Jeg kan desværre ikke finde direkte links til undersøgelsen, men den findes også omtalt i
nedenstående medier.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dansk Sygepleje Råd - Ritzau
http://www2.dsr.dk/dsr/nl_vis.asp?intType=5&NLID=223&id=4087184
Presse-resumé den 13.09.2005
"...
DE ÆLDRES TÆNDER FORSØMMES
"De ældre er den forsømte gruppe i dansk tandpleje. Ældre i egen bolig har en
uacceptabel dårlig tandstatus, som der burde rettes op på med bedre tandplejetilbud og
sundhedsprogrammer", siger professor Poul Erik Petersen, Tandlægehøjskolen i
København. Ni ud af ti voksne har tegn på tandkødsbetændelse, og en femtedel i
alderen 65-74 år har tegn på paradentose, viser en undersøgelse fra skolen.
Kilde: Ritzau......."
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Søndagsavisen
http://bevardintand.dk/tandplejer-information/tandplej-soendagsavisen.pdf
Artikel af Mette Gulddager, Søndagsavisen
"... Ni ud af ti danskere lider af tandkødsbetændelse, som kan føre til paradentose,
viser en undersøgelse fra Tandlægehøjskolen i København. Hver femte ældre
mellem 65 og 74 har paradentose, der ikke er behandlet.
I avisreklamer kan folk, der har tabt tænderne eller har løse tænder, læse om kunstige
tænder, der sættes fast i kæben...."
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Folketinget - Lone Møller
B 88 Forslag til folketingsbeslutning om vederlagsfri tandpleje og tandbehandling.
Møde nr. 85. fredag 05.05.2006
http://www.ft.dk/samling/20051/beslutningsforslag/b88/beh1/forhandling.htm?
startItem=-1&noThread=1#videoPlayerDivAnchor
Det andet indlæg på siden af: Lone Møller (S)

Kl.10.40

Ordførertale

"............ Jeg kan godt lide at smile, og jeg kan også godt lide at grine, og det håber og tror
jeg at de fleste mennesker kan. Men man må sige, at når man griner og smiler, så viser
man også sine tænder, og nogle foruroligende tal kan få mit smil til at stivne; det er nogle

tal, der viser, at store dele af befolkningen simpelt hen føler et jag i maven, hver gang de
skal smile eller grine. De må smile og grine uden at blotte tænderne, eller de må holde
hånden op for munden. Uanset om man sidder i højre eller venstre side af den her sal, er
det forbundet med skam at have dårlige tænder.
Tallene fortæller os, at 82 pct. af danskerne mellem 65 og 74 år har symptomer på
alvorlig paradentose. Ni ud af ti voksne danskere viser tegn på
tandkødsbetændelse, og tusindvis lider af aggressiv paradentose, der giver
betændelse i kæben, hvorefter tænderne løsner sig og med tiden falder ud af
munden. De tal er alvorlige, og de er høje i forhold til Skandinavien og Europa i
øvrigt.
Tallene viser også, at der er en sprække i det danske samfund. Det viser en sprække, der
deler Danmark op i dem, der har råd til at få ordnet deres tænder, og dem, der må
overveje fra gang til gang, om de nu har mulighed for at betale. Det mener jeg er et
sygdomstegn. Det er nemlig en voksende ulighed i vores sundhedsvæsen, som bliver
tydeligere og tydeligere. Virkeligheden taler også sit klare sprog. Jeg tror ikke, jeg er den
eneste her i dette Folketing, der i massivt omfang får henvendelser fra folk, som ikke aner,
hvad de skal gribe og gøre i. .............."
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Profesionshøjskolen / VIDENSCENTER PÅ ÆLDREOMRÅDET / Ritzau / Politikken
Fra www.phmetropol.dk Profesionshøjskolen
".......Ældre har dårligere tænder
Ni ud af ti voksne har tegn på tandkødsbetændelse, og en femtedel i alderen 65-74
år har tegn på paradentose, viser en undersøgelse fra Tandlægehøjskolen i
København. Her har man undersøgt 1.200 personer i alderen 35-44 og 65-74.
Undersøgelsen viser, at midaldrende og ældre uden uddannelse og med lave indkomster
har markant dårligere tænder end vellønnede med en videregående uddannelse.
Danskerne mangler således flere tænder end fattige afrikanere. Det skyldes til dels, at
danskernes sukkerindtag årligt ligger på 45 kg, mens den for afrikanere endnu ikke er nået
op på 10 kg.
Kilder: Ritzau 13.9. og Politiken 24.9.2005. ...."
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:5P2Pc1bSOJ4J:https://www.phmetropol.dk/
Forskning%2Bog%2Budvikling/Videnmiljoer/Videnscenter%2Bpaa%2BAeldreomraadet/Enyhedsbreve/Aktuelle%2BNoter/~/media/Files/Videncentre/Videnscenter%2520paa
%2520Aeldreomraadet/Pdf-filer%2520Aktuelle%2520Noter/2005/
AktuelleNoter0152005.ashx
+&hl=da&gl=dk&pid=bl&srcid=ADGEESipSgc90zb60Cwc6d4eQPyRM0bef2SsoLsLcO_5k
5JLNjd-vJb2dpBfXp-RFTVS-TOlTFehWYXB6tZ-splUtfQbyAQAtKllBqT_FLILW1xPxoaVopcVYc5ALShtnYU07yV00Cb&sig=AHIEtbR3s0nVhEj6DrhX5HpbJvHMAFx_Aw
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

