
Aftale
efter overenskomst mellem Tandlægeforeningen og KL 

om tandpleje for børn og unge under 18 år 
hos alment praktiserende tandlæge (§ 2)

Aftale mellem
Kommunens navn Kommunenummer

Tandlægens ydernummer

Telefonnummer

Bopælskommunens nummer

Tandlægens navn

Klinikadresse

Postnummer Postdistrikt

Dato

Dato

Underskrift

Underskrift

Personnummer eller SE/CVR-nummer Gironummer

Tandlægen

Kommunen

om gennemførelse af tandpleje for børn og/eller unge under 18 år.

Aftalen omhandler de børn og unge, som omfattes af ovennævnte overenskomst, og som vælger 
at modtage tandpleje hos tandlægen, og hvis navne, adresser og personnumre fremgår af de 
lister, der af kommunen fremsendes til tandlægen.

Underskrevne parter er bekendt med ovennævnte overenskomst og med de bestemmelser, der 
gælder efter sundhedsloven.

og

Evt. bemærkninger

Udarbejdet af KL og Tandlægeforeningen Kommuneinformation
Side 1 af 2

KLE 29.15.04P27 BT 801 (06/2011) 

EAN-lokationsnummer Ordre-/rekvisitionsnummer Reference

Oplyses af tandlægen på elektronisk faktura

Hent blanketten på www.kl.dk/blanketter

www.kl.dk/blanketter
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KLE 29.15.04P27 BT 801 (06/2011) 

Tandpleje til børn og unge
§ 127. Kommunalbestyrelsen tilbyder alle børn og unge 

under 18 år med bopæl i kommunen vederlagsfri fore-
byggende og behandlende tandpleje.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for færdig-
gørelse af påbegyndte behandlinger ud over det fyldte 
18. år.

§ 128. Kommunalbestyrelsen tilbyder tandplejen efter § 
127 på offentlige klinikker eller hos praktiserende tandlæ-
ger, som kommunalbestyrelsen indgår aftale med.

§ 129. Børn og unge under 18 år, der ønsker et andet 
tandplejetilbud end det, kommunalbestyrelsen veder-
lagsfrit stiller til rådighed, kan vælge at modtage børne- 
og ungdomstandpleje i privat tandlægepraksis efter eget 
valg eller på en anden kommunes tandklinik, jf. stk. 2-4.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen yder tilskud til tandpleje 
til børn under 16 år, der modtager børnetandpleje i privat 
tandlægepraksis, hvor dette ikke er en del af det tilbud, 
som kommunalbestyrelsen stiller vederlagsfrit til rådig-
hed. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nær-
mere regler om adgangen til tilskud samt om tilskuddets 
størrelse.

Stk. 3. Unge på 16 og 17 år kan selv vælge, om de 
ønsker at modtage det vederlagsfri kommunale tand-
plejetilbud hos praktiserende tandlæge efter eget valg 
eller på kommunal klinik, hvis kommunalbestyrelsen har 
oprettet en sådan.

Stk. 4. For børn og unge under 18 år, der vælger tand-
pleje på en anden kommunes tandklinik, der er dyrere 
end børne- og ungdomstandplejen i bopælskommunen, 
kan behandlerkommunen opkræve en egenbetaling, der 
svarer til forskellen mellem den gennemsnitlige udgift pr. 
barn i den kommunale tandpleje i henholdsvis behandler-
kommunen og bopælskommunen.

Stk. 5. En kommune kan afvise at modtage børn fra 
andre kommuner, hvis det er begrundet i kapacitetsmæs-
sige hensyn.

Stk. 6. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter 
nærmere regler om adgangen til at skifte mellem kom-
munal kliniktandpleje og privat tandlægepraksis samt om 
adgangen til at modtage tandplejetilbuddet på en anden 
kommunes tandklinik.

§ 130. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte 
nærmere regler om ressourceanvendelsen i den kommu-
nale børne- og ungdomstandpleje.

Uddrag af Sundhedsloven


