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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 19. NOVEMBER 2019
INDSTILLING
1. at udvalget godkender forslag til revideret protokoltekst
SAGSFREMSTILLING
Der er indkommet bemærkninger fra Peter Østergaard vedr. punk 7 og 8 og fra Kitte Nottelmann vedr.
punkt 7.
Forslag til revideret protokoltekst punkt 7.
"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.
Thomas Kofod udarbejder en skriftlig vejledning med retningslinjer for henvisninger mellem
kommune/privat praktiserende tandlæger og Rigshospitalet."
Forslag til revideret protokoltekst vedr. punkt 8
"Udvalget er enige om, at mødet afholdes i maj 2020 på RH, hvis muligheden for at kunne returnere
epikriser til henvisende tandlæge fungerer. Det aftales mellem TMK og Tandlægeforeningen, hvornår
der træffes endelig beslutning om, hvornår mødet kan afholdes"

BESLUTNING
Udvalgte godkender protokollen med følgende tilføjelse til pkt. 7:
"Vedrørende traumebetinget tandtab er der fortsat behov for yderligere afklaring, og derfor aftales det,
at leder for RTZ Simon Storgaard Jensen inviteres til næstkommende møde i udvalget".
Udvalgte godkender følgende protokoltekst til pkt. 8:
"Udvalget er enige om, at mødet afholdes i maj 2020 på RH, hvis muligheden for at kunne returnere
epikriser til henvisenede tandlæge fungerer. Det aftales mellem TMK og Tandlægeforeningen, hvornår
der træffes endelig beslutning om, hvornår mødet kan afholdes".

BILAGSFORTEGNELSE
1. Peter Østergaards bemærkninger til protokollen
2. Kitte Nottelmanns bemærkninger
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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 og specialist Søs Corfitzen
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4. MØDESAG - TELEMEDICINSKE PROJEKTER
INDSTILLING
1. at udvalget tager orientering til efterretning.
SAGSFREMSTILLING
På udvalgets møde d. 24.september 2019 holdt Anne Mette Stougaard et oplæg om teletandpleje.
Oplægget havde fokus på, hvorfor det kan være en god ide at nytænke tandplejen i et telemedicinsk
perspektiv i både offentlig og privat regi for at hjælpe borgere og udsatte. Anne Mette Stougaard
orienterede om, at telemedicin har haft stor succes andre stedet, men at det kan være svært at få
implementeret inden for tandlægeområdet. Det blev aftalt, at der vil blive orienteret om regionens andre
telemedicinske projekter på et følgende møde.
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
Anne Mette Stougaard deltog ikke under punktets behandling.
Udvalget tager orienteringen til efterretning.
TMK udarbejder forslag til projektbeskrivelse, hvor afgrænsning af formål og muligheder for
implementering af telemedicinsk løsning defineres.
SAGSBEHANDLER
Søs Corfitzen
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5. MØDESAG - SUNDHED.DK
INDSTILLING
1. at udvalget beslutter, hvilke medlemmer der skal indgå i arbejdsgruppen vedr. brugen af
sundhed.dk
2. at udvalget beslutter, at arbejdsgruppen aflægger status for deres arbejde på et efterfølgende møde
i Tandlægekoordinationsudvalget
SAGSFREMSTILLING
Der var på tandlægekoordinationsudvalgets møde den 24. september 2019 deltagelse fra Vibeke Luk,
der informerede om indholdet på sundhed.dk .
Der blev her lagt op til, at der ved nuværende møde skulle etableres en arbejdsgruppen, som skal afklare
behov og muligheden for brugen af sundhed.dk.
Regionsadministrationen sørger for, at den nedsatte arbejdsgruppe får kontakt til Bjørn Perrild, der er
praksiskoordinator for almen praksis, og som varetager redaktionsopgaven i forhold til sundhed.dk for
almen praksis.
BESLUTNING
Ad 1) Rikke Østergaard fra kommunerne vil deltage i arbejdsgruppen. TMK udpeger en repræsentant,
der kan være tovholder for arbejdsgruppen. Peter og Anne Mette vender tilbage angående en
repræsentant fra tandlægeforeningen.
Ad 2) Tovholder er ansvarlig for en opfølgning på arbejdet på et følgende møde i udvalget.
JOURNALNUMMER
18053176

Side 7 af 12

6. MØDESAG - TILSKUD TIL TANDPROTETISK REKONSTRUKTION
EFTER ODONTOLOGISK FOKUSSANERING I SYGEHUSREGI
INDSTILLING
1. at udvalget tager Sundhedsstyrelsen orientering om gældende administrativ praksis for tilskud til
tandprotetisk rekonstruktion pr. dags dato til efterretning
SAGSFREMSTILLING
Sundhedsstyrelsen har i informationsbrev til regionerne af 21. november 2019 gjort os opmærksom på,
at tilskud til tandprotetisk rekonstruktion efter fokussannering forud for kræftbehandling til
kræftpatienter med hæmatologiske lidelser, administreres foskelligt regionerne imellem.
Sundhedsstyrelsen har alene overfor Region Sjælland præciseret patientgruppen, som er berettiget til
tilskud i 2013 og 2016, men har ikke videreformidlet informationen til de øvrige regioner, hvilket har
resulteret i en ikke konsistent praksis på tværs af landet.
Ved finansaftale indgået i 2005 blev det besluttet, at tilskuddet til tandprotetisk rekonstruktion omhandler
patientgruppen med kræft i hoved- og halsregion eller hæmatologiske lidelser, hvor sygehusets afdeling
for tand-, mund- og kæbekirurgi vurderer, at et ubehandlet protetisk behov vil medføre varig
funktionsnedsættelse. Opgaven betragtes som en sygehusopgave, hvor det er op til det enkelte sygehus,
hvorvidt de selv ønsker at varetage opgaven, eller om den skal udlægges til evt. private tandlæger e.lign.
Regionen afventer meddelelse fra Sundhedsstyrelsen om processen for håndtering af sager fra 2005 til
21. november 2019. Udvalget vil blive informeret herom, når vi er gjort bekendt med processen.
I skrivelse fra Sundhedsstyrelsen af 21. november 2019 præciserer Sundhedsstyrelsen, at
patientgruppen, der er omfattet af tilskudsordningen, ligeledes inkluderer patienter med myelomatose
(blodkræft), der har behov for odontologisk fokussanering forud for behandling med højdosis
bisphosphonat, der kan medføre osteonekrose i kæbeknoglen.
BESLUTNING
Udvalget tager orienteringen til efterretning.

BILAGSFORTEGNELSE
1. Brev om økonomisk støtte til tandprotetisk rekonstruktion fra Sundhedsstyrelsen af 20. maj 2005
2. Brev om tandprotetisk rekonstruktion i sygehusregi nov 2019.docx
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7. MØDESAG - HENVISNINGER IMELLEM PRAKSIS, KOMMUNER
OG HOSPITAL
INDSTILLING
1. at udvalget tager orienteringen fra Thomas Kofod til efterretning
SAGSFREMSTILLING
På møde i udvalget den 19. november 2019 drøftede udvalget henvisningsgangen i forhold til:
1) traumebetinget tandtab og behovet for decentral visitation, samt
2) muligheden om at kunne returnere henvisninger
Udvalget besluttede, at Thomas Kofod skulle undersøge, hvor langt processen er i forhold til
muligheden for at kunne returnere epikriser til henvisende tandlæge.
BESLUTNING
Udvalget tog orienteringen til efterretning.
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8. MØDESAG - BEHANDLING AF PATIENTER MED HANDICAP
INDSTILLING
1. at udvalget drøfter udfordringerne ved handicaptilgængelighed
2. at udvalget drøfter, hvordan der kan sikres behandlingsmuligheder for patienter med handicap
SAGSFREMSTILLING
Region Hovedstaden har fået en henvendelse fra Lisbeth Andersen fra Dansk Handicap Forbund i
forhold til samarbejdet mellem kommuner, praksissektor og hospitalsregi om patienter med
komplicerede tandproblemer, der er kørestolsbrugere i store kørestole. Dansk Handicap Forbund
oplever, at medlemmer med store kørestole ikke kan finde et behandlingstilbud, når de har behov for
behandling af specialtandlæge.
De private specialtandlæger har som hovedregel utilstrækkelige adgangsforhold til, at de handicappede
kan blive behandlet i klinikken. Tand-mund-kæbekirurgisk klinik på Rigshospitalet og kommunerne
afviser patienterne, da behandlingen ikke falder inden for rammerne for visitation hertil. Patienterne
oplever derfor, at de står uden behandlingstilbud.
Det skal derfor afklares, hvor kørestolsbrugere kan blive behandlet samt, hvordan vi kan håndtere
patienter med handicap i tandlægeregi fremadrettet.
BESLUTNING
Ad 1) Udvalget drøfter udfordringerne ved handicaptilgængelighed i forhold til tandpleje.
Ad 2) Udvalget drøfter, hvordan der kan sikres behandlingstilbud for patienter med handicap med afsæt
til en nærmere konkretisering ved næstkommende møde.
JOURNALNUMMER
20008095

BILAGSFORTEGNELSE
1. Notat om fysisk tilgængelighed
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9. NÆSTE MØDE
Det næste møde i Tandlægekoordinationsudvalget afholdes den 3. juni 2020 kl. 15.00 - 17.00 på
Rigshospitalet.
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10. EVENTUELT
Der er ingen bemærkninger til dette punkt.
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