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Til Undervisningsministeriet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

 

Vedr.: Investeringer i klinikstole mm. på Odontologisk Institut ved Københavns 
Universitet og Odontologisk Institut ved Aarhus Universitet, samt Skolen 
for klinikassistenter, tandplejere og kliniske tandteknikere ved Aarhus 
Universitet og Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere ved Køben-
havns Universitet. 

 

 

I dette brev præsenteres problemstillingen om udskiftning af klinikstole, klinikudstyr samt 
dertil knyttede bygningsmæssige moderniseringer på de to odontologiske institutter, samt 
Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere i Århus og Skolen for 
Klinikassistenter og Tandplejere i København.  

Ved omlægningen i 1994 til den nuværende taxameterfinansiering af uddannelserne indgik 
sådanne store investeringer ikke i taxametermodellen, men forudsattes finansieret ved sær-
bevillinger i form af aktstykker i Finansudvalget. Med universiteternes overgang til øko-
nomisk selveje er det hensigten, at disse anskaffelser fremover finansieres af universiteter-
nes opsparede midler og afskrives over en årrække. I medfør af de hidtil gældende regler er 
der ikke opsparet midler til moderniseringer.  

 I dette brev præsenterer de 2 universiteter  det samlede renoveringsbehov og en løsning, 
der vil dække de akutte renoveringsbehov. Det er herefter påkrævet, at der skabes grundlag 
for en finansieringsform, der tilgodeser en økonomisk rationel drift af aktiviteterne i de 
kommende år og som åbner mulighed for en fremadrettet opsparing til fremtidige udskift-
ninger af gammelt materiel. Der ansøges med denne henvendelse om dækning af det anfør-
te restfinansieringsbehov. 

Dette brev stiles til både Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, som de to 
odontologiske institutter i Århus og København tilhører og Undervisningsministeriet, hvor-
under Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere i Århus og Sko-
len for Klinikassistenter og Tandplejere i København (SKT’erne) hører.
 

1. Baggrund 
De to odontologiske institutter blev i første halvdel af firserne indrettet med nyt udstyr om-
fattende studenterbehandlingsenheder, forskningsklinikker, klinikker til den kliniske ser-
vice, de såkaldte særlige undersøgelses- og behandlingsopgaver (lovbestemte ydelser), ste-
rilisationer mv. Panum Instituttet, som rummer Odontologisk Institut og SKT i København, 
blev bygget i begyndelsen af firserne. Tandlægeskolen i Aarhus, hvor både Odontologisk 
Institut og SKT i Århus har hjemme, blev opført i 1958, og flere af de tekniske installatio-
ner – til eksempel mange el- og vandinstallationer – er fra bygningens opførelse. 
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 Til undervisning og behandling på de to odontologiske institutter (OI) samt Skolerne for 
klinikassistenter, tandplejere og kliniske tandteknikere (SKT) anvendes behandlingsenhe-
der. En behandlingsenhed er en patientstol med tilhørende bestykning, såsom diverse in-
strumenter, herunder roterende instrumenter, lamper, IT-skærme og apparatur samt su-
gearm med fontæne. Behandlingsenhederne på de fire steder er nu mellem 20 og 25 år gam-
le. 

De odontologiske institutter anvender behandlingsenhederne til klinisk øvelsesundervisning 
for de tandlægestuderende, hvor disse har egne patienter, demonstrationer, klinikker og 
holdundervisning, videreuddannelse af tandlæger til specialtandlæger i ortodonti, klinisk 
forskning og forskeruddannelse, særlige kliniske undersøgelses- og behandlingsopgaver. 
Endvidere er Odontologisk Institut i København klinik for Københavns Kommunes Børne- 
og Ungdomstandpleje, mens Odontologisk Institut i Århus er klinik for Århus Kommunes 
Børne- og Ungdomstandpleje samt huser to specialbehandlingsenheder. Herudover afhol-
des efteruddannelseskurser for tandlæger, hvortil behandlingsenhederne også anvendes. 

Der er behov for at renovere 180 behandlingsenheder på Odontologisk Institut i København 
samt renovere 125 behandlingsenheder og at anskaffe 12 simulationsenheder på Odontolo-
gisk Institut i Århus, idet 12 behandlingsenheder grundet pladsmangel må konverteres til 
simulationsenheder. En simulationsenhed er stationær arbejdsplads med et mobilt patient-
fantom og basalt udstyr, der benyttes ved de studerendes indføring i patientbehandling. 

De to skoler for klinikassistenter og tandplejere (SKT’erne) ligger i tilknytning til de odon-
tologiske institutter. SKT’erne anvender behandlingsenhederne til klinisk undervisning af 
kommende klinikassistenter, tandplejere og kliniske tandteknikere samt til klinisk patient-
behandling, undersøgelse og behandlingsplanlægning. Den 2½-årige tandplejeruddannelse 
og den 2-årige overbygningsuddannelse til klinisk tandtekniker har klinisk træning i hele 
uddannelsesforløbet, og begge grupper opnår autorisation til at drive selvstændig praksis 
med patientbehandling. SKT’ernes behandlingsenheder benyttes desuden til efteruddannel-
se af tandplejere, klinikassistenter og kliniske tandteknikere. 

Der er samlet et renoveringsbehov for SKT i København på 52 behandlingsenheder og for 
SKT i Århus omfatter behovet 64 behandlingsenheder1. 

Samlet er der således behov for investering i 421 behandlingsenheder og 12 simulationsen-
heder med tilhørende installationer og renoveringer. 

 

2. Renoveringsbehovet. 

Behandlingsenhederne og andet udstyr er som omtalt 20 - 25 år gammelt. Af den grund 
forekommer der ofte nedbrud. Hver behandlingsenhed fejlmeldes aktuelt ca. 2 gange pr. 
måned, hvilket normalt betyder, at behandlingsenheden er ude af drift indtil reparation er 
gennemført. Samtidig besværliggøres reparationer af udstyr betydeligt af mangel på reser-
vedele. Fra leverandøren af de nuværende behandlingsenheder blev der givet 10 års leve-
ringsgaranti på reservedele, hvor behandlingsenhederne nu er betydeligt ældre. Mange 
komponenter kan i dag ikke monteres uden ekstra tilpasninger, hvilket både besværliggør 
og fordyrer reparationer betydeligt. Uden nye investeringer må disse problemer forventes at 
blive yderligere forværret de kommende år.  Samtidig betyder de hyppige nedbrud, at flere 

                                                 
1 Inkl. stole til klinikassistentuddannelsen, der finansieres ad anden vej, og  inkl. genetablering af 7 nedlagte 
behandlingsenheder til SKT i København grundet kapacitetsvanskeligheder. 
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 behandlingsenheder må stå ubenyttede i både undervisnings- og behandlingssammenhæng 
samt, at andre vigtige funktioner på klinikkerne ikke fungerer optimalt. Udover at skabe 
daglige problemer med tildeling af behandlingsenheder til studerende, medfører de hyppige 
nedbrud således en reduktion af de studerendes praktiske kliniske erfaring. 

Som en konsekvens af navnlig behandlingsenhedernes alder er der væsentlige sikkerheds-
mæssige problemer på klinikkerne i forhold til almindelig moderne standard (f.eks. DS/EN 
IS011144, DS/EN ISO 7494-2 og DS/EN ISO10637). Eksempelvis kan de fleste el- og 
vandinstallationer på Odontologisk Institut og SKT i Århus ikke uden en renovering leve 
op til nutidige krav 

I relation til krav om større sikkerhed for patienten vil der være store hygiejnemæssige for-
dele ved at indføre moderne behandlingsenheder på Aarhus Universitet og Københavns 
Universitet, da disse eksempelvis vil have indbygget overvågning af kvaliteten af det i be-
handlingen anvendte rensede vand. Sådanne vandkvalitetskrav (DS 2451-12) kan de nuvæ-
rende faciliteter ikke bringes til at leve op til. Samtidig er der i de seneste år kommet krav 
om en langt større dokumentation af ikke blot patientbehandlingen, men også selve behand-
lingsenhedens funktion under behandlingen. Moderne behandlingsenheder vil overvåge og 
dokumentere behandlingen så evt. tvivlspørgsmål i forbindelse med patientbehandlingen 
kan belyses efterfølgende. 

På samme måde har gentagne arbejdspladsvurderinger (APV) på Odontologisk Institut og 
SKT i Århus afsløret, at der i arbejdsmiljøet på klinikkerne er væsentlige støjmæssige gener 
fra gammelt udstyr, ligesom der er ergonomiske uhensigtsmæssigheder ved de gamle be-
handlingsenheder. 

Behandlingsenhederne og klinikudstyret er generelt ikke længere tidssvarende i forhold til 
moderne standard, og herunder hvad der forefindes af udstyr og faciliteter på landets tand-
klinikker. Dette er selvsagt et problem for uddannelsen af nye tandlæger, tandplejere, kli-
nikassistenter og kliniske tandteknikere. Moderne behandlingsenheder er digitaliserede med 
bl.a. digital røntgen og elektronisk patientjournal. Samtlige studerende skal i deres studium 
forberedes hertil, idet de straks, når de er færdiguddannede, vil møde de nye teknologier i 
udøvelsen af deres erhverv. At fortsætte med de nuværende ældre behandlingsenheder og 
klinikudstyr vil betyde, at der uddannes studerende med utidssvarende teknologi, der ikke 
benyttes hos arbejdsgiverne, hvorfor de færdige kandidater har et opkvalificeringsbehov 
allerede ved første arbejdsdag efter gennemført uddannelse.  

Der er behov for, at investeringen på universiteterne (herunder de to SKT-skoler) sker sam-
let til en kompatibel og standardiseret teknologi. Ellers vil f.eks. den elektroniske overvåg-
ning af behandlingsenheden, der i dag er en integreret del af en moderne behandlingsenhed, 
ikke give det fulde udbytte. Den digitale overvågning vil give bedre mulighed for at forudse 
og dermed undgå bekostelige nedbrud på behandlingsenhederne. Uden ens standard og 
kompatibel teknologi vil mulighederne for at udnytte e-learning også blive begrænset. 

Til sammenligning er alle tandlægeskolerne i Sverige nu overgået til den nye teknologi, i 
Norge er én skole overgået til ny teknologi, på en anden er ændringerne ved at blive gen-
nemført og en tredje er besluttet etableret med anvendelse af den nye teknologi.  

 

3. Økonomi. 
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 På grundlag af ovenstående er der et snarligt behov for udskiftning af udstyret på de odon-
tologiske institutters og SKT´ernes behandlingsenheder mv. Bilag 1 viser det samlede inve-
steringsbehov. Dette er opdelt i 4 hovedområder: 

 

1. Udskiftning af behandlingsenheden (dvs. patientstol og dertil hørende instrumenter og 
udstyr mv.).  

2. Udgifter til indførelse af elektronisk patientjournal (EPJ), herunder digital røntgen.  

3. Udgifter til udskiftning af sterilisationsenheder, inklusive udskiftning af apparatur. 

4. Bygningsrelaterede udgifter.  

 

Alle priser er i 2005-niveau. 

 

For Odontologisk Institut i København alene udgør de samlede udgifter ca. kr. 100,2 mio. 
For Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere i København anslås udgiften til ca. kr. 26,9 
mio. De samlede udgifter for  Københavns Universitet vil derfor være ca. kr. 127,5 mio.  

Den største udgiftspost er udskiftning af behandlingsenhederne, og på grundlag af listepri-
ser skønnes udgifterne hertil at udgøre ca. kr. 66,3 mio. for Odontologisk Institut - og ca. 
kr. 84,3 mio. inkl. udskiftningen på SKT. Hertil kommer ca. kr. 7 mio. til en enkelt sterili-
sationsenhed til SKT samt til bygningsmæssige ændringer til SKT i øvrigt. 

Ombygningen af sterilisationer er eller er ved at blive gennemført og finansieres af fakul-
tets- og institutmidler. Dette gælder dog ikke SKT´s sterilisationsenhed, hvor finansie-
ringsmulighederne aktuelt er uafklarede. Ligeledes vil udgifterne til indførelse af en elek-
tronisk patientjournal (EPJ) blive finansieret af Odontologisk Institut og fakultetet således, 
at i alt ca. kr. 19,6 mio. er finansieret, mens SKT-Københavns økonomi på dette punkt er 
under afklaring i Undervisningsministeriet. 

På Odontologisk Institut i Århus vil de samlede udgifter ved en renovering udgøre kr. 83,9 
mio. Den største udgift vil være til behandlingsenhederne, der tegner sig for kr. 50 mio. 
mens renoveringen af de tilhørende præparationsafsnit og bygningsrelaterede udgifter teg-
ner sig for poster på hhv. kr. 6,3 mio. og kr. 14,3 mio. De bygningsrelaterede udgifter er 
relativt lidt højere i Århus på grund af bygningernes alder. Odontologisk Institut har i sam-
arbejde med SKT Århus påbegyndt introduktionen af EPJ og digital røntgen, hvilket allere-
de er finansieret af Odontologisk Institut og SKT med kr. 6,5 mio. Ligeledes finansierer 
Odontologisk Institut renoveringen af samtlige sterilisationsenheder til en værdi af kr. 6,3 
mio. På flere afdelinger er der allerede etableret digitale røntgensystemer med software der 
muliggør kommunikation og overførsel af digitale data. 

For SKT-Århus’ vedkommende vil de samlede udgifter udgøre kr. 34,6 mio. Udskiftningen 
af behandlingsenhederne tegner sig for kr. 23,4 mio., mens renoveringen af præparationsaf-
snit og bygningsrelaterede udgifter tegner sig for hhv. kr. 1,2 mio. og kr. 8,8 mio. SKT har, 
udover finansieringen af EPJ i samarbejde med Odontologisk Institut, i forvejen sørget for 
finansiering af en allerede gennemført renovering af 16 af de gamle behandlingsenheder 
med en samlet udgift på kr. 6,0 mio. SKT finansierer selv EPJ i fællesskab med Odontolo-
gisk Institut til i alt kr. 6,5 mio. samt renoveringen af sterilisationen – en udgift på kr. 1,2 
mio.  
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 Udskiftningen af behandlingsenhederne vil skulle i udbud. Universiteterne er indstillet på at 
undersøge mulighederne for et fællesudbud af hensyn til opnåelse af den størst mulige ra-
bat. Det ventes erfaringsmæssigt, at der vil kunne opnås en rabat på ca. 25 % af de listepri-
ser, der danner baggrund for budgettet for behandlingsenhederne. Denne reduktion er ikke 
indregnet i nedenstående. 

 

Budget for Odontologisk Institut ved Københavns Universitet: 

Renoveringsudgifter kr. 100,2 mio. 
Medfinansiering kr. 19,6  mio. 
Restfinansieringsbehov kr. 80,6  mio. 
 
Budget for Odontologisk Institut ved Aarhus Universitet: 

Renoveringsudgifter kr. 83,9 mio. 
Medfinansiering kr. 17,2 mio. 
Restfinansieringsbehov kr. 66,7 mio. 
 

Budget for Skolen for Tandplejere og Klinikassistenter i København: 

Renoveringsudgifter kr. 26,9 mio. 
Medfinansiering2 kr. 5,4 mio. 
Restfinansieringsbehov kr. 21,5 mio. 
 

Budget for Skolen for Tandplejere, Klinikassistenter og Kliniske Tandteknikere i Aarhus: 

Renoveringsudgifter kr. 34,7 mio. 
Medfinansiering 2  kr. 11,6 mio. 
Restfinansieringsbehov kr. 23,1 mio. 
 

Mens investeringer, som de her omtalte, tidligere blev finansieret ved særlige ansøgninger 
og aktstykker, blev det i forbindelse med universiteternes overgang til selvejende institution 
forudsat, at universiteterne selv finansierer investeringer som afskriver investeringen over 
en årrække. 

Behovet for udskiftning af klinikstolene på de to universiteter falder tidsmæssigt sammen 
med statusskiftet til selveje, og der søges på denne baggrund ekstraordinært om central fi-
nansiering af denne omkostningskrævende og nødvendige investering (restfinansieringsbe-
hov). Baggrunden herfor er, at der, betinget af de hidtil gældende bevillingsregler, ikke er 
foretaget opsparing til formålet. Det må derfor konstateres, at der er et betydeligt efterslæb i 
forbindelse med standarden på behandlingsenhederne og klinikkerne generelt. Det er samti-
dig klart, at der i den fremadrettede økonomistyring vil blive taget hensyn til sådanne udgif-
ter efter de gældende regler for selvejende institutioner. 

Hvis der skal foretages opsparing/løbende modernisering og udskiftning af klinikenheden 
svarende til afskrivning (men ekskl. forrentning) over 10 år af den aktuelle renovering vil 
det årlige niveau i København være kr. 8,1/10,3 mio. hhv. uden og med SKT, hvilket stadig 

                                                 
2 Bl.a. til stole til klinikassistentuddannelsen. 
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 er et meget højt niveau for Odontologisk Instituts/fakultetets økonomi, når instituttet og 
fakultetet samtidig finansierer den resterende del af investeringsplanen. 

For Aarhus Universitet vil de tilsvarende omkostninger (excl. forrentning og med en af-
skrivningsprofil på 10 år af den aktuelle investering) være hhv. årligt kr. 6,7 mio. (Odonto-
logisk Institut) og kr. 2,3 mio. (SKT). 

Disse ekstra omkostninger vil det ikke være realistisk for universiteterne i Århus og i Kø-
benhavn at bære, den allerede omtalte medfinansiering taget i betragtning. 

Fremadrettet vil det være påkrævet, at der sker en løbende opsparing og hvor det er muligt 
en udskiftning. Det vil dog i et vist omfang være muligt at se disse investeringer over en 
længere årrække end 10 år. Specifikt for SKT’erne er det dog tvivlsomt, om opsparingen 
kan rummes inden for undervisningstaxameteret. 

Det forventes at renoveringerne kommer til at strække sig over 2 finansår, da renoveringer 
og installation af hensyn til både medarbejdere, studerende og den generelle lokaleplanlæg-
ning så vidt muligt skal foregå i ferieperioderne. Finansieringen vil derfor også kunne deles 
over flere finansår. 

Sammenfattende vil det, som anført i ovenstående, være forbundet med betydelige både 
faglige, undervisningsmæssige, sikkerhedsmæssige og hygiejnemæssige konsekvenser ikke 
at foretage denne investering og de to universiteter anmoder hermed de to ministerier om, at 
der snarest indledes en dialog om løsningen af det her skitserede problem. 

 

 

 
??. januar 2006 
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             Rektor Københavns Universitet        Rektor Aarhus Universitet 


