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Det Sundhedsfaglige Råd i Tand-mund-kæbekirurgi
9. maj 2019
07.30 – 08.30
Martins Magelunds kontor, afsnit 2101
Overtandlæge Ruth Jacobsen, Københavns Kommune
Oversygeplejerske Anne Marie Juel Lett, Rigshospitalet
Specialtandlæge Even Nisja, Rigshospitalet (afbud)
Tandlæge Per Guldbæk, Tandlægepraksis
Specialtandlæge Nino Fernandes, Tandlægepraksis
Ledende overtandlæge Michael Skiøen With
Professor, overtandlæge Simon Storgaard Jensen,
Tandlægeskolen, KU
Klinikchef Thomas Kofod, Rigshospitalet (næstformand)
Centerdirektør Martin Magelund, Rigshospitalet (formand) (afbud)
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Thomas Kofod orienterer om SFR, der består af en række fagpersoner fra TMK,
praktiserende tandlæge/specialtandlæge og repræsentant fra KU.
SFR varetager opgaver i forbindelse med udvikling inden for specialet med én
stemme og mødes på tværs af regioner.
Er der punkter, som ønskes drøftet, da meldes disse til Annemette Simonsen.
1. Introduktion af nye medlemmer
Præsentationsrunde.
2. Reorganisering af Regionstandplejen
Simon Storgaard står for Regionstandplejen, hvor der er udpeget tre
medarbejdere, der deltager i den decentrale visitation. Strukturen ønskes mere robust med 45-50 visitationer.
Visitation af patienterne foregår dels decentralt i kommunerne, dels decentralt i Regionstandplejen på Rigshospitalet ved medvirken af specialtandlæger i ortodonti og kirurgi.
I april er der afholdt infomøde i kommunerne vedrørende behandling.
Kæbeanomalier ses til ortokir. behandling. De individuelle forløb skal
geografisk hænge sammen.
Tandlægebesøg optimeres ved at fjerne enkelte besøg og se patienten
på Tandlægeskolen.
Ved hjemtagning af behandling samles alt under ét, hvilket vil øge kvaliteten.
Visitationsdagene fortsætter som hidtil.
Efter 1. august bliver den nye organisering meldt ud.
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3. Reorganisering i Odontologisk Videncenter
Eva Lauridsen fortsætter tre dage i forsknings- og udviklingsdelen. Stillingen slås op som centerleder. Flydende dansk og børnekompetencer
vil bl.a. være et krav.
Kan der optimeres på vedligehold i kommunerne, og hvordan tilkøbes
ydelsen i kommunen? Der skal kigges ind i problematikken – Thomas
undersøger.
4. Medicinrelateret osteonekrose af kæben (MRONJ) – retningslinjer

Der henvises årligt ca. 80-90 nye patienter til TMK, Rigshospitalet.
Der mangler aktuelt viden om patienter i adjuverende behandling
og en visitationsretningslinje er nødvendig, der sikrer en relevant
organisering for denne patientgruppe.
5. Elektronisk kommunikation MedCom/SP
SP kommunikerer ikke med tandlægers elektroniske indgange.
I kommunerne findes to systemer til håndtering af journalføring (TM
TAND og TK2).
Det er et krav, at svar skal kunne gives elektronisk – dette endnu ikke
løst over hele paletten.
6. Eventuelt
I TMK findes BAL (behandlingsansvarlig tandlæge). Thomas kommunikerer videre til Region H, som har efterspurgt det, der svarer til PAL (Patient Ansvarlig Læge).

Næste møde: 5. september 2019 kl. 07.30 – 08.30
Sted: Martin Magelunds kontor, afsnit 2101
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