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Visitationsretningslinje for henvisning af patienter med mistanke om
COVID-19
Denne vejledning beskriver, hvordan tandlæger og specialtandlæger i privat
praksis, kommunal børne- ungdomstandpleje og omsorgstandpleje under
COVID-19 epidemien skal visitere og varetage egne patienter, og hvordan visitation af patienter med COVID-19 symptomer skal håndteres.
Alle tandlæger og specialtandlæger i privat praksis, kommunale børne- og
ungdomstandplejer og omsorgstandpleje har under COVID-19 epidemien et
skærpet ansvar i forhold til at efterleve de retningslinjer, som udsendes af
Sundhedsstyrelsen og dermed medvirke til at minimere smittespredning og
mindske presset på landets hospitaler. Se: www.sst.dk

Telefonisk visitation af akutte patienter i egen klinik
Alle patienter som henvender sig til tandlægepraksis, kommunal børne- og
ungdomstandpleje og omsorgstandpleje skal vurderes telefonisk inden fremmøde i klinikken for vurdering af, om patienten har COVID-19 symptomer, og
om det er en akut behandlingskrævende tilstand, som ikke kan udskydes.
Se nærmere i Sundhedsstyrelsens retningslinjer for håndtering af COVID-19 i
Sundhedsvæsnet

COVID-19 negative patienter dagtid
Patienter behandles som udgangspunkt af egen privatpraktiserende tandlæge,
kommunal tandpleje eller omsorgstandpleje, hvor patienten er tilknyttet, efter
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de til enhver tid gældende SST-udmeldinger vedrørende behandlingskrævende akutte tilstande, der skal gennemføres under COVID19.

For COVID-19 negative patienter - aften og weekend
For patienter med behandlingskrævende akutte tilstande gennemføres telefonisk visitation ved henvisning til de to tandlægevagtklinikker i København og
Hillerød samt tandpinevagten på Bornholm efter normal visitation for vagtordningerne. Se tandlægevagtens hjemmeside: www.tandlægevagten.dk
Klinikkerne modtager kun patienter efter telefonisk konsultation.

For COVID-19 positive patienter eller patienter med COVID-19 symptomer
Hvis praktiserende tandlæge, kommunal tandpleje eller omsorgstandplejen i
den telefoniske visitation vurderer, at patienten har COVID-19 symptomer eller
er COVID-19 smittet, så skal tidspunktet for behandling som udgangspunkt
udskydes, indtil patienten er smittefri, og derfor kan gennemføres uden smitterisiko.
Dette gøres via telefon/videokonsultation samt brug af relevant smertestillende
og antibiotika.
Såfremt patienterne trods primær indsats, alligevel har akutte problemer, der
nødvendiggør akut behandling, kontakter tandlægen COVID-vagten på
Vagttelefon: 7025 9908.
Vagtnummeret må ikke udleveres til borgeren.
Henvisende tandlæge oplyser diagnose og forslag til nødvendig uopsættelig
behandling til COVID-vagten. COVID-vagten kontakter borgeren og visiterer
videre til eventuel behandling i den regionale COVID-vagt og informerer patienten om transport, adgangsforhold osv.

Regional COVID-vagt
Behandling af patienter med COVID-19 symptomer eller bekræftet COVID-19
smitte sker i en regional etableret COVID-vagt på Rigshospitalet, Kæbekirurgisk Ambulatorium.
Behandling sker på hverdage fra kl. 16.00 og i weekenden efter aftale.
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Varighed
Denne visitationsretningslinje gælder alle patienter med behov for kritisk og
akut tandbehandling under COVID-19 epidemien og er gældende i perioden
27. marts – 30. juni 2020 eller til eventuel opdatering af retningslinjerne.
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