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Tandplejen  

 

 

Vedr. COVID-19: Omstilling og gradvis øget aktivitet i tandplejen  

 

Til Tandplejen  

 

Hermed tilsendes nye retningslinjer vedr. omstilling og gradvis øget aktivitet i 

tandplejen. 

 

Vedr. Ordinering af test for SARS-CoV-2 

For at forebygge smittespredning fra asymptomatiske patienter eller patienter 

der pga. kognitiv svækkelse ikke kan give udtryk for egne symptomer på CO-

VID-19, er der er i de overordnede retningslinjer for sundhedsvæsenet åbnet op 

for, at tandlæger og tandplejere kan ordinere en test for SARS-CoV-2 forud for 

aerosolgenererende procedurer eller andre procedurer, som efter en konkret fag-

lig vurdering vurderes, at udgøre en særlig risiko ved indsatser i tandplejen. 

 

Der er i høringssvar efterlyst en mere konkret beskrivelse af hvornår en test kan 

være relevant, men det er helt bevidst, at tandlægen eller tandplejeren efter egen 

konkrete faglige vurdering kan ordinere en test forud for behandling i tandple-

jen, hvor det vurderes at være særligt risikofyldt i forhold til smittespredning til 

personalet og andre patienter. Hvis testen er positiv for SARS-CoV-2 forud for 

planlagt procedure, udskydes proceduren og bidrager således med et ekstra ni-

veau af reduktion af smitterisiko i tandplejen. 

 

Den tandlæge eller tandplejer, der skal udføre proceduren henviser til et test-

center efter lokal aftale. Testsvar sendes til patienten og patientens egen læge, 

der foretager opfølgning ved positivt testresultat. Patienten formidler selv test-

svar til tandlæge/tandplejer. 

 

 

Vedr. kapacitetsudfordringer 

Der har været tvivl om betydningen af ordet ”kapacitetsudfordringer”. Med ka-

pacitetsudfordringer menes i denne sammenhæng, at når tandplejen som følge 

af smittereducerende tiltag, fx maksimalt fysisk fremmøde af patienter på ’hver 

anden tid’, har et mindre dagligt patient-flow end normalt, må der nødvendigvis 

prioriteres i forhold til tandplejeindsatsen. Denne prioritering foretages lokalt i 

den kommunale og regionale tandpleje og i den enkelte praksis.  

 

  



 Side 2 

Vedr. tandrensning med ultralyd 

Ud fra et forsigtighedsprincip fastholdes i nærværende retningslinje, at tand-

rensning fortsat skal foregå uden brug af ultralyd.  

 

I NIR for tandklinikker er det anført, at tandrensning med ultralyd er den af de 

nævnte aerosolproducerende procedurer, der giver størst koncentrationen af mi-

kroorganismer i luften.  

 

Det er bekræftet over for Sundhedsstyrelsen, at ultralydstandrensning ikke 

medfører et bedre behandlingsresultat af parodontitis, end hvis der kun anven-

des håndinstrumenter til behandlingen. Det er videre oplyst, at der i de seneste 

år er sket en positiv udvikling inden for håndinstrumenter, og at erfaring peger i 

retning af håndinstrumenter ved korrekt anvendelse giver en særlig effektiv 

tandrensning ved behandling af parodontitis.  

 

Tandlægeskolerne og de fagpolitiske selskaber opfordres til, at bidrage til at 

sikre, at tandlæger og tandplejere kender til korrekt og effektiv brug af håndin-

strumenter, og har viden om gode arbejdsstillinger for at undgå belastningsska-

der. 

 

Sundhedsstyrelsen vil undersøge forhold omkring reduktion af aerosoler ved 

brug af ultralyd med henblik på, at søge at finde en fremadrettet anbefaling 

vedr. procedurer med anvendelse af ultralyd. 
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