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Skiptir góð tannheilsa barna og starfsmanna máli í leikskólanum?

…er tannheilsa leikskólabarna á Íslandi góð eða slæm…

...hjá helmingi 6 ára barna má finna
skemmd í barna- eða fullorðinstönn..

..er raunhæft markmið að leikskólabörn „útskrifist“ úr leikskóla með heilar tennur…

leikskólabörn
2011-2015
tilvísanir til tannlæknis
v/tannskemmda d≥3




yngri en 2 ára 10-25%
3 ára
15-30%
4 – 5 ára
20-50%

…er raunhæft markmið að öll leikskólabörn hafi skráðan heimilistannlækni…

…hvernig kennum við börnum að
bursta tennurnar…

..er raunhæft markmið að allir foreldrar/forráðamenn bursti tennur barna sinna 2x á dag…

…þorum við…viljum við…getum við… liðsinnt foreldrum í þessu hlutverki?

…hreinar tennur – heilar tennur…

…deila umönnunaraðilar þ.e. dagforeldrar og leikskólar ábyrgð með foreldrum á tannheilsu barna…

..betri tannheilsa barna í Breiðholti..
• Eðli verkefnis Lifnaðarhættir
• Verkefnið er Íhlutun/stuðningur
• Verkefnið í hnotskurn
– Í leikskólum er mögulegt að skapa umhverfi og aðstæður sem stuðla
að betri tannheilsu barna. Verkefnið felur í sér að koma á góðum
venjum varðandi mataræði og munnhirðu bæði heima og í
leikskólanum.
– allir leikskólar í Breiðholti eru hvattir til að taka þátt og vinna með
verkefnið í hópastarfi og þemavinnu.
– starfsfólk leikskólanna auk foreldra fá kynningu á verkefninu. Ef
foreldrar veita heimild kemur tannlæknir á vegum Heilsugæslu
höfuðborgarsvæðis í leikskólan og skoðar tennur barnanna. Haft er
samband við foreldra í kjölfarið, með aðstoð túlks ef þurfa þykir, og
leiðbeint um tannhirðu og vísað í meðferð til tannlæknis, ef þörf er á.
Foreldrar fá aðstoð við að skrá barn/börn hjá heimilistannlækni.

Forvarnarstefna Reykjavíkurborgar 2014-2019
öll börn hafi jöfn tækifæri og tileinki sér heilbrigðan lífstíl, líði vel og hafi sterka sjálfmynd

• fækkun tannskemmda
• minni kostnaður við
tannviðgerðir
• heimsókn til tannlæknis
verður ánægjuleg
upplifun

•

•

•

með markvissri fræðslu má
fækka tannskemmdum og
koma á góðum venjum
varðandi mataræði og
munnhirðu
þar sem börn verja stórum
hluta dagsins í leikskólanum er
æskilegt að tannhirða sé hluti
af persónulegu hreinlæti á
skólatíma.
foreldrar gegna ávallt
lykilhlutverki í tannhirðu
barna sinna en samvinna
heimila og leikskóla getur
stuðlað að enn betri
tannheilsu barna og þar með
að betri heilsu síðar á ævinni.

...samvinna heimila og leikskóla getur stuðlað að enn betri
tannheilsu barna og þar með að betri heilsu síðar á ævinni...
• forvarnir og reglulegt tanneftirlit hafa jákvæð áhrif á tannheilsu barna því
þannig má mögulega koma í veg fyrir tannskemmdir
• í leikskólum er mögulegt að skapa umhverfi og aðstæður sem stuðla að
betri tannheilsu.
• í leikskólum má kenna og koma á góðum venjum varðandi mataræði og
munnhirðu
• börnin læra að þeim líður vel með hreinar og heilar tennur
• almennar ráðleggingar mæla með tannburstun eftir morgunverð og mjög
vel áður en farið er að sofa og foreldrar gegna því lykilhlutverki í tannhirðu
barna sinna.
• tannburstun eftir hádegismat í leikskólum er áskorun sem skilar árangri

Í leikskólum má stuðla að betri tannheilsu og fækkun tannskemmda með góðum
venjum, markvissri fræðslu og daglegri tannburstun eftir hádegismat .

Forvarnarstefna Reykjavíkurborgar 2014-2019
fjölskylduvænt og heilslueflandi samfélag

• Á leikskólinn að hafa „tannheilsustefnu“?
–
–
–
–
–
–
–

hátt hlutfall íslenskra barna yngri en 6 ára er í leikskólum
tæplega helmingur 6 ára barna er með skemmir í barna- og fullorðinstönnum
margir ungir foreldrar illa að sér um áhættuþætti tannskemmda
uppteknir foreldrar
aukið kæruleysi gagnvart tannburstun með flúortannkremi
hreinsun tanna hluti af persónulegu hreinlæti
önnur viðmið hjá fjölskyldum í dag
• breyttur lífsstíll
• breyttar neysluvenjur

– ungir foreldrar hafa vanist stórum skammtastærðum, stórum pakkningum og
afláttarkjörum
– fleiri aukamáltíðir – færri aðalmáltíðir
– mikil gos- og sælgætisneysa
– tíunda hvert barn á Íslandi með erlendan uppruna

Tannheilsustefna leikskólans er skýr, með áherslu á hreinar og heilbrigðar tennur

...árangursmat...
almenn ánægja með verkefnið
•

Leikskólabörn
– Fleiri skila sér í tanneftirlit til heimilistannlæknis
– eru áhugasöm & jákvæð (vilja ekki missa af tannburstun e/hádegismat)
– tannhirðu er betur sinnt heima
• minni skán á tönnum
• tannburstun gengur betur heima þegar burstað er í leikskólanum

•

Starfsfólk í leikskólum
– auðveldara/gekk betur en við þorðum að vona
– við erum búin að koma á „okkar venjum“ – gengur vel
– eðlilegur þáttur í heilsuuppeldi barna
– tannburstun eigin barna „heima“ gengur betur
– tannburstun fær jákvæða umfjöllun/athygli – í leikskólanum og utan hans

•

Foreldrar
– auðveldara að bursta heima á kvöldin
– börnin læra snemma góðar venjur

...gjaldfrjálsar* tannlækningar...

..góðar venjur mótast snemma..
• leikskólabörn skráð hjá heimilistannlækni
• „foreldrasamningur“ um tannhirðu heima
• tannhirða eðlilegur hluti af „heilsuuppeldi“
heima og í leikskólanum
• leikskólabörn með hreinar tennur
• leikskólabörn með heilar tennur
• heilsusamlegt mataræði
• leikskóli án sætinda
• tannfræðsla liður í leik og starfi
leikskólabarna og tekur mið af aldri og
þroska barna

..góðar venjur mótast snemma..

..tannhirða eðlilegur hluti af
heilsuuppeldi heima og í
leikskólanum..

