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Vedr.: Høring: Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om 
klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (Vederlagsfri 
tandpleje til de mest socialt udsatte borgere) 
 
Tak for det fremsendte udkast til lovforslag, hvortil Tandlægeforeningen har 
følgende bemærkninger: 
 
Tandlægeforeningen glæder sig over ændringen af sundhedsloven til fordel for 
de mest socialt udsatte borgere. Men Tandlægeforeningen efterlyser samtidig 
tilskud til ældre, syge og andre lavtlønsgrupper, som også lider under den ge-
nerelle sociale ulighed i sundhed. 
 
Indledningsvis bemærkes følgende: 
 

• Der bør ses på et samlet og overskueligt tandplejetilbud til svage bor-
gere.  

• Tandlægen bør fokusere på de odontologiske primæropgaver fremfor 
administration. 

 
Det fremgår af lovforslaget, at socialtandplejen placeres i kommunerne, og at 
opgaverne både kan løses af den kommunale tandpleje og af private klinikker. 
Her er det vigtigt at pointere, at det udover den kommunale tandpleje udeluk-
kende er særligt udpegede private tandlægeklinikker, som kan varetage opga-
ven og har den nødvendige indsigt i målgruppen. Der bør etableres en smidig 
ordning, som kan sikre, at patienter fra målgruppen kan behandles umiddel-
bart, når de møder op hos tandlægen, uden krav om yderligere dokumentation 
og godkendelse af tilskud før behandlingen.  
 
Tandlægeforeningen mener, at behandlingen bør tage udgangspunkt i Sund-
hedslovens §5, som omfatter undersøgelse, diagnosticering (herunder røntgen-
optagelse), sygdomsbehandling, forebyggelse og sundhedsfremme, i forhold til 
den enkelte patient.  
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Tandlægeforeningen har tidligere stillet forslag om en sammenlægning af spe-
cialtandpleje og omsorgstandpleje i kommunalt regi. Den nye opgave med so-
cialtandpleje accentuerer behovet for koordination og klare retningslinjer for at 
undgå yderligere administrativt bureaukrati for patienterne og tandlægerne.  
 
Vi bemærker i den forbindelse, at patienterne ofte er læsesvage og kan have 
udfordringer med at forstå selv enkelte skriftlige budskaber og varetage admi-
nistrative opgaver. Det bør sikres, at de administrative forhold omkring visita-
tion og adgang til tilbuddet bliver lette og overskuelige. Herunder også at 
transport til og fra behandlingstilbuddet bliver gjort gratis og nemt.  
 
Tandlægeforeningen mener, at tandlægen vil blive pålagt opgaver, som ikke er 
rent odontologisk faglige, men mere har karakter af socialrådgivning. Dette fin-
der vi er stærkt bekymrende - især pga. den stigende mangel på tandlæger. 
Man bør bruge tandlæger til forebyggelse, diagnosticering og behandling af 
tænder, ikke til administration. 
 
 

 


