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Tandlægeforeningen takker for det modtagne forslag til en ny epidemilov. 

 

Foreningen har følgende primære påpegning: 

 

• Det er meget væsentligt, at Epidemikommissionen tilføres odontologiske 

kompetencer ud fra flere hensyn, og ikke blot ud fra det klassiske ”tandlæ-

gefaglige” perspektiv. Men især også med henblik på samspillet mellem 

sygdom i munden og tænderne, og sygdom i resten af kroppen (”komorbi-

ditet”). 

 

Foreningen glæder sig meget over, at vores tidligere indsigelser overfor mang-

lende judiciel kontrol (domstolsprøvelse) af tvangsindgreb nu er korrigeret, li-

gesom tvangsvaccinationer mv er fjernet fra loven. Dette fokus på retssikker-

heden for både behandlere og borgere betyder, at sundhedspersoner ikke tvin-

ges til at gennemføre generelle behandlinger mv mod patienternes vilje uden 

særlig og specifik hjemmel. 

 

Med hensyn til sammenhængen mellem sygdom i munden og tænderne, og 

sygdom i resten af kroppen, er det veldokumenteret, at sygdomme kan opstå 

eller forværres, hvis ikke der påses en yderst strikt mundhygiejne for mange 

risikogrupper og særligt for ældre, svage og kronikere. 

 

Tandlægebladet og andre forskningsbaserede odontologiske og medicinske fag-

blade har over en årrække publiceret en række artikler om dette problem (se-

nest TB, 2020, pp 1109ff, 1116ff, 1126ff – artiklerne kan tilgås på åbent net på 

www.tandlaegebladet.dk under fanebladet ”videnskab”). 

 

Vi skal derfor bede om, at kommissionen i sine indledende overvejelser ind-

tænker det odontologiske fagområde, da diagnosticering, forebyggelse og be-

handling hos tandlæger er en frontlinje for den almene sundhed, og i forebyg-
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gelse og bekæmpelse af epidemiske tilstande, bør det være det hele sundheds-

væsen, som sammen påtager sig et ansvar for at sikre sundheden for bor-

gerne. 

 

Endelig ser tandlægerne deres patienter med jævne mellemrum, og har derfor 

en hyppigere kontakt med borgerne end fx læger og andre sundhedspersoner. 

Det sker både i børne- og ungetandplejen, i voksentandplejen og i de særlige 

sociale tandplejeordninger. Således kan tandlægerne være en aktiv del af et 

første beredskab ved test mv, således som Tandlægeforeningen har gjort op-

mærksom på i den nuværende pandemiske krise. 

 

Tandlægeforeningen vil meget gerne uddybe kommentarerne enten ved et 

møde eller telefonisk. 

 

 


