
Til Borgerrepræsentationen 

    Københavns kommune 

                                                                                                                                  Vesterbro, den 22.10.2020 

    Om socialtandpleje i Københavns kommune 

     Det har været en heldig social-faglig rejse fra 2002 til 2020, at den frivillige socialtandpleje med Bisserne 

er blevet til en landsdækkende kommunal socialtandpleje.  Tænk, at det hele startede som et pilotprojekt 

ved Hjemløsehuset i København NV og lykkedes, fordi Københavns kommune og diverse fonde gennem alle 

årene tålmodigt har støttet projektet, der blev drevet af de mange frivillige tandlæger og tandplejere, samt 

frivillige og ansatte klinikassistenter. 

     Undervejs flyttede Bisserne ind på først Mændenes hjem og senere også på Kofoeds Skole. Herved kom 

Bisserne dagligt tættere på de mennesker, som har behov for akutte smertelindrende og trygge tandpleje-

rammer.  Begge institutioner har givet Bissernes fordelagtige vilkår og integreret den frivillige tandpleje i 

deres hverdag. Ydermere ønsker både Mændenes Hjem og Kofoeds Skole at fortsætte samarbejdet, når 

Bisserne overgår til at blive en kommunal socialtandpleje. Dette er også en nyskabelse. 

     Samlet set har begge sociale institutioner været med til at udvikle og brande projektet om en nødvendig 

socialtandpleje, og det vil Bisserne gerne kvittere for. 

    I de seneste år har Købehavns Kommune solidt støttet Bisserne til at udvikle sig til en frivillig professionel 

organisering med et adækvat regnskab.  Politikerne i Borgerrepræsentationen skal nu til at godkende 

organisering af det nye kommunale socialtandplejetilbud.  Herunder vil den nuværende aftale mellem 

Københavns Kommune og Bisserne ophøre.   

   Repræsentanter fra Bisserne og embedsfolk i Københavns Kommune har forhandlet sig frem til, at 

værdien af de to Bisse-tandklinikker (udstyr, materialer, installationer mm.) opgøres og betaler den 

overskridelse, som Bisserne har på budgettet for 2020. Herefter foreslås det, at de ubrugte midler på 

Bissernes konti ved ophør af Bisserne som foreningen skal fordeles til formål inden for Bissernes 

vedtægtsbestemte formål.  Det foreslås hermed, at Bissernes overskydende midler fordeles mellem 

Mændenes Hjem og Kofoeds Skole. 

  Da Mændenes Hjem og Kofoeds Skole varetager sociale opgaver for målgruppen af særligt socialt udsatte, 

ønsker Bisserne at overlade disse midler til aktiviteter i Mændenes Hjem og Kofoeds Skole med ønske om 

fortsat godt samarbejde. 

På Bissernes vegne og med venlig hilsen 

 

Peter Østergaard 

Tandlæge, MPH 

Formand for Bisserne på Mændenes Hjem og Kofoeds Skole 


