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Hvad har Covid-19 betydet for Rebild Tandpleje 2020-2021 
 

 Et forandret og påvirket arbejdsmiljø under pandemien. 
 Længere indkaldeintervaller for især de sunde børn. Forventer at have indhentet det inden 

udgangen af 2021. 
 
11.3.2021 lukkede også Tandplejen totalt ned, lidt efter kom en forsigtige åbning for først nødpa-
tienter, senere for ’kritiske patienter’ men med aflysning af alle andre aftaler inkl. omsorgstandpleje 
på plejecentre. Derefter fulgte gradvis åbning – og nu en hverdag, der ligner dagligdagen før 
Covid-19, men hvor der stadig er restriktioner for venteværelser, afstand, ekstra rengøring og ikke 
mindst værnemidler. 
 
Værnemidler var en stor udfordring i starten, da der var mangel, og priserne steg voldsomt.  I 
Tandplejen har man tidligere anvendt mundbind og handsker, men derudover skal der nu anven-
des plastforklæder og visirer ved alle behandlinger, hvor der forekommer aerosoler.  
Det er meget varmt at arbejde en hel dag indpakket i plastic, og særligt slemt var det i sommerpe-
rioden. Derudover anvendes mundbind stort set hele dagen inklusiv på gangene, hvilket medfører 
en del gener. Der er generelt en meget høj hygiejnestandard på tandklinikkerne, og Tandplejen har 
været forskånet for Corona udbrud, trods den meget tætte kontakt med brugerne. 
 
De mange måneder fra marts med hel og delvis lukning betød, at mange allerede planlagte under-
søgelser og behandlinger måtte udskydes. Ved genåbning blev der prioriteret: først behandlinger 
og nødbehandlinger, dernæst de ’røde’ og ’gule’ undersøgelser. Det har betydet, at især de ’grøn-
ne’ undersøgelser, de ’sunde’ børn og unge, der normalt har 17 måneders intervaller, har haft nog-
le måneders ventetid. Der er ligeledes nogen ventetid for at komme i gang med bøjlebehandling. 
 
Ventetiden skyldes foruden covid-19 vakante tandlægetimer, som dog forventes besat april-august 
2021.Det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde er udført individuelt, idet der ikke har 
kunnet gennemføre klasseundervisninger. Tandplejen forventer at have indhentet de udskudte 
undersøgelser inden udgangen af 2021. 
 
25.3.2021 – Inge Hald  
 


