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Vedr. Forslag om oprettelse af en specialtandlægeuddannelse i pædodonti
Vedlagt fremsendes en revideret udgave af Dansk Pædodontisk Selskabs forslag om oprettelse af
en specialistuddannelse i pædodonti baseret på drøftelserne ved mødet i Sundhedsstyrelsen d.
30/5 2007, hvor der blev udtrykt ønske om, at især følgende punkter blev uddybet:
1. Hvorledes forslaget kan medvirke til at øge kvaliteten af tandplejen for børn og unge.
Det fremgår nu af forslaget at behovet for den kompetence, specialtandlæger i pædodonti
besidder, altid har været til stede, men at det er blevet tydeliggjort som følge af oprettelse af
Regionstandplejen, Specialtandplejen og De Odontologiske Landsdels- og Videnscentre.
Behovet for pædodontisk specialkompetence i de højt specialiserede behandlingsteams i
Regionstandplejen er også beskrevet.
2. Behovet for tilstrækkelig børnekompetence i de højt specialiserede teams.
Begrebet børnekompetence er defineret, og det fremgår nu, at tilstrækkelig
børnekompetence er nødvendig for sikre tilstrækkelig bredde i de synspunkter, der ligger til
grund for de ofte meget komplicerede og langvarige behandlingsplaner, herunder
helhedssynet på barnet og barnets tarv.
3. Samspillet med den alment praktiserende (børne)tandlæge.
Det fremgår nu af forslaget, at oprettelse af en specialtandlægeuddannelse i pædodonti ikke
vil medføre en omfattende udtynding af børnetandlægens opgaver, hvilket bl.a. fremgår af
det begrænsede antal specialtandlæger i pædodonti, der foreslås uddannet.
Specialtandlæger i pædodonti vil virke som henvisningsinstans for den alment virkende
børnetandlæge, og børnetandlæger vil kunne medvirke ved udførelse af dele af
behandlingen.
4. Betydningen for faget på europæisk plan.
Det fremgår nu, at pædodonti er etableret som speciale i en række europæiske lande og at
der foreligger detaljerede retningslinier for uddannelsens omfang, indhold og evaluering.
Etablering af en specialtandlægeuddannelse i pædodonti vil derfor medvirke til at sikre at
dansk tandpleje for børn og unge forbliver på et højt kvalitativt niveau. Det er endvidere
erfaringen fra Sverige, at en del af de specialtandlægerne under deres uddannelse udvikler
interesse for det videnskabelige grundlag for faget pædodonti, og efterfølgende initierer og
deltager i forskningsprojekter indenfor faget.
Med venlig hilsen

Sven Poulsen
Formand, professor, dr. odont.
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