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COVID 19 – tiden frem mod øget aktivitet og normal drift i tandplejen 
--- 
Sundhedsstyrelsen fastsætter qua seneste retningslinje nærmere beskrevne kriterier for omstilling 
og gradvis øget aktivitet i tandplejen.  
 
Retningslinjen er baseret på epidemiens forløb i Danmark indtil udgangen af april samt en ny 
prognose for epidemiens videre forløb, der på det tidspunkt ifølge styrelsen ’forventes at få et 
mere langvarigt forløb’ og løbe over en ’længere tidshorisont’, jf. retningslinjen. 
 
Siden er der glædeligvis sket en betragtelig og måske uventet udvikling i epidemiens udbredelse. 
Antallet af smittede er faldet, antallet af indlagte er gået ned og antallet af indlagte på intensiv er 
faldet. Flere COVID-19 beredskaber på eller i tilknytning til landets sygehuse er blevet afviklet og 
nedlagt, fordi der ikke længere er tilstrækkelig med patienter og kapaciteten er derfor overgået til 
normal drift og behandling. 
 
Smittetrykket falder trods genåbning af skoler, virksomheder, butikscentre m.m.  
 
Statens Seruminstitut skriver herom: 
 

 
 
Privat tandlægepraksis bakker fuldt op om de tiltag, der er taget for at hindre corona-smitte. Om 
end vi i et vist omfang har savnet evidensbaseret dokumentation for effekten af de tiltag til at 
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imødegå smitte, som privat tandlægepraksis er blevet mødt med. Vi har også forståelse for, at 
forsigtigheds-hensyn er et relevant parameter at tage i anvendelse. 
 
Men samfundet og vi er, heldigvis, gradvis på vej tilbage med en langsom forøgelse af aktiviteten, 
men stadig med respekt af risiko for smitte og epidemi. Men standen lider stadig signifikant under 
restriktionerne. I forhold til normal drift og aktivitet er det PTO’s skøn på baggrund af en kort 
undersøgelse blandt et antal klinikker, at vi sidder fast på et niveau omkring 60% i forhold til før. 
 
Baggrunden er primært, 
  

• social distance (afstandskrav lempet i forbindelse med fase 2-oplukning i forhold til retningslinjer) 

• at der er - evidenssvage - restriktioner ved anvendelse af aerosolgenererende instrumenter,  

• brug af værnemidler, der efter PTO’s opfattelse ikke gør den store forskel, men forårsager betydeligt besvær, 

jf. nærmere nedenfor samt 

• evidenssvage restriktioner ved brug af ultralyd.  

Om kritik af fx visirer se følgende fra Politikken: 
 
 

 
 
 
I andre videnskabelige fora er der stillet spørgsmålstegn ved brugen af engangsforklæder og 
sikkerheden mod smitte. Privat tandlægepraksis har i mange år været omfattet af de Nationale 
Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) og levet op til dem. En af årsagerne til, at SST et stykke 
hen i smitteudviklingen ikke fandt anledning til at regulere tandbehandling, da ’tandlæger i 
forvejen iagttog et højt hygiejneniveau.   
 
Under de sundhedsfaglige tilsyn, som Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte i 2018 blev der i 
2019 udgivet en rapport: 
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Rapporten gengiver erfaringsgrundlaget omkring tandklinikkers hygiejne således: 

 
 
I lyset af det ovenfor nævnte med primær vægt på den udvikling til det bedre, som vi har erfaret 
siden seneste retningslinjer og det reducerede smittetryk, anmoder PTO om, at samme 
retningslinjer revurderes i nær fremtid, så rækkevidden af restriktioner mildnes under behørig 
respekt af risikoen for smitte. 
 
Privat praksis har brug for, stadig under ansvarligt og omhyggeligt hensyn til risikoen for smitte, at 
også denne del af erhvervslivet mærker effekten og resultatet af de lempelser - faldende 
smittetryk, genoplukninger og gradvis tilbagevenden til normal drift - som der under iagttagelse af 
den fornødne omhu blev taget af både Sundhedsstyrelsen og andre myndigheder under andre 
forhold end de nuværende, hvor tidligere mere dystre prognoser er afløst af mere positive. 
 
Herved forbedres de muligheder for tilbagevenden til normal drift, som både regering og 
myndigheder arbejder efter og som bl.a. privat tandlægepraksis efterspørger i bestræbelserne på 
at få virksomheder og arbejdspladser i fuld gang igen. 
 
Med venlig hilsen 
 
p.b.v. 
 
 
Erik Frauvne, tandlæge, formand                                                      
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