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Vedr.: Høring om en model for bedre overgange for unge til voksen-
området i sygehusregi – sagsnr. 4-1613-497/1 
 

Dato: 23. september 2019 

Tandlægeforeningen har med interesse læst styrelsens udkast med anbefalin-
ger vedrørende ovenstående og vi bifalder initiativet, som vi vil anbefale, at 
styrelsen også overvejer at udbrede til tandplejeområdet for at minimere risi-
koen for drop-out blandt unge patienter i forbindelse med overgangen til vok-
sentandplejen. 
 
Tandlægeforeningen har den 29. august 2019 rettet henvendelse til Sundheds- 
og Ældreministeriet vedrørende ovenstående. T.o. vedhæftes den henvendelse, 
vi har sendt til Sundheds- og Ældreministeriet. 
 
Som det fremgår, var der i Tandlægeoverenskomsten en bestemmelse om at 
følge drop-out blandt unge patienter ved overgangen fra børne- og ungdoms-
tandplejen til voksentandplejen.  
 
Bestemmelsen blev vedtaget ud fra et gensidigt ønske om at undgå stort fra-
fald blandt de unge mellem 18-25 år. Når unge bliver væk fra tandlægen, risi-
kerer man både flere tandsmerter, at der senere kommer meget større be-
handlingsbehov, og at der dermed kommer markant større udgifter til tand-
pleje. Alt sammen noget, der kan undgås ved en indsats for at få de unge til at 
fortsætte med at gå til tandlægen, når de forlader den kommunale tandpleje.  
 
På baggrund af ovenstående var der enighed om, at regionerne regelmæssigt 
og første gang med virkning fra 1. april 2015, ved individuel elektronisk hen-
vendelse, kontaktede alle unge i alderen 18 til 20 år, der ikke havde været til 
tandlæge med orientering om vigtigheden af at gå regelmæssigt til tandlæge 
således, at man i videst muligt omfang forebygger opståen og udvikling af syg-
domme i tænder, mund og kæber, samt udgifterne hertil. I samme forbindelse 
indhentede man data om drop-out blandt de unge, for at man herved kendte til 
problemets omfang. 
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Hjemlen til at indhente disse data samt skrive til de unge, der ikke har været til 
tandlægen, bortfaldt sammen med overenskomsten, da projektet ikke blev vi-
dereført i lovgivningen, som overtog efter overenskomsten. Med henvisning 
hertil har Danske Regioner meddelt Tandlægeforeningen, at man ikke længere 
har adgang til de relevante tal eller mulighed for at kontakte de unge menne-
sker. 
 
Tandlægeforeningen mener, at det må være i alles interesse, at dette projekt 
fortsætter, eller at der i mindste fald stadig gøres status over problemets om-
fang for at få fastslået, om der er behov for fortsat at opretholde en særlig ind-
sats på dette område, ligesom Tandlægeforeningen har tilbudt at bidrage med 
at udarbejde en analyse på baggrund af drop-out tallene, hvis Tandlægefor-
eningen stadig må modtage disse tal. 
 
Hvis Tandlægeforeningen kan bidrage med yderligere oplysninger mv, er I me-
get velkomne til at kontakte os 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilag: Tandlægeforeningens henvendelse til SUM af 29/8 2019: Drop-out i 
tandplejen 


