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NOTAT
UDVIDELSE AF TANDLÆGEORDNING
Notatet er en gennemgang af eventuelle udfordringer og konsekvenser
ved en den kommende udvidelse af tandplejen for de 18 til 21-årige.
Samt en beskrivelse af forslag til organisering, hvorpå man kan imødekomme (nogle af) udfordringerne.
Tandlægemangel i Danmark
Der ses en generel udfordring med at rekruttere tandlæger både for
kommunal tandpleje og privatpraktiserende tandlæger. På nationalt plan
betyder dette, at der opstår længere ventelister og nogle privatpraktiserende tandlæger lukker tilgangen for nye patienter. Dragør Kommunes
kommunale tandpleje var underbemandet i 2020-2021, hvilket har betydet, at man er bagud med indkalde til eftersyn. Således er der pr. 1.
maj ca. 1500 patienter på venteliste, der burde have været indkaldt til
den regelmæssige undersøgelse (dette skyldes til dels også restriktionerne under Covid-19).
Fritvalgsordningen
Lovforslaget indebærer, at den nuværende fritvalgsordning for 16 til 17årige udvides, således at 16 til 21-årige der ønsker et andet tandplejetilbud end det, kommunalbestyrelsen stiller til rådighed vederlagsfrit, vil
kunne vælge at modtage børne- og ungdomstandpleje hos en privatpraktiserende tandlæge efter eget valg.
Baseret på data fra 2021 var 3388 0-18-årige (årgang 2003-2021) tilknyttet Dragør Kommunes tandpleje. Af dem havde 5 af de 0-15 årige
(<1%) og 21 af 16-17-årige (svarende til ca. 6%) valgt at gøre brug af
fritvalgsordningen. Således ses en stigning i antallet af patienter der gør
brug af fritvalgsordningen med alderen. Sammenlagt estimeres der at
være 4149 patienter tilknyttet tandplejen i 2025. Heraf estimeres 1015% at benytte sig af fritvalgsordningen.
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Baseret på erfaringstal koster en gennemsnitlig patient i den kommunale tandpleje 1500 kroner årligt, og en patient i den private tandpleje
koster 2000 kroner. Estimatet er behæftet med usikkerheder i det bl.a.
diverse udgifter til klinikdrift ikke indgår.
Det betyder, at jo flere unge der til vælger fritvalgsordningen, jo højere
vil udgiftsniveauet være. Som udgangspunkt vil det derfor være at foretrække at beholde unge i den kommunale tandpleje. Det er dog en forudsætning, at den kommunale tandpleje har tilstrækkelig personaleressourcer til at varetage det pågældende patientantal.
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Som belyst i ovenstående skema er tendensen, at flere unge flytter fra
kommunen i takt med alderen. Dette er af betydning i og med, at jo ældre borgeren er jo mere komplekse vil tandproblemerne typisk være. På
nuværende tidspunkt er der ikke data tilgængelig angående estimat af
gennemsnitspris for behandlinger i de forskellige alderskategorier.
Mulige kapacitetsudvidelser
Det forventes, at tandplejens kapacitet skal øges gradvist med ca. 1
dag/ugen frem mod 2025. Det skønnes ikke umiddelbart
muligt at løfte opgaven med den nuværende normering og i eksisterende klinikker, med mindre fremtidige aftaler placeres i tidsrum, hvor
klinikken på nuværende tidspunkt står ubrugt, eksempelvis eftermiddage/aftener og i weekenden. Derudover vil unge have vanskeligere ved
at komme i tandplejens normale åbningstid (kl. 8-15) på grund af studie
og/eller arbejder, hvorfor timerne med fordel kan placeres fra kl. 14-19 i
hverdagene og/eller lørdag fra kl. 8-13. Det kan være en udfordring at
få adgang til tandklinikken, da den ligger inde på en skole, som normalvis vil have lukket i tidsperioden for den udvidede åbningstid.
Dragør Kommunes tandpleje estimerer, at det kræver en opnormering
med 7 timers tandlæge/tandplejer samt 10,75 timers klinikassistent.
Skal det eksisterende personale øge deres ugentlige arbejdstid vil det
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kræve forhandlinger og særaftaler med fagforeninger. Ansatte i den
kommunale tandpleje har ofte valgt dette på grund af arbejdstiderne,
hvorfor der kan være rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer såfremt, arbejdstiden for de ansatte ændres.
Tværkommunalt samarbejde
En organiseringsmulighed er at etablere et tværkommunalt samarbejde
med eksempelvis Tårnby Kommune, hvor Dragør Kommune ville kunne
tilkøbe tandplejetilbud hos den kommunale tandpleje i Tårnby, således
at prisen pr. patient bliver holdt nede på et kommunalt prisniveau. Man
må dog forvente, at flere patienter vil gøre brug af Fritvalgsordningen,
da de ved denne løsning alligevel skal skifte klinik og tilmed til en klinik
længere væk (ca. 8 km).
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