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Spørgsmål:
Hvad er ventetiden til behandling på læbeganespaltecentret?

Svar:
Behandlingen på Læbeganespalte Centret strækker sig typisk over et længere forløb i patientens første 25 år. I alderen mellem 0 -7 år er der tale om årlige kontrolbesøg i form af undersøgelse/udredning og lettere behandling. Herefter starter i 8 års alderen den aktive behandling, som varer
ind til omkring 25 års alderen. Den aktive behandling er inddelt i tre faser, hvor den første omfatter
udvidelse af ganen, den anden fase omfatter en oprettelse af børnenes blivende tænder, og den tredje
og sidste fase omfatter bl.a. indsættelse af manglende tænder og eventuelle proteser i ganen.
Rigshospitalet oplyser, at der i øjeblikket venter omkring 112 patienter på den indledende behandling og omkring 168 patienter på behandling i de efterfølgende tre behandlingsfaser. Ventetiden til
den indledende behandling er på ca. 2 år og 2 måneder, og ventetiden til de følgende behandlingsfaser er på ca. 2 år. Ventetiden på Læbeganespalte Centret er således for lang.
I forbindelse med budget 2013 blev besluttet en udvidelse af centrets økonomiske ramme med 2
mio. kr. Beløbet er disponeret til en udvidelse med en stilling som specialtandlæge samt assisterende personale, der var planlagt realiseret i foråret 2013.
Det har imidlertid først været muligt at besætte den ny specialtandlægestilling i september 2013og
efter ansættelse følger et forløb, hvor den nye specialtandlæge vil skulle sidemandsoplæres. Den
nye specialtandlæge kan derfor først behandle patienter selvstændigt fra begyndelsen af 2014. I
overgangsfasen har to af centrets specialtandlæger ved merarbejde udført behandling i et udvidet
omfang for at mindske virkningerne af forsinkelsen.
Administrationen har anmodet Rigshospitalet om en nærmere analyse af, hvordan aktivitetsniveauet
kan udvides yderligere.

