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I Sundhedsstyrelsens retningslinje af 22. april, 2020, ”Håndtering af COVID-19: Omstilling og gradvis øget aktivitet i tandplejen” står der: ”Tandplejen skal som udgangspunkt

varetage et øget omfang af alle vanlige tandplejeindsatser. Tandplejen skal således
genoptage regelmæssige diagnostiske undersøgelser, kontrol, forebyggelse og behandlende tandpleje for befolkningen.
Udgangspunktet for en gradvis øget aktivitet i tandplejen skal fortsat hvile på et dobbelt
hensyn til både generelt at reducere smittespredning i samfundet, og mere konkret at
reducere smitterisiko for den enkelte patient og sundhedspersonalet. Et andet centralt
hensyn er, at der foretages en konkret og individuel tandplejefaglig vurdering af patientens/borgerens behov for en tandplejeindsats (undersøgelse, behandling mv.).
I hver enkelt tandfaglige vurdering skal fokus være, om tandplejeindsatsen kan udsættes på en længere tidshorisont, uden at det indvirker på sygeligheden.”
Forslag til gradvis genåbning af Tandplejen
Tandplejetilbuddet i Frederikssund Kommune omfatter pt. akut og kritisk behandling.
Der varetages i øjeblikket 5% af det antal borgere, der normalt behandles i den almene
tandpleje og 10% af det antal borgere der normalt behandles i tandreguleringen. Med
en langsom genåbning af tandplejens tilbud kan tandplejen på forsvarlig vis og i henhold til gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, åbne op for flere behandlinger
end dem vi varetager for nuværende bl.a. undersøgelser.
Tandplejen forventer således at kunne øge mængden af patientbehandlinger i almen
tandpleje fra 5% til 25% og tandregulering fra 10% til 40%. Tilbuddet for almen tandpleje udvides fra 1 team på Fjordlandskolens Tandklinik til 2 teams og 3 teams på Slangerup Skoles Tandklinik. Tilbud for tandregulering på Ådalens Skoles Tandklinik udvides
fra 1 team til 3 teams.
Tandplejetilbuddet er betinget af, at der forefindes tilstrækkelige mængder værnemidler. Særlige hensyn, der begrænser tilbuddet:
 Ekstra rengøring af venteværelse
 Begrænset antal borgere i venteværelser ad gangen – der skal holdes afstand
 Ekstra tid mellem hver aftale ift. udluftning, ekstra desinfektion samt af- og
iklædning af værnemidler.
 Maks. 10 medarbejdere ad gangen af hensyn til afstandskriteriet
Udsættelse af behandlinger
Tandplejen varetager i øjeblikket 5% til 10% af det samlede tandplejetilbud. De resterende 90% til 95% af de planlagte behandlinger som er aflyst i perioden, skal derfor
udføres på et senere tidspunkt. Det samme vil gøre sig gældende for de 60% til 75% af
planlagte tandreguleringsbehandlinger, der aflyses under en gradvis genåbning.
Der oparbejdes derfor i perioden et meget stort behandlingsbehov, der fremadrettet vil
give store udfordringer at få indhentet. Social- og Sundhedsudvalget vil, når situationen
normaliseres, få forelagt en plan til afvikling af ventelistepukkel, herunder eventuelt
behov for tilførelse af ekstra ressourcer.
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