Information om tandlægevagten i Region Syddanmark
Tandlægevagten i Region Syddanmark blev etableret i december 2006 i forbindelse med regionernes
etablering. Tandlægevagten udfører nødbehandlinger, som ikke kan vente, til egen tandlæge åbner igen.
Det kan for eksempel være smertebehandling og akut behandling i forbindelse med tandpine, mindre
skader på tænderne og tabte fyldninger.
Den Regionale Tandpleje er ansvarlig for tandlægevagten og medarbejderne i vagten er ansatte hos Den
Regionale Tandpleje.
Tandlægevagten holder til hos Den Regionale Tandpleje i Esbjerg i Sundhedshuset Sct. Joseph og hos Den
Regionale Tandpleje i Odense på Heden. Den Regionale Tandpleje har derudover klinikker på Sønderborg
Sygehus og på Kolding Sygehus.
Åbningstiderne i vagten er weekender og helligdage med telefontid kl. 9-12 og behandlingstid kl. 10-12.
Antal af henvendelser til tandlægevagten:
Antallet af behandlinger i tandlægevagten har været stigende over de seneste år og har i 2017 og 2018
været på 1.700-1.800 behandlinger pr. år.
Antal behandlinger i tandlægevagten:

Over halvdelen af behandlingerne foretages på klinikken i Odense. Et udtræk over fordelingen af patienter
viser, at langt størstedelen af patienterne har adresse i Odense kommune. En klinik i Kolding vil give
muligheden for at trække nogle af patienterne, der i dag behandles på klinikken i Odense, til Kolding.
Patientantallet for de sydligste kommuner i Region Syddanmark (Sønderborg, Tønder og Aabenraa) har
været på ca. 1.000 patienter i den periode, tandlægevagten har eksisteret i den nuværende form.
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Ved sammenligning blandt de større kommuner i Region Syddanmark, ses der en mindre andel af borgere i
de sydjyske kommuner Sønderborg og Aabenraa, som benytter tandlægevagten. Denne skævhed i
tilbuddet forventes at blive imødekommet med et tandlægevagttilbud i Sønderborg.
Ansættelse og dækning af vagter
Tandlægerne og klinikassistenterne, der varetager vagterne, er ansatte hos den Regionale Tandpleje.

Der er ansat 11 tandlæger i vagten (5 i Esbjerg og 6 i Odense) og 17 klinikassistenter (9 i Esbjerg og 8 i
Odense).
Som generelt indenfor tandpleje oplever også Den Regionale Tandpleje udfordringer med at tiltrække
tandlægefaglig arbejdskraft. Det er derfor en forudsætning for en udvidelse, at der kan tiltrækkes
arbejdskraft til vagterne.
Behandlingstiden i vagten er som nævnt kl. 10-12, men færdigbehandlinger kan også foregå efter kl. 12. En
arbejdsdag i tandlægevagten varer ofte til sidst på eftermiddagen, før alle patienter er behandlet. En
udvidelse af vagten med flere klinikker vil derfor give mulighed for en bedre fordeling af patienter og
kortere ventetid, før patienten kan komme i behandling. Desuden kan en kortere arbejdsdag i
tandlægevagten få positiv indflydelse på rekrutteringsmuligheder, når en vagt ikke indebærer arbejdstid til
eksempelvis kl. 18.
Økonomien for tandlægevagten:
En udvidelse af tandlægevagten medfører ikke ændringer for patienternes udgifter til behandling i vagten,
da der er brugerbetaling efter en fastsat takst for tandlægehjælp uden for normal åbningstid. Der betales
normal takst + 50% (dog minimum 956,-) for behandling på lørdage og normal takst + 100% (minimum
1.275,-) for behandling om søndagen. En kortere køretid og -afstand kan dog have betydning for
patienterne, da der ikke gives tilskud til dækning af transportudgifter ved tandbehandling.
Det forventes, at stigningen i patienter i tandlægevagten fortsætter de kommende år, og der forventes en
stigning i antallet af blandt andet sønderjyske patienter til tandlægevagten, da der bliver lettere tilgang til
vagten. Desuden forventes det, at patientantallet vil blive fordelt mere ud på de fire klinikker, og at
patienter, der i dag kontakter lægevagten vedrørende tandsmerter, vil kontakte tandlægevagten, fordi der
er lettere tilgang til en klinik.
Det er en del af overvejelserne for udvidelsen af tandlægevagten fra to til fire klinikker, at åbningstiderne
kan justeres, så de ikke er ens på alle fire klinikker. Dette vil blive vurderet ud fra efterspørgslen på
behandlinger i tandlægevagten, ligesom muligheden for at tiltrække tandlægefaglig arbejdskraft også kan
have indflydelse på muligheden for åbningstider.
Idet der er tale om brug af Den Regionale Tandplejes egne lokaler vil der ikke være ekstra lokaleudgift ved
en udvidelse af tandlægevagten. Der bliver dog en udgift til rengøringen i forlængelse af vagterne.
Rengøringsudgifterne udgør i dag med den eksisterende tandlægevagtordning 150.000 kr. pr. år, og
ekstraudgiften ved en udvidelse af tandlægevagten forventes at udgøre ca. 66.000 kr. pr. år.
I forhold til ansatte skal der til hver vagt være minimum 1 behandler og 1 klinikassistent. Med et mindre
patientgrundlag i det sønderjyske vil behandlingstiden være kortere end på de øvrige klinikker, og der er
dermed færre timer for personalet i Sønderborg. Derudover er der i dag ved hver vagt yderligere 1
klinikassistent i Odense og i Esbjerg, der varetager telefonvagten. Denne funktion forbliver uændret. Den
eksisterende tandlægevagtsordning har i dag lønudgifter på ca. 2.000.000 kr. pr. år. Med udgangspunkt i
beregninger for indtægterne i dag, vil nettoudgiften til lønninger ved en udvidelse af tandlægevagten være
160.000 kr. pr. år.

De øgede udgifter til en udvidelse af tandlægevagten på ca. 226.000 kr. pr. år kan finansieres indenfor Den
Regionale Tandplejes egne rammer.
Evaluering:
En udvidelse af tandlægevagten til også at omfatte Den Regionale Tandplejes klinikker i Kolding og
Sønderborg vil skulle evalueres efter et års drift for at vurdere, om tilbuddene om tandlægevagt benyttes.
Evalueringen skal se på, om der sker den forventede stigning af patienter i tandlægevagten med særlig
fokus på, om sønderjyske patienter i højere grad bruger tilbuddet om tandlægevagt. Desuden vil
betydningen for personalet, både i forhold til rekruttering til nye vagter og i forhold til fastholdelse i
eksisterende vagter blive evalueret, ligesom økonomien i tandlægevagten vil indgå i evalueringen.
Evalueringen forelægges til politisk behandling efter et år for beslutning om tilbuddet skal fortsætte.

