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Folktandvården i Eskilstuna samarbetar med Eskilstuna
Stadsmission för att kunna erbjuda dem som kommer
i kontakt med härbärget en bättre tandhälsa.

Ideellt arbete ger
ökad livskvalitet
Christer Stenvinkel konstaterar
att det finns ett
stort vårdbehov hos dem
som kommer
i kontakt med
härbärget.

– det finns ett stort behov.
Här handlar det inte om mindre
kariesangrepp utan om personer
som saknar tänder eller bara har
tandrötterna kvar, säger Christer
Stenvinkel, vårdutvecklingschef.
Chatrin Jakobsson är den sammanhållande länken hos Folktandvården. Det är henne Eskilstuna
Stadsmission kontaktar när de får
kännedom om personer i stort behov av tandvård. Chatrin ser sedan
till att de blir undersökta och får
en behandlingsplan.
– Tidigare besökte vi härbärget
och behandlade där men nu är vi
på Forskliniken, helt enkelt för att
vi har bättre behandlingsmöjligheter där, säger Christer Stenvinkel.
Idag är det sex sju anställda
inom Folktandvården Sörmland
som arbetar ideellt med de utsatta
och nya behövanden tillkommer
hela tiden. Behovet av tandvård i
gruppen är stort och det finns plats
för fler ideella krafter som hjälper
till.
– Det är människor som inte
fått sitt behov av tandvård tillgodosett på mycket länge och de vi

får bra kontakt med uttrycker sin
uppskattning, säger Christer Stenvinkel. Att han ställer upp ideellt
grundar sig i en allmän vilja att
kunna bidra med sina yrkeskunskaper för att göra gott och hjälpa
till så gott han kan.
– Nu när jag ser hur stort behovet är, är viljan att hjälpa till ännu
större. Som jag förstår det är de
som kommer till oss via Stadsmissionen på väg att finna sin plats i
samhället och tandvård ger dem
möjlighet att ta ännu ett steg vidare. Sociala kontakter underlättas
när man har tänder, för den sociala
normen är att ha tänder och saknas
de väcker det frågor och det är lätt
att bli dömd på förhand.
som företag har Folktandvården
ett externt samhällsansvar att verka
för samhällsförbättringar inom
allmän hälsa och tandhälsa.
– Vårt samarbete med Eskilstuna Stadsmission faller egentligen
utanför uppdraget, men det är
viktigt eftersom det ger människor
en ökad livskvalitet, säger Christer
Stenvinkel.
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Chatrin Jakobsson ser till att de
som kommer i kontakt med härbärget
undersöks och får en behandlingsplan.

