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Vedr.: Udkast til Sundhedsaftale 2019-2023 – Et nært og sammenhængende 
sundhedsvæsen i balance 
 

 

Tak for det fremsendte vedrørende ovenstående, hvortil Tandlægeforeningen har føl-
gende bemærkninger: 
 
Tandlægeforeningen har med glæde læst, at man ønsker et nært og sammenhæn-
gende sundhedsvæsen. Grundlæggende er de mange tiltag interessante og bliver først 
rigtig spændende i den praktiske implementering. 
 
Det kan imidlertid undre Tandlægeforeningen, at tandplejen ikke er nævnt med et ord 
i sundhedsaftalen idet: 
 
1. Tandplejen har i mange år haft stor fokus på rygningens skadelidende virkning 

og arbejdet tæt på borgeren for at ændre adfærd. Det var en integreret del af 
den tidligere overenskomst med RLTN og indgår også nu i lovgivningen for vok-
sentandplejen. Tandlægeforeningen har iværksat anti-rygekampagner i samar-
bejde med Kræftens Bekæmpelse med stor bevågenhed.  
 

2. Ældre borgere har særlige tandplejebehov som beviseligt kan mindske alvorlige 
problemer med hjerte/karsygdomme og diabetes ved behandling. Identifikation 
af den potentielt truede ældre til visitation til omsorgstandpleje eller almen 
praksis er derfor vigtig. 
 

3. Den stigende brug af medicin af mange typer særligt inden for det psykiatriske 
spektrum giver anledning til betydelige tandproblemer som den psykiatriske pa-
tient ofte ikke får behandlet. Et samarbejde mellem egen læge, psykiater, tand-
læge (privat praksis, kommunal eller regional specialtandpleje) og en afbureau-
kratisering af de økonomiske barrierer står højt på ønskesedlen. 
 

4. Omsorgstandpleje er ikke nævnt som et stort potentiale til at forebygge indlæg-
gelser hos ældre. Der er masser af undersøgelser som viser, at lungebetændel-
ser er en af de hyppigste årsager til indlæggelser hos ældre. Dels som følge af 
mal synkning af mad dels som følge af dårlig mundhygiejne. Noget som tand-
plejen kan være en væsentlig aktør i at nedbringe.  
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Det er Tandlægeforeningens forhåbning, at ovenstående vil blive taget med i betragt-
ning i udformningen af Sundhedsaftalen 2019-2023. Tandlægeforeningen stiller sig na-
turligvis til rådighed for en uddybning af ovenstående.  
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