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Hermed fremsendes Tandlægeforeningens svar på udbud og efterspørgsel vedrø-
rende tandlæger. 
 
1. Tandlægeforeningen mener, at det mest realistiske scenarie er scenarie 1, 

hvor der sker et moderat øget optag på tandlægeskolerne, så der årligt bliver 
uddannet 140 tandlæger. Der er faktorer, som trækker i forskellige retninger, 
men samlet set vil der blive behov for lidt flere uddannede tandlæger, end det 
antal vi uddanner i dag. Der henvises til analysen i svar 4. 

 
2. I øjeblikket er der forskel i balancen mellem udbud og efterspørgsel afhængig 

af, hvor i landet vi retter blikket. I de tyndt befolkede områder kan det være 
svært at få det antal tandlæger, der er behov for, mens balancen er mere i li-
gevægt i de større byer. 

 
3. Efterspørgslen efter tandlæger i de kommende år antages at være lidt større 

end udbuddet i hovedscenariet. Der henvises igen til analysen i svar 4. 
 

4. Følgende faktorer vil få indflydelse på behovet for tandlæger: 
 

A. Hvis der sker en opgaveglidning i retning af tandplejere og klinikassisten-
ter, vil behovet for tandlæger blive mindre. Mod dette taler dog, at der al-
lerede er sket en væsentlig delegering, og at potentialet derfor er meget 
begrænset. 
 

B. Hvis der fortsat sker en forringelse af det offentlige tilskud til tandbehand-
ling, vil efterspørgslen aftage hos de økonomiske svage patienter. Mod 
dette taler dog, at tilskuddet allerede er så lavt, at det dårligt kan blive la-
vere, og at alternative finansieringer i form af nye tandforsikringer og 
overenskomster med tilskud til tandbehandling snart vil overhale det of-
fentlige tilskud, som derved bliver mindre væsentligt. 
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C. Tilbagetrækningsalderen for tandlæger har været højere end tidligere an-
taget, hvilket endnu ikke har medført et fald i antallet af aktive tandlæger. 
Da pensioneringen nu er ved at indhente en del af de ældre tandlæger, 
må et fald derfor snart forventes. 
 

D. Indvandringen af udenlandske tandlæger kan ændre behovet for nyuddan-
nede danske tandlæger. Imidlertid har det vist sig, at det faglige niveau 
for en del af de udenlandske tandlæger har været for lavt, og det lille dan-
ske sprogområde gør det også vanskeligt for udenlandske tandlæger at 
praktisere i Danmark. 
 

E. Befolkningstilvæksten og det øgede antal ældre med egne tænder vil øge 
behovet for flere tandlæger. 
 

F. Flere kvindelige tandlæger og færre mandlige vil formentlig medføre større 
ønske om nedsat arbejdstid. 

Alt i alt argumenter som trækker i forskellige retninger, men sammenlagt vil der 
nok blive behov for et moderat øget optag af tandlægestuderende. 
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