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Til: Kent Kristensen <kkr@pto.dk>
Kære Kent Kristensen

Tak for din henvendelse som Styrelsen for Pa entsikkerhed  har fået videresendt l besvarelse fra
Sundhedsstyrelsen

Vi vil gerne starte med at præcisere, at Styrelsen for Pa entsikkerheds informa ons folder om pa enter i
an resorp v behandling (bisfosfonater og denosuma) med risiko for at udvikle osteonecrose i kæberne som
du henviser l, alene er informa on og ikke en vejledning. 

Tandlæger, der med omhu og samvi ghedsfuldhed mestrer, at udføre en sufficient primær suturering, kan
udføre nødvendig oral kirurgi under hensyntagen l tandlægens vurdering af egen erfaring og uddannelse,
indgrebets omfang samt pa entens øvrige anamnese. 

Det vil som udgangspunkt al d være en tandlæges eget ansvar, at vurdere om han eller hun har faglige
kompetencer l at udføre en behandling – uanset hvilken behandling der er tale om – og der er der ikke i
informa onsfolderen lføjet en ekstra egen-vurdering af faglige kompetencer. I informa onsfolderen
præciseres det, at en vurdering af egne kompetencer skærpes med baggrund i omhu og
samvi ghedsfuldhed, når der ved en behandling er stor risiko for, at der kan forekomme komplika oner af
svær karakter.

Håber ovenstående kan hjælpe med den a laring du søger.

Med venlig hilsen
_____________________

Marianne Bockhoff
Chefkonsulent, tandlæge
T (dir.) +45 24810764
mabc@stps.dk
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Kære Lene Vilstrup

Jeg skriver l dig, fordi flere tandlæger har henvendt sig med spørgsmål l vejledningen om pa enter i
lavdosisbehandling i mere end fire år: h ps://stps.dk/da/laering/risikoomraader
/laeringrisikoomraaderosteonekrose-i-kaeberne/~/media/35DE3DEE311647C2A0724E5901EB2C86.

Jeg kan se, at PTO har været repræsenteret i arbejdsgruppen, men alligevel dukker der altså spørgsmål op,
som jeg håber du kan hjælpe med at besvare.

I vejledningen står som "hovedregel" - om pa enter i lavdosisbehandling i mere end fire år - at tandlæger
ikke bør foretage implanta ndsæ else, tandekstrak on eller anden oral kirurgi. Det hører jeg bliver taget
meget bogstaveligt.

Jeg kan også læse, at der i vejledningen står, at implantat, tandekstrak on og anden oral kirurgi kan
udføres: 1) hvis det er nødvendigt, 2) og e er tandlægens individuelle vurdering af den enkelte pa ent, 3)
herunder om behandlingen skal ske hos specialtandlæge eller på sygehus.

Jeg håber du kan hjælpe med at sæ e nogle ord på det skøn tandlægen har fået llagt i vejledningen,
herunder hvornår en tandlæge i privat praksis forsvarligt kan indsæ e implantater og foretage
tandekstrak on. I en note l vejledningen står, at der skal være væsentlige sundhedsfaglige overvejelser
for at tandlæger uden speciale udfører kirurgi på den gruppe af pa enter. 

Du er formentlig allerede bekendt med problems llingen, det vil være en stor hjælp, hvis du kunne opridse
nogle af de forhold, som tandlægen skal være opmærksom på for denne gruppe af pa enter.

I praksis hører jeg: at vente den l specialtandlæge indebærer at pa enten e erlades med tandsmerter, at
ældre pa enter opgiver at søge behandling, og at den privat prak serende tandlægen ender med at
e erkommer ønske om behandling, men er utryg ved om det er lovligt.

Jeg håber du kan hjælpe med en a laring.

Med venlig hilsen

Kent Kristensen
Direktør
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