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Dato: 30. april 2020 

Kære Camilla og Lene, 

 

Tak for den fremsendte retningslinje af 29. april 2020. 

 

Overordnet set stiller Tandlægeforeningen sig undrende overfor de meget store 

stramninger, som Sundhedsstyrelsen har indført i den reviderede vejledning, 

som nu er sendt i lynhøring. Tandlægeforeningen opfatter de nye tiltag som en 

decideret neddrosling af aktiviteten i stedet for hensigten – ”en gradvis øgning 

af aktiviteten”. 

 

Vi var til et digitalt møde i Sundhedsministeriet forleden med andre fra praksis-

sektoren, hvor I også deltog. Her fik vi det klare indtryk og den klare besked, 

at man ønsker en genåbning og normalisering af primærsektoren. En besked 

og et indtryk, som vi har diskuteret med vores kollegaer fra andre organisatio-

ner, som også deltog i mødet. Henset til det formål, som udtryktes fra ministe-

riet, og de svar, vi fik på de forskellige spørgsmål, som vi og andre stillede til 

myndighederne under mødet, så kan vi ikke forstå den markante stramning, I 

nu lægger op til. Faktisk en stramning i forhold til den seneste retningslinje af 

den 24. ds. Vi undres meget over, hvad der i smittespredningen og sygdoms-

udviklingen for COVID-19 siden den 24. ds. har bevirket, at styrelsen har fun-

det anledning til at stramme op på nedenstående forhold – særligt henset til 

ministeriets klare udmelding, som vi opfatter som politisk bindende for ministe-

ren. 

 

Vi opsamler foreløbigt følgende elementer, som er både overraskende og i strid 

med den politiske udmelding: 

 

Side 3: Alle kontakter skal være telefonisk visiterede. Før stod der ”så 

vidt muligt”, og har det vist sig, at den tilgang ikke har virket? Vi er nødt til at 

kunne vurdere de enkelte patienter og vurdere, hvem som kræver mere op-

mærksomhed og hvem som fint kan forstå, hvordan de skal forholde sig. Kra-

vet om ”skal” giver ingen mening fx de mange flergangsbesøg, vi har i praksis. 

Derfor skal vi forsat have mulighed for at vurdere selv. 

 

 

Sagsbeh: JOLI 

E-mail: joli@tdl.dk 

Sagsnr.: HB/C-19/genåbn02 
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Side 4: Anvendelse af trefunktionssprøjte, bør så vidt muligt begræn-

ses og tørlægning kan foregå ved effektiv spytsugning, hvor behandler 

anvender medhjælp og brug af vat m.m. Før stod der effektiv spytsugning 

og det lige det, der skal sikres. Det er ikke betinget af medhjælp, det kunne 

også være anden form teknik eller rutine med at arbejde alene. 

 

Side 4: En negativ test ændrer ikke på tandplejens brug af værnemidler 

eller på den ovenfor anførte håndtering af aerosolproducerende proce-

durer, der kan foretages i tandplejen under COVID-19. Dette krav er helt 

nyt og fjerner helt grundlaget for den udvidede teststrategi. Hvorfor skal man 

sende ptt. til test, hvis en negativ test ikke kan bruges til en individuel vurde-

ring af hygiejneberedskabet fx i forhold til brugen af ultralyd. 

 

Side 5: Da masker (mundbind) bliver utætte, når de gennemfugtes, 

skal de skiftes regelmæssigt og altid efter hver patient. Denne præcise-

ring finder Tandlægeforeningen ikke nødvendig for der står i NIR, at det skal 

være ”engangsmundbind”.  

 

Side 2: Det eneste sted hvor der er en lempelse, som er en reel lempelse, er 

gruppeindsatser, som nu kan gennemføres med max 9+1 underviser, primært 

rettet mod den kommunale tandplejes profylaksetiltag. Dette er positivt for en 

reel genåbning af sektoren. 

 

Vi skal på Tandlægeforeningens og tandplejens vegne appellere til, at vores be-

mærkninger bliver taget seriøst, og at vi får mulighed for selv at vurdere de fo-

rebyggende tiltag, som vi ud fra et hygiejnisk akademisk forsigtighedsprincip er 

uddannet til at varetage. Det er trods alt også tandlægernes og vores medlem-

mers helbred, dette vedrører.  

 

Vi finder, at denne seneste udgave af en lang række af vejledninger og ret-

ningslinjer inden for meget kort tid, er en markant tilsidesættelse af vores 

medlemmers faglige dømmekraft, som akademisk uddannede og selvstændigt 

ansvarlige autoriserede sundhedspersoner, og det hæmmer en ordentlig og 

faglig korrekt behandling af vores patienter og dermed en gradvis øget aktivitet 

i tandplejen – og dermed en reel genåbning af primærsektoren. 

 

Vi savner klart belæg og dokumentation for, at ultralyd og den aerosol som 

dannes, er så omfattende, at de ikke kan kontrolleres, inddæmmes og håndte-

res med de tiltag, som vi allerede anvender (se venligst dette link 

https://youtu.be/4xPr3xxuTrc ). Bemærkningerne om, at det kan håndteres 

lige så godt for patient og behandler ved brug af håndinstrumenter, er direkte 

forkert og viser en manglende forståelse for den praktiske og faglige hverdag 

på en klinik. Det er en teoretisk og boglig tilgang til et praktisk sundhedsfagligt 

håndværk. Derfor ser vi frem til en dialog om en løsning, som er både mulig og 

sikker for alle parter på klinikken. Behandlinger skal også være praktisk mulige 

for at kunne gennemføres i det omfang og den mængde, som er nødvendig for 

at behandle og begrænse tandsygdom og de følgende somatiske sygdomme – 

den såkaldte ”komorbiditet”. 

 

Vi opfatter situationen i tandplejen generelt og især i privat praksis så alvorlig, 

at disse tiltag som præsenteres i denne vejledning, vil hæmme driften i et så-

dant omfang, at konsekvenserne kan blive uoverskuelige for folkesundheden 

og en selvstændigt drevet voksentandpleje.  

https://youtu.be/4xPr3xxuTrc
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Vi henviser igen til den udmelding, vi fik fra Sundhedsministeriet og beder sty-

relsen afklare, om man er parat til at pålægge branchen disse begrænsninger 

med de alvorlige og uoverskuelige sundhedsmæssige konsekvenser i den nu-

værende situation.  

 

Vi stiller os meget gerne til rådighed for et hastemøde, hvor vi sammen kan 

finde en model, som kan sikre en væsentlig begrænsning af smittespredningen 

og sygdomsudviklingen uden at sundheden, sikkerheden og fagligheden i det 

praktiske tandplejearbejde hæmmes.  

 

 


