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Kære Hanne Jacobsen
Tak for Ansatte Tandlægers Organisations åbne brev fra 20. november 2020 om manglen på tandlæger og
specialtandlæger inden for ortodonti stilet til sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke og mig. Jeg har
også modtaget jeres opfølgende mail fra den 17. december, hvor I spørger yderligere ind til det fremtidige
optag på tandlægestudiet.
Regeringen er enig i vigtigheden af, at der er tilstrækkeligt med personale i tandplejen i hele landet. Derfor
gør det også indtryk på mig, når ATO og andre aktører på området gør opmærksom på udfordringer med
mangel på tandlæger.
På baggrund af den seneste tandplejeprognose fra 2019 anbefalede Sundhedsstyrelsen, at optaget på
tandlægeuddannelsen blev ændret, sådan at optaget fra 2019 understøtter, at der fremover uddannes
minimum 140 tandlæger årligt.
Uddannelses- og Forskningsministeriet hævede i 2019 på baggrund af de faglige anbefalinger loftet over
optaget på tandlægeuddannelsen, sådan at der kan optages i alt 200 studerende på bacheloruddannelsen i
odontologi fordelt på Københavns Universitet og Aarhus Universitet. Med det nuværende frafald svarer det
til, at der uddannes ca. 146 kandidater i odontologi årligt.
Ministeriet modtager årligt indberetninger fra uddannelsesinstitutionerne om årets optag af studerende.
Indberetningerne fra oktober 2020 viser, at der er optaget i alt 189 studerende på tandlægeuddannelsen
på de to uddannelsessteder. Altså færre end hvad der er mulighed for. På den baggrund er Styrelsen for
Uddannelse og Forskning gået i dialog med de to universiteter om, hvordan regeringens ambition om et
optag på tandlægeuddannelsen, der modsvarer samfundets behov, bedst muligt kan indfries.
Det er korrekt, at hverken dimensioneringen eller studenteroptaget på odontologi kan aflæses af
Finansloven, men oplysningerne om dimensionering og optag er tilgængelige på Uddannelses- og
Forskningsministeriets hjemmeside.
For så vidt angår jeres spørgsmål om uddannelse af specialtandlæger i ortodonti, så vil sundheds- og
ældreminister Magnus Heunicke svare på jeres spørgsmål, da han er ansvarlig minister på området.
Jeg vil gerne endnu en gang kvittere for jeres brev og engagement i tandlæge- og specialtandlægedækning.
Jeres henvendelser og bekymringer på tandlægeområde vil indgå i regeringens videre arbejde med
området.

Med venlig hilsen

Ane Halsboe-Jørgensen

