Sammenfatning
I dette dokument stiller Dansk Pædodontisk Selskab forslag om oprettelse af en
specialistuddannelse i pædodonti. Forslaget er begrundet i følgende forhold:
1. Indførelse af Regionstandplejen og Specialtandplejen, samt oprettelse af de to
Odontologiske Landsdels- og Videnscentre har identificeret en række patienter med sjældne
odontologiske tilstande og komplekse behandlingsbehov. En stor del af disse er børn og
unge. For at sikre disse patientgrupper et sufficient tandplejetilbud er det nødvendigt at
sikre:
a. Tilstedeværelse af et behandlerteam med formaliseret højt specialiseret kompetence
b. Tilstrækkeligt stort volumen (antal patienter) hos de behandlende
2. Da en stor del af disse patienter er børn og unge er det nødvendigt at sikre tilstrækkeligt
børnekompetence i de teams, der skal behandle disse patienter
3. Pædodonti er et etableret speciale i de andre nordiske lande samt i en lang række andre
europæiske lande, og der findes på europæisk plan retningslinier for specialistuddannelse i
pædodonti, samt et akkrediteringssystem, der kan sikre kvaliteten af uddannelsen.
4. Hovedparten af specialtandlæger i pædodonti’s arbejdstid (ca. 70 %) vil medgå til kliniske
aktiviteter, især:
a. Behandling af børn og unge, der har behov for høj kompetence indenfor avancerede
tilvænningsmetoder, sedering og generel anæstesi
b. Behandling af børn og unge med medicinske tilstande, herunder kronisk syge børn
c. Behandling af børn og unge med tanddannelsesforstyrrelser
d. Behandling af børn og unge med omfattende eller komplicerede akutte traumatiske
beskadigelser.
e. Andet:
i. Mindre kirurgiske dento-alveolære indgreb
ii. Eruptionsforstyrrelser
iii. Slimhindelidelser
iv. Identifikation af patienter, der skal henvises til de Odontologiske Landsdelsog Videnscentre, samt medvirke ved diagnostik af patienterne, når de er
henvist til landsdels- og videnscentrene.
5. Specialistuddannelsen skal placeres på de to pædodontiafdelinger på Tandlægeskolerne, og
organiseres i overensstemmelse med de retningslinier, der er udarbejdet af European
Academy of Paediatric Dentistry.
6. Specialtandlæger i pædodonti skal placeres på de Odontologiske Landsdels- og
Videnscentre, i Regionstandplejerne, i de største af de nye kommuner og på
pædodontiafdelingerne på Tandlægeskolerne. Man bør sigte mod et antal på landsplan på
38, men behovet bør løbende revurderes.

