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Tandklinikstruktur
Indledning
Notatet indeholder et beslutningsoplæg med anbefaling til en ny tandklinikstruktur i 
Ballerup Kommune. 

Først opridses kort historikken i denne sag, der har været undervejs siden 2011. 
Dernæst beskrives anbefalingen og de konsekvenser, den medfører. 

Baggrund
I budgetaftalen for 2012 blev det besluttet, at der skulle gennemføres en analyse af 
Tandplejens klinikstruktur og personalesammensætning. Målet var, at en ny og me-
re central klinikstruktur over tid skulle optimere ressourceudnyttelsen og begrænse 
omkostningerne – både i relation til de fysiske faciliteter og de personalerelaterede 
omkostninger. 

Der blev vedtaget en årlig driftsbesparelse på 1,6 mio. kr. ud fra en forudsætning 
om en ændring fra (dengang) ni til fire klinikker. 

Der er siden 2012 gennemført to kliniksammenlægninger og derved indhentet 0,3 
mio. kr. af besparelsen. Men den endelige stillingtagen til ny struktur er blevet ud-
skudt af flere omgange bl.a. på grund af ny skolestruktur.

Børne- og Skoleudvalget har i 2017 drøftet fordele og ulemper ved forskellige mo-
deller for en fremtidig tandklinikstruktur. I forlængelse af disse drøftelser og den 
politiske aftale for 2018, hvor der blev tilført anlægsmidler, således at de nødvendi-
ge bygningsændringer kan gennemføres i 2018 og 2019, fremlægges nu et oplæg 
til den fremtidige tandklinikstruktur. 

I den politiske aftale for 2018 er det også aftalt, at der skal udvikles en samar-
bejdsmodel mellem tandplejen og tilbuddene på 0-18 års området. Dette behandles 
selvstændigt i et andet notat.
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Kort om Tandplejen i dag 
Tandplejen har i dag klinikker på syv matrikler (skoler). 

 Baltorpskolen – afdeling Grantoften
 Baltorpskolen – afdeling Rugvænget
 Hedegårdsskolen
 Måløvhøj Skole – afdeling Måløv
 Skovlunde Skole - afdeling Nord
 Skovlunde Skole – afdeling Syd
 Skovvejens Skole – afdeling Øst

På klinikkerne udføres børne- og ungdomstandpleje, ældretandpleje og omsorg-
standpleje.

Derudover gennemføres omsorgstandpleje for plejecenterbeboere på mindre klinik-
ker beliggende på de fleste plejecentre.

Tandplejen har også ansvar for specialtandpleje, der er et specialiseret tandplejetil-
bud til børn og voksne med så store funktionsnedsættelser, at de ikke kan benytte 
de almindelige tandplejetilbud. Ballerup Kommune betaler for, at specialtandplejen 
udføres i og af Gentofte Kommune, der også varetager behandlingen på området 
for en række andre kommuner.

Endelig er sidste del af Ballerup Kommunes tandplejetilbud Center for Tandregule-
ring (CFT), der er beliggende på Baltorpvej, og drives i samarbejde med Egedal og 
Furesø Kommuner. Dette samarbejde berøres ikke af en ny klinikstruktur.

Anbefaling til kommende tandklinikstruktur
Et mindre antal klinikker har været en forudsætning for, at den vedtagne driftsbe-
sparelse kan indfris. Færre klinikker betyder, at det bliver muligt at have en mere 
effektiv drift, bl.a. via mere optimal udnyttelse af de nødvendige servicefunktioner 
og tekniske installationer, der skal være på hver matrikel (modtagelse, sterilisation 
m.v.). Derudover vil der over tid vil være mindre udstyr, der skal vedligeholdes og 
udskiftes.  

Erfaringen, både fra Ballerup og andre kommuner, er samtidig, at der ikke er sam-
menhæng mellem den fysiske placering af klinikkerne og tandsundheden. Det vil si-
ge, at de kommuner, der har centraliseret tandplejedriften på færre klinikker, ikke 
har haft et fald i børnenes tandsundhed.

Konkret foreslås det, at der fremadrettet skal være fire tandklinikker fordelt geo-
grafisk i kommunen:

 Baltorpskolen – afdeling Grantoften
 Måløvhøj Skole – afdeling Måløv
 Skovlunde Skole - afdeling Nord
 Skovvejens Skole – afdeling Øst

Det vil betyde en lukning af de nuværende klinikker på Baltorpskolen (afdeling Rug-
vænget), Hedegårdsskolen og Skovlunde skole (afdeling syd).

Placeringen af klinikkerne i hvert lokalområde er primært bestemt af muligheden 
for rent bygningsmæssigt at indrette og udvide de eksisterende klinikker. Flere af 
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de klinikker, der foreslås lukket, har utidssvarende rammer, der vil kræve større in-
vesteringer, hvis de også fremadrettet fungere som moderne tandklinikker. 

Det foreslås at opdele anlægsprojektet i to faser. Dels for at overholde anlægsbud-
gettet, hvor midlerne er fordelt henover 2018 og 2019, og dels af hensyn til at sikre 
en nænsom implementering af ændringerne i Tandplejens drift. 

I første fase i sommeren 2018 gennemføres ændringen i Ballerup, hvor der bygges 
til ved den eksisterende klinik ved Baltorpskolen (afdeling Grantoften) og klinikker-
ne Hedegårdsskolen og på Baltorpskolen (afdeling Rugvænget) lukkes.

I den anden fase i sommeren 2019 gennemføres ændringen i Skovlunde, hvor der 
bygges til ved Skovlunde Skole (afdeling Nord), og klinikken ved Skovlunde Skole 
(afdeling Syd) lukkes. 

Begge byggeprojekter gennemføres så vidt muligt primært i skolesommerferien, 
hvor klinikkerne i forvejen holder lukket, så det bliver til mindst mulig gene for 
Tandplejens drift og skolernes øvrige virke. Center for Ejendomme udarbejder den 
nærmere plan for byggeriet i samarbejde med de involverede aktører.

Fase 1
I sommeren 2018 gennemføres første fase i Ballerup.

På Baltorpskolen (afdeling Grantoften) skal der opføres nye behandlingsrum og æn-
dres ved de øvrige støtteforanstaltninger i klinikken, herunder opføres en elevator. 
Udvidelsen vil medføre, at skolens sundhedsplejerske skal flyttes til andre lokaler. 
Øvrige brugere på skolen forventes ikke påvirket. 

Tandplejens efterladte lokaler på Hedegårdsskolen og Baltorpskolen (afdeling Gran-
toften) kan overtages af de respektive skoler.

Fase 2
I sommeren 2019 gennemføres anden fase i Skovlunde.

På Skovlunde skole (afdeling nord) skal der opføres nye behandlingsrum og i min-
dre grad ændres ved de øvrige støtteforanstaltninger i klinikken. 

Udvidelsen medfører en rokade med flere aktører for at skabe plads ved siden af 
den nuværende klinik. I dag er Ordblindeinstituttet naboen, der her huser sin admi-
nistration. Ordblindeinstituttet kan overtage dagplejens lokaler andetsteds på sko-
len, når dagplejen ved udgangen af 2017 flytter ind i lokaler ved det nye børnehus i 
Skovlunde. Center for Ejendomme udarbejder en nærmere plan for rokadeændrin-
gerne i samarbejde med de involverede aktører.

Tandplejens efterladte lokaler på Skovlunde Skole (afdeling syd) kan overtages af 
skolen.

Økonomi
Med den anbefalede klinikstruktur kan den allerede vedtagne helårsbesparelse på 
1,3 mio. kr. opnås. Dog skal der være opmærksomhed på, at besparelsen først kan 
effektueres med fuld effekt, når ændringerne reelt er gennemført. Konsekvenser 
heraf indarbejdes af administrationen ved budgetopfølgningerne i 2018.
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Forældresamarbejde og kommunikation
Implementeringen af den nye tandklinikstruktur vil bygge på tæt inddragelse af 
skolerne, herunder distriktsskolelederne, samt skolebestyrelserne Der skal kommu-
nikeres tydeligt til forældre og øvrige brugere og interessenter om, hvad kliniks-
trukturændringen konkret indebærer for den enkelte. Altså hvor og hvornår den en-
kelte bruger fremadrettet skal modtage tandbehandling. Denne kommunikation 
gennemføres i foråret 2018 – og igen i foråret 2019, for de der bliver berørt af æn-
dringerne i Skovlunde.

Der skal i den forbindelse trækkes på kommunikationserfaringer fra andre kommu-
ner, der har gennemført lignende processer for at skabe mest mulig ro, tryghed og 
tydelighed i hele processen og i forventningen til forældresamarbejdet. 

Forældrenes deltagelse er nemlig betydningsfuld, men det er individuelt, hvor me-
get forældrene kan og ønsker at deltage ved konsultationerne. Den grundlæggende 
pointe er, at det først og fremmest er forældrene, der har mulighed for i hverdagen 
at hjælpe barnet til at holde tænderne sunde, og tandlægens rolle er at behandle 
og rådgive børn og forældre til en god tandsundhed.


