Positive tal for Tandlægevagten i 2017
Af Per Guldbæk, tilsynsførende tandlæge
Årets resultat viser et overskud på 181.552 kroner mod et budgetteret underskud på 784.000 kroner, altså
en forbedring på 965.731 kroner, så den øgede patienttilgang og de gennemførte besparelser i
Tandlægevagten slår nu igennem.
Der har derfor - eksempelvis - ikke været afholdt sociale sammenkomster med personalet, da vi fortsat er i
spare-mode.
Der blev i 2017 behandlet 2.973 patienter i Tandlægevagten mod 2.762 patienter i 2016, en stigning på 205
patienter, hvilket er glædeligt.
Den totale omsætning er steget med 267.968kroner til 4.225.433 kroner mod 3.957.465 kroner i 2016.
Tandlægevagten har i 2017 beskæftiget fem sekretærer, 16 klinikassistenter og 24 tandlæger.
Den daglige ledelse forestås af en sekretær, en ledende klinikassistent og den tilsynsførende tandlæge.
Alle ansatte i Tandlægevagten er deltidsansatte under 8 timer pr. uge. Ansættelsen i Tandlægevagten må
ikke være hovedarbejdssted.
Der har været afholdt halvårlige møder i Sikkerhedsudvalget og i Samarbejdsudvalget. Sikkerhedsudvalget
består af sikkerhedsrepræsentanten, sikkerhedslederen og tilsynsførende tandlæge.
Samarbejdsudvalget består af en repræsentant for sekretærerne, to repræsentanter for klinikassistenterne,
to repræsentanter for tandlægerne og tilsynsførende tandlæge.
Derudover er tilsynsførende tandlæge medlem af Sundhedsfagligt råd for tand-, mund- og kæbekirurgi på
Rigshospitalet, som afholder kvartalsvise møder. Samarbejdet med Rigshospitalet omkring traumer og
registrering af disse, forløber fuldt tilfredsstillende,
Der er et samarbejde med tandlæge, lektor, dr.odont. Lars Bjørndal, Tandlægeskolen, Københavns
Universitet, hvor studerende på 9. semester er med på en vagt i Tandlægevagten. Dette forløber fuldt
tilfredsstillende.
1813 kontakter Tandlægevagten i åbningstiden pr. telefon, og også dette samarbejde forløber
tilfredsstillende.
Metrobyggeriets grønne afskærmning på Oslo Plads er blevet taget ned, og Tandlægevagten er igen synlig
fra de omkringliggende gader.
Tandlægevagtens åbningstider:
Hverdage

20:00 til 21:30

Lørdage, søndage og helligdage

10:00 til 12:00 og tillige 20:00 til 21:30 med undtagelse af:

24. december og 31. december

09:00 til 14:00

25. december og 26. december

09:00 til 12:00 og tillige 20:00 til 21:30.

