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Tandlægekoordinationsudvalget
30. november 2018
15.00 -17.00
Rigshospitalet
Thomas Kofod (TK), Kitte Nottelmann (KN), Børge
Hede (BH), Peter Østergaard (PØ), Nina Kümmel (NK),
Bettina Skovgaard (BS)
Afbud: Trine Krøll Pedersen
Sekretariatet: Henriette Leth og Søs Corfitzen

1. Velkomst
BS bød velkommen til det ”nye” Tandlægekoordinationsudvalg. Der var en
præsentationsrunde.
2. Gennemgang af kommissorium samt godkendelse
Kommissoriet blev godkendt med rettelse om, at møderne i koordinationsudvalget afholdes på Rigshospitalet.
3. Sundhedsstyrelsens retningslinjer for den kommunale og regionale
tandpleje og de udfordringer det kan medføre
KN redegjorde for de udfordringer, som tandlægerne oplever i det kommunale regi, herunder problemstillingen vedrørende 3-erne. Det blev aftalt, at
udvalget drøfter emner mere i dybden på næstkommende møde.
4. Sundhedsstyrelsens videreuddannelsesudvalg
TK informerede fra Sundhedsstyrelsens videreuddannelsesudvalg, hvor
medlemmerne bl.a. har drøftet mulighederne for en revision af grunduddannelsen med henblik på at kunne matche fremtidens behov for tandpleje. TK oplyste endvidere, at der har været en drøftelse af et ønske til
turnusordning i uddannelsen.
5. Etablering af anæstesitandklinik på Rigshospitalet - Glostrup
BH informerede om den igangværende forhandling om en samarbejdsaftale mellem 6 kommuner og RGH om anvendelse af generel anæstesi ved
kommunal tandbehandling.
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6. Tandlægebetjening af den kommende retspsykiatriske afdeling ved
Sct. Hans
Der bliver i øjeblikket bygget en retspsykiatrisk afdeling på Sct. Hans Hospital med tanlægebetjening. BH orienterede om, at der her foreligger en aftale om tandlægebehandling for borgere fra Københavns Kommune, der er
tilknyttet retspsykiatrien. Medlemmerne opfordrede til, at Københavns
Kommune informerer om deres tilbud til andre kommuner fx i form af en temadag.
7. Godkendelse af hjemmeside og dens placering
Brugen og indhold i sundhed.dk sættes på som et dagsordenpunkt.
8. Mødedatoer for 2019
19. marts 2019
25. juni 2019
24. september 2019
19. november 2019
9. Eventuelt
Digitalisering af overgange mellem sektorer ønskes drøftet på et kommende møde.
NK rejste problemstilling om, at specialmedicin ikke fremgår af FMK. TK
oplyste, at vanlig medicin står i FMK, men specialmedicin som f.eks. onkologiske præparater ikke fremgår i FMK. TK oplyste, at specialmedicin fremgår af patientens journal. TK undersøger Sundhedsstyrelsens retningslinjer herom. Punktet drøftes på et kommende møde.

Næste møde: 19. marts 2019
Sted: Rigshospitalet, bygn. 58, konferencerummet
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