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14.04.2020 
 
Sundhedsstyrelsen lægger i brev dateret 8. april til de lægelige organisationer og de danske regioner, op til 

en kontrolleret genåbning af sundhedsvæsenet efter 14. april. I dette tilfælde den primære sundhedssektor 

på det lægefaglige område. En aftale herom er netop indgået, og om baggrunden herfor udtaler 

sundhedsminister Magnus Heunicke (S), at det er ’fordi vi har opnået kontrol med coronavirusset i 

Danmark’. 

 

Med de skærpede krav der er udmeldt til tandplejen i skrivelse fra Styrelsen dateret 5. april d.a., undrer det 

PTO, at tandplejesektoren ikke ligestilles, eller som minimum inddrages i denne oplukningsproces? Det kan 

være vanskeligt at forklare og forstå for vore medlemmer, at eksempelvis Øre/Næse/Hals specialet kan 

påbegynde en normalisering, samtidig med at tandplejesektoren overhovedet ikke er nævnt? Virkeområdet 

er dog det samme, og smitterisikoen må anses for at være tilnærmelsesvis ens. 

 

En nedlukning af tandplejeområdet som gælder frem til 30. juni d.a., uden rutinemæssige undersøgelser 

endsige undersøgelser af lettere gener, vil med al sandsynlighed resultere i en række uopdagede tilfælde af 

cancer, osteonekroser, alvorlige infektiøse tilstande o.l. 

 

En gradvis oplukning af området med eksempelvis undersøgelser, tandrensninger uden aerosoldannelse, 

forebyggelse og mindre indgreb af forebyggende karakter kunne, under iagttagelse af de skærpede krav fra 

Styrelsen, antageligt finde sted uden en målbar forøgelse af smitterisikoen i befolkningen. En risiko 

epidimiloger medio marts i øvrigt beskrev som minimal, ligesom det blev beskrevet som værende sikkert at 

gå til tandlæge, da hygiejne, egenkontrol og værnemidler længe har været faste bestanddele af klinikkernes 

dagligdag, jf. NIR.  

 

Om tiden er inde til en oplukning af tandplejeområdet skal Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen 

naturligvis afgøre, men vi mener rimeligvis, at tiden er inde til en dialog om hvorledes, og også gerne 

hvornår, en normalisering af tandplejeområdet kan påbegyndes. 

 

Det skal naturligvis også med i betragtningerne, at den næsten totale nedlukning af privat tandlægepraksis 

har voldsomme økonomiske konsekvenser for alle klinikker, og at udgiften for det offentlige til 

kompensationer af løn og stærkt nedsat omsætning på området er betragtelig. For at  
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undgå forværrede sygdomstilstande i befolkningen og en yderligere økonomisk invalidering af sektoren, 

kunne en gradvis oplukning under kontrollerede forhold vise sig hensigtsmæssig for såvel patienterne, 

samfundsøkonomien som de private og offentlige klinikker. 

 

På vegne af Praktiserende Tandlægers Organisation 

Jens Krogsgaard, formand 
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