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1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN
INDSTILLING
1. at dagsorden bliver godkendt
BESLUTNING
Tiltrådt.
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2. PROTOKOL FRA MØDE DEN 24. SEPTEMBER 2019
INDSTILLING
1. at orienteringen tages til efterretning
SAGSFREMSTILLING
Der er ikke fremkommet bemærkninger til protokollen.
BESLUTNING
Tiltrådt.
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3. OVERSIGT OVER MEDLEMMER OG MØDEDELTAGELSE
Medlemmer udpeget af Tandlægeforeningen:
Peter Østergaard
Anne Mette Stougaard
Medlemmer udpeget af KKR:
Kitte Nottelmann
Margit Ryberg
Medlemmer udpeget af Region Hovedstaden:
Thomas Kofod
Sekretariatet, Region Hovedstaden:
Chefkonsulent Morten Kamstrup, konsulent Henriette Leth og specialist Søs Corfitzen
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4. MØDESAG - SUNDHED.DK
INDSTILLING
1. at udvalget drøfter brugen af sundhed.dk
SAGSFREMSTILLING
Det blev på tandlægekoordinationsudvalgets møde den 24. september 2019 besluttet at invitere
sundhed.dk til dette møde for at informere udvalget om sundhed.dk og tandlægernes muligheder for at
gøre brug af sundhed.dk.
Regionsadministrationen har derfor inviteret Vibeke Luk fra Sundhed.dk til at besvare spørgsmål
og fortælle om sundhed.dk og den videre udvikling heraf.
BESLUTNING
Administrationen faciliterer til, at der bliver dannet en arbejdsgruppe, der består af repræsentanter fra
praksis, den kommunale tandpleje, tandlægeskolen og regionstandplejen om, hvad sundhed.dk kan
bruges til. Arbejdsgruppen skal afdække behov og undersøge muligheder for brug af sundhed.dk.
Administrationen sørger for, at arbejdsgruppen får kontakt med almen praktiserende læge Bjørn Perrild
med mulighed for sparring.
Repræsentanter til arbejdsgruppen skal være udpeget til næste møde i udvalget i februar 2020.
JOURNALNUMMER
18053176
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5. MØDESAG - TELEMEDICINSKE PROJEKTER
INDSTILLING
1. at udvalget tager orientering til efterretning.
SAGSFREMSTILLING
På udvalgets seneste møde d. 24.september 2019 blev det aftalt, at Region Hovedstaden orienterer om
regionens telemedicinske projekter.
Datakonsulent Per Veng Jensen fra regionsadministrationen er på den baggrund inviteret til at fortælle om
regionens telemedicinske projekter, som bl.a. omfatter:




Teletolkning
Videokonsultation i almen praksis
Teledermatologi

BESLUTNING
Punktet udskydes til næste møde.
SAGSBEHANDLER
Søs Corfitzen
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6. MØDESAG - FOREBYGGELSE I PRAKSIS OG DEN KOMMUNALE
OMSORGSTANDPLEJE
INDSTILLING
1. at udvalget drøfter den fremadrettede håndtering af forebyggelsen af de orale infektioner, som ender
i hospitalsregi
SAGSFREMSTILLING
På tandlægekoordinationsudvalget møde den 19. marts 2019 blev det besluttet, at følgende punkt skulle
drøftes på dette møde:


Hvordan kan privat praksis og den kommunale omsorgstandpleje i højere grad bidrage til, at der
ikke er patienter, som oplever større saneringer af orale infektioner i hospitalsregi?

Der blev på mødet den 24. september 2019 spurgt ind til omfanget af patienter der ender i hospitalsregi
med orale infektioner. Dette er under afklaring bl.a. i forhold til antal indlæggelser, som følge af orale
infektioner.
Sagen belyses yderligere på dette møde.
BESLUTNING
Der har i 2019 været 100 indlæggelser pga. orale infektioner og udvalget ser det som en stigende
problemstilling. Der pågår lige nu en faglig og politisk proces, som omhandler håndteringen af
denne stigende patientgruppe, som har komplekse udfordringer herunder medicinering.
SAGSBEHANDLER
Thomas Kofod
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7. MØDESAG - HENVISNINGER IMELLEM PRAKSIS, KOMMUNER
OG HOSPITAL
INDSTILLING
1. at udvalget drøfter punktet
SAGSFREMSTILLING
Peter Østergaard og Kitte Nottelmann har ønsket at få punktet på dagsorden og fremsendt følgende
input:
Peter Østergaard
Fra TF's folk, som lige har holdt møde i Sundhedsstyrelsen om kræftpakker, ved jeg, at Region H ikke
helt er med, når det handler om henvisninger fra kræft i munden. Altså henvisninger fra praksis til hospital
- og kommunikation (epikriser) tilbage igen. Det er kun Region Syd og Region Midtjylland som rigtigt
har styr på det. Efter egne udsagn har de en metode, hvor den praktiserende tandlæge (privat eller
kommunal) kan henvise til en af regionen udpeget NØH læge. Herfra sendes besked tilbage til den
henvisende tandlæge og dermed patienten.
Hvordan er proceduren idag med svar/epikrise ved henvisninger? Antallet af henvisninger? Hvor mange
er relevante? Jeg gerne ser, at Region H kommer med i bussen om henvisninger via EDI-portalen, som
f.eks. Region Syd og Region Midtjylland gør det.
Problemet er - så vidt jeg forstår - at Sundhedsplatformen i Region H (og Sjælland) ikke har tandlægers
ydernr. registreret, ligesom man har lægers ydernr. Når en praktiserende tandlæge (privat eller kommunal)
i Region H henviser en patient, så ryger det ikke direkte ind til Afdeling for Tand-, Mund- og
Kæbekirurgi, men til en server, der sender besked videre til den pågældende afdeling. Herved kommer
henvisningen godt nok ind og hospitalstandlægerne på afdelingen kan tage aktion på sagen. Men da
Sundhedsplatformen ikke 'kender' til tandlægers yder.nr., så kan der ikke gå besked tilbage til den
henvisende tandlæge og dermed patienten.
Min opgave er at skubbe på i Koordinationsudvalget, så Region H kan sørge for at koordinationen
mellem praksis og hospitaler fungerer.
Kitte Nottelmann
Jeg har i dag fået en henvendelse fra en kommunal tandpleje, der netop har oplevet, at de ikke kunne
sende en henvisning vedrørende en traume/agenesi patient direkte til Regionstandplejen. Sekretæren
henviser til, at en sådan henvisning skal gå via den decentrale visitation.
Det var imidlertid netop det spørgsmål, jeg havde til Thomas på vores sidste møde. Tidligere har det
nemlig været således, at alle patienter skulle henvises igennem via decentrale visitation. Men denne
procedure er senere rationaliseret, således at hvis en patient IKKE OGSÅ havde et OR behov, skulle den
kommunale tandpleje selv stå for henvisning til RT. Selvfølgelig skal alle relevante papirer samt
røntgenbilleder foreligge i henvisningen.
Sekretærens svar er således i klar modstrid med mit svar fra Thomas, som jeg efterfølgende sendte ud til
mine kolleger, så der ikke skulle opstå yderligere misforståelser omkring, hvem der henviser og hvordan.
BESLUTNING
Vedrørende traumebetinget tandtab diskuteres behovet for decentral visitation. Udvalget konstaterer, at
retningslinjerne lægger op til, at decentral visitation alene gennemføres, når der er tvivl om behovet for
ortodontisk behandling.
Vedrørende punkt om tandlægernes mulighed for at modtage epikriser, undersøger Thomas Kofod, hvor
langt processen er i forhold til muligheden for at kunne returnere epikriser til henvisende tandlæge.
Punktet kommer på ved næste møde.
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SAGSBEHANDLER
Peter Østergaard og Kitte Nottelmann
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8. MØDESAG - ORIENTERINGSMØDER PÅ RH VEDR. PATIENTER I
ANTIRESORPTIV BEHANDLING (BISFOSNAT OG DENOSUMAB)
SAMT STRÅLEBEHANDLEDE PATIENTER
INDSTILLING
1. at udvalget drøfter punktet
SAGSFREMSTILLING
Peter Østergaard har ønsket at få punktet på dagsorden og fremsendt følgende input:
Det handler om at få lavet nogle orienteringsmøder, så praktiserende tandlæge (privat eller kommunalt)
får styr på de seneste typer medicin til vanskelige, sårbare patienter, som bliver tandbehandlet i
praksis/primærsektoren. Det blev også gennemgået på sidste weekends TF-symposium for 1300
tandlæger i Aalborg om dento-alveloær kirurgi. Men for at disse orienteringsmøder skal give mening, så
skal Region H op i bussen. Der er behov for, at tandlægerne kan trække på og henvise meningsfyldt,
når/hvis der opstår en vanskelig situation med patienter, der er i antiresorptiv behandling (bisfosnat og
denosumab) samt strålebehandling. Det giver jo ikke rigtig mening at holde nogle orienteringsmøder, når
back up og henvisninger ikke fungerer ordentligt.
BESLUTNING
Udvalget er enige om, at mødet afholdes i maj 2020 på RH.
SAGSBEHANDLING
Peter Østergaard
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9. MEDDELELSE - VISITATION AF PATIENTER I ANTIRESORPTIV
BEHANDLING
MEDDELELSE
I forbindelse med etablering af arbejdsgruppen vedr. regional implementering af visitationsretningslinjerne
for patienter i behandling med antiresorptiv medicin og medicin relateret osteonekrose i kæberne, blev
det på mødet den 24. september besluttet, at praktiserende læger skal inddrages i målgruppen i forhold til
kommunikationsindsatsen.
Regionsadministrationen har kontaktet Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden (KAP-H) med henblik på
at få en kontaktperson, der kan involveres i den kommunikation, som arbejdsgruppen finder relevant for
almen praksis. KAP-H har udpeget praksiskonsulent læge Stig Sonne-Larsen.
JOURNALNUMMER
18051376
SAGSBEHANDLER
Henriette Leth
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10. MEDDELELSE - TM TAND-MODULET
MEDDELELSE
På mødet den 24. september blev det oplyst, at TM Tand var ved at blive godkendt til tilkobling til EDIportalen.
Status fra MedCom er, at TM Tand-modulet er færdigudviklet, men mangler at blive
godkendt, hvorfor det endnu ikke kan tages i anvendelse.
JOURNALNUMMER
18051376
SAGSBEHANDLER
Henriette Leth
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11. FORSLAG TIL MØDEDATOER I 2020
Administrationen foreslår følgende mødedatoer i 2020. Møderne afholdes på Rigshospitalet.






26. februar 2020
3. juni 2020
3. september 2020
30. november 2020

BESLUTNING
Tiltrådt med tilføjelse af, at vi holder fast i mødetidspunktet 15.00 - 17.00.
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12. EVENTUELT
Ingen bemærkninger til herværende punkt.
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