Baggrund for bestyrelsesforslag vedrørende tandlægevagterne i Region H
Forslag: RHTF vil forhandle med Region H om at bevare tandskadevagten i Hillerød og flytte
tandpinevagten (i Hillerød kaldet servicevagten) fra Hillerød til Tandlægevagten på Oslo Plads,
som samtidig optimeres. Bornholm tandlægevagt fortsætter uændret.
I dag er der tre typer tandlægevagter i Region H. Det kan gøres bedre, og vi tandlæger betaler for
meget til det. Derfor ønsker vi i Region Hovedstadens Tandlægeforenings bestyrelse at optimere
tandlægevagterne.
Nutidens vagtforhold stammer fra tiden inden regionerne, hvor der var en tandlægevagt i hvert
amt. Som bekendt blev det gamle Frederiksborg Amt, Bornholms Amt, samt Københavns Amt og
Kommune slået sammen til Region H.
Efter nogle års Christiansborg-debat forventes regionerne så at fortsætte, og for to år siden lavede
Tandlægeforeningen kredsstrukturen om til en struktur med regioner. Heraf opstod
Tandlægeforeningens syv (tand-)regioner. Region Hovedstadens Tandlægeforening (RHTF) blev
dannet for to år siden.
Konflikt med regionerne
Siden har der været opbrud i samarbejdet med regionerne. For halvandet år siden opsagde Danske
Regioner Tandlægeoverenskomsten med Tandlægeforeningen. Herefter er de regionale
samarbejdsudvalg og klagesagsudvalg blevet nedlagt, og voksentandplejen har fået en særlov fra
Folketinget.
Undervejs har RHTF-bestyrelsen haft en arbejdsgruppe til at kigge på tandlægevagterne. RHTFbestyrelsen har i seneste seks år aftalt en fortsættelse af tandlægevagterne ved Oslo Plads i
København, i Hillerød i Nordsjælland og på Bornholm. Kontrakten er lavet som videreførelsesaftaler med en allonge til de gamle og forskellige tandlægevagts-aftaler fra tiden med amterne.
Grundlæggende er der ifølge Sundhedsloven i hver region pligt til at oprette en tandlægevagt. Det
er også nedfældet i Tandlægeoverenskomsten som en pligt til at have en tandlægevagt i hver
region. I Region H er der tre forskellige typer tandlægevagter.
Det er netop det, som vi foreslår optimeret.
Hvordan er tandlægevagterne nu?
En tandlægevagt består af en tandpinevagt og en tandskadevagt. Behandlingen af tandskaderne
betaler regionerne for. Det skyldes, at tandlægevagternes arbejde med tandtraumer opfattes som
skadestue-arbejde, der kan udføres i primærsektoren. Hvis der sker alvorlige tandskader,
eventuelt med kæbefrakturer, så fungerer tandlægevagterne som for-skadestuer, inden
patienterne sendes videre til behandling i hospitalsregi.
Vagtstrukturen fungerer sådan, at patienterne ringer 1813 for at få tandhjælp. Her sidder
sundhedsfagligt personale for at vejlede og henvise i ordningerne.
I Hillerød er der en døgnbemanding til tandskader og tandpiner, hvor der blive behandlet om
aftenen, weekend og helligdage efter telefonisk aftale. Både børn og voksne.
På Oslo Plads er der et aftenbælte på hverdage og et formiddags/-eftermiddagsbælte til både
tandpiner og tandskader i weekender, ferier og helligdage. Her møder man som patient op inden
for tidsbælterne. Ellers henvises til Hillerød uden for tiderne.

På Bornholm går forpligtigelsen på omgang mellem tandlægerne - også aftalt via 1813. Som
tandlæge på Bornholm må man afsætte sin weekend, ferie eller helligdag til at være bagvagt på
sin egen klinik. Og rykke ud, når man bliver kaldt.
Hvordan optimering?
Som ordningen er i dag, betaler klinikejerne (med ydernummer) i Nordsjælland cirka 1 krone pr.
patient, der har modtaget sygesikringstilskud i det forgangne år. Hvis man for eksempel som
ydernummerindehaver i Nordsjælland har 1.300 aktive patienter, betaler man 1.300 kroner til
tandlægevagten i Hillerød. Ydernummerindehaverne skal ifølge den nuværende kontrakt samlet
dække en andel på 212.000 kroner (2018-priser) til Hillerød-tandlægevagtens drift, ligesom
Nordsjællands kommuner og Region H bidrager med lignende andele.
Samtidig betaler alle medlemmer i RHTF via kontingentet til tandlægevagten på Oslo Plads, som
RHTF ejer. Det vil sige, at ydernummerindehaverne i Nordsjælland betaler både til vagten i Hillerød
og på Oslo Plads.
Alternativt kan alle klinikejerne i Region H betale til Hillerød-vagten. Eller alle tandlæger i Region H.
Eller det samme minus bornholmske klinikejere eller tandlæger.
Derfor foreslår RHTF-bestyrelsen, at der startes en forhandling med Region H om at flytte
tandpinevagten fra Hillerød til Oslo Plads, men beholde tandskadevagten i Hillerød (herved vil
RHTF opsige forpligtelsen til at betale de 212.000 kr.). Tandlægevagten Oslo Plads optimeres,
når tandpinerne henvises hertil. Og Bornholm tandlægevagt vil være uændret.

