Ny fortolkning om brug af
medhjælp på
Tandlægeoverenskomstens
område
Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners brug af medhjælp
giver tandlæger vide muligheder for at uddelegere arbejde og at bruge
medhjælp.
Dog gælder der særlige restriktioner for brugen af medhjælp i forbindelse
med kosmetisk behandling, udfærdigelse af recepter mv. Du kan se
bekendtgørelsen her
Den særlige fortolkning på Tandlægeoverenskomstområdet På
Tandlægeoverenskomstens område, dvs. afgørende for i hvilke situationer,
der kan anvendes medhjælp i privat tandlægepraksis, uden af dette har
betydning for patienternes ret til tilskud fra regionen, gælder dog en særlig
skærpet fortolkning, der er vejledende for tandlægers anvendelse af
medhjælp. Fortolkningen har været gældende siden 2008 og du kan læse
nærmere om den her
Den aftalte fortolkning er desuden retningsgivende i
klagesagssammenhæng.
Tandlægeforeningen og Danske Regioner er nu blevet enige om en ny
fortolkning - blandt andet henset til Tandlægeforeningens engagement i
udviklingen af fagligt relevante efteruddannelseskurser på AMU-vilkår til
klinikassistenter.
Ifølge den hidtil gældende fortolkning har anvendelsen af medhjælp været
betinget af, at medhjælpen ikke selvstændigt kan gennemføre og afslutte
ydelsen/behandlingen. Dette led i fortolkningen er nu bortfaldet.
Der er i øvrigt og naturligvis fortsat enighed om, at delegation af opgaver til
medhjælp altid skal ske under hensyntagen til medhjælpens faglige
kvalifikationer og at medhjælp ikke må udføre invasiv behandling.
Den særlige fortolkning på Tandlægeoverenskomstens områder ser
herefter ud som følger:
1.

Medhjælp må ikke udføre invasiv behandling (bore, skære, rense
tænder under tandkødsgrænsen, tandudtræk mv.)

2.

På øvrige områder kan tandlæger anvende medhjælp i
forbindelse med tandbehandling. Medhjælpen kan udføre dele af
ydelsen under tandlægens eller tandplejerens supervision og kontrol.

Det bemærkes i øvrigt, at delegation af opgaver til medhjælp altid skal
ske under hensyntagen til medhjælpens faglige kvalifikationer.
I Sundhedsstyrelsens vejledning om autoriserede sundhedspersoners
benyttelse af medhjælp kan du læse mere om dine pligter – herunder til at
udarbejde instrukser - når du som klinikejer under hensyntagen til
ovenstående fastsætter retningslinjerne for brugen af medhjælp på din
klinik Vejledningen finder du her. Du er naturligvis også meget velkommen
til at søge nærmere rådgivning herom i Tandlægeforeningen.
Vær også opmærksom på, at du som klinikejer ifølge
Tandlægeoverenskomstens § 19 skal oplyse på din praksisdeklaration,
hvilke opgaver ansat sundhedsfagligt klinikpersonale (tandplejere,
klinikassistenter eller andet) udfører på din pågældende klinik.
Det er ikke alene klinikassistenter, som i ovennævnte sammenhæng kan
betragtes som ”medhjælp”. Tilsvarende gælder, hvis en tandplejer udfører
tandpleje, som falder udenfor dennes autorisations-område.
Jf. autorisationsloven omfatter virksomhed som tandplejer
patientundersøgelse, fjernelse af hårde tandbelægninger og rodafglatning,
pudsning og polering af tandrestaureringer, herunder fjernelse af
fyldningsoverskud, samt anlæggelse af infiltrationsanalgesi. Virksomhed
som tandplejer omfatter endvidere instrumentel fjernelse af bløde
tandbelægninger samt afpudsning af tænderne og indsætning og aftagning
af tandreguleringsapparatur.	
  

