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Praktiserende Tandlægers Organisation (PTO) har med bekymring og undren modtaget 
Styrelsens skrivelse af 3.april 2020 vedr. håndtering af COVID-19 i tandplejen:  
 
”Varetagelse af kritiske funktioner i tandplejen i forbindelse med epidemi med COVID-19”. 
Vi stiller os kritisk og uforstående overfor flere af de i skrivelsen nævnte forhold, der dels 
afviger fra NIR og dels savner videnskabelig og faglig dokumentation. 
 
En strikt efterlevelse af vejledningen vil de facto fjerne grundlaget og muligheden for at 
foretage de kritiske behandlinger eller nødbehandlinger, som tandplejen med denne 
vejledning netop skulle blive i stand til at gennemføre. 
 
Privat praksis understøtter alle initiativer i bestræbelserne på at forhindre udbredelsen af 
smitte. Det har vi altid gjort og specielt siden 16. marts d.a. været meget opmærksomme 
på at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Men for os at se, er der intet 
sundhedsfagligt belæg for at indføre de rammer for tandbehandling, som Styrelsens 
seneste skrivelse lægger op til. 
 
Vi savner ganske enkelt evidens for flere af de tiltag der pålægges klinikkerne, og man kan 
endda stille det spørgsmål om ikke risikoen for smittespredning øges ved eksempelvis 
anvendelse af kofferdam: Aerosoldannelsen er bestemt ikke mindre her – snarere 
tværtimod – og man ved fra undersøgelser at maksimalt 50% af alle kofferdamanlæg er 
tætte. 
 
Når man påtænker den lange række af tiltag privat praksis allerede har indført: Afvisning af 
patienter med de mindste symptomer, for-visitation i telefon, stærk begrænsning af pladser 
i venteværelser, håndsprit alle vegne, afvisning af alle patienter uden udtalt behov for 
behandling, værnemidler langt ud over det sædvanlige (hvis disse kan fremskaffes!!), øget 
rengøring på klinikker osv., virker det unødvendigt og blottet for realitetssans med disse 
stramninger. 
 
PTO vil kraftigt opfordre Styrelsen til at genoverveje indholdet af skrivelsen. Det kan dog 
blive nødvendigt at opfordre vore medlemmer til at henvise nødvendig tandbehandling til 
de respektive afdelinger på landets sygehuse, hvis det ikke i fællesskab kan lykkes at nå 
et niveau af infektionskontrol, som landets tandklinikker med rimelighed kan opretholde. 
 
På vegne af Praktiserende Tandlægers Organisation 
Jens Krogsgaard, formand 
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