
Institut. Esben er tandlæge og har fokus på at optimere tandplejen for
særligt udsatte grupper i samfundet både til gavn for det enkelte
menneske og for samfundet som helhed. Esben er overordnet
ansvarlig for projektet.

Tenna Jensen: Faglig leder af den kvalitative forskning i projektet. 
Tenna er lektor ved Center for Humanistisk Sundhedsforskning 
(CoRe) og arbejder kulturanalytisk med aldring. Hun har stor interesse 
for samspillet mellem kommunal praksis og hverdagsliv. Tenna er 
ansvarlig for det kvalitative feltarbejde.

Louise Folker Christensen: Ph.d.-studerende og kulturforsker 
ved Center for Humanistisk Sundhedsforskning (CoRe). Louise 
interesserer sig særligt for, hvordan sundheds- og
aldringsproblematikker påvirker den enkeltes livskvalitet. Louise
kommer ud på besøg i plejesektoren for at lave interviews.

 
Christina Andersen: Videnskabelig assistent ved Odontologisk
Institut. Christina er tandlæge og master i Folkesundhedsvidenskab 
og har arbejdet som plejer på et plejecenter gennem en årrække. 
Christina kommer til at stå for de kliniske tandundersøgelser og
spørgeskemaundersøgelserne i projektet. 

 
Kontakt projektleder Esben Boeskov Øzhayat på tlf. 35326747
eller på eboz@sund.ku.dk for yderligere information.

 

SUNDSUND  
  mundmund
hele livethele livethele livet   



OM SUND MUND
HELE LIVET
I Sund Mund Hele Livet arbejder vi for at forbedre danske ældre
menneskers tandsundhed. Gennem hele livet har tandsundheden 
stor betydning, både for vores fysiske sundhed og vores livskvalitet.
Desværre oplever en stor del af danske sårbare ældre mennesker
alvorlige sygdomme i munden, som kan give smerter, gøre det 
svært at spise, føre til fejlsynkning og underernæring. Det øger
 risikoen for lungebetændelse og for forværring af en lang
 række andre sygdomme, ligesom det kan forringe livskvaliteten. 

Vi ved, at tandsundheden kan forbedres, gennem en fælles 
tværfaglig indsats, der sikrer kontinuerlig og god tandpleje.

Det er projektets mål dels at få indsigt i, hvilke barrierer, der står i
vejenfor den gode tandsundhed i alderdommen – og dels at skabe
nye løsninger der kan komme problemer med tænderne til livs, 
langt tidligere end det sker i dag

DELTAGELSE 
Om at deltage som ældre borger
Som deltager i projektet kan du blive interviewet af en forsker, 
bedt om at udfylde et spørgeskema eller spurgt om vi må foretage 
en tandundersøgelse. Vi vil gerne høre dit syn på den tandpleje du
får og høre hvad din tandsundhed betyder for dig og for din 
livskvalitet. Der er ingen rigtige eller forkerte svar og den viden vi 
opnår fra dig, skal bruges til at udvikle nye indsatser i 
kommunerne, som vi håber, at både du og andre vil få gavn af.

Om at deltage som pårørende
Som pårørende i projektet bliver du interviewet af en forsker om,
hvordan du oplever dit ældre familiemedlems tandsundhed og den
tandpleje vedkommende modtager. Vi vil gerne høre dit syn på
tandplejen og høre, hvordan du oplever, at orale helbreds-
problemer påvirker dit ældre familiemedlems liv. Den viden vi 
opnår ved at tale med dig, skal bruges til at udvikle nye indsatser i
kommunerne, som vi håber, at både du som pårørende, dit
familiemedlem og andre vil få gavn af.

Om at deltage som medarbejder i den kommunale 
plejesektor
Som medarbejder i den kommunale plejesektor kommer din
deltagelse til at indebære, at vi følger hverdagen på din arbejdsplads
enten i hjemmeplejen, på rehabiliteringscenter eller plejecenter. 
Vi vil være tilstede for at interviewe ældre borgere og pårørende og
for at få indblik i, hvordan tandsundhed er tilstede i dagligdagen. 
Vi kommer altså hverken for at vurdere dit eller dine kollegaers 
arbejde eller for at lære jer om tandpleje – tværtimod ønsker vi at 
blive klogere på dine perspektiver. Vi kommer til at anonymisere 
både dig, dine kollegaer, borgerne og jeres arbejdsplads i vores
datamateriale. Efter vores besøg vil du eventuelt blive inviteret til
fokusgruppeinterviews senere hen i projektperioden.

 

Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Odontologisk Institut og Center for Humanistisk
Sundhedsforskning (CoRe) på Københavns Universitet (KU), Greve Kommune og Frederiksberg
Kommune. Det er støttet af Velux Fonden og Sygeforsikring Danmark og løber fra 1. september 2021
og frem til 30. august 2025.
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