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Vedr.: Høring over udkast til bekendtgørelse om tandpleje (indførelse 
af nye bestemmelser om socialtandpleje) 
 
Tak for det fremsendte udkast til bekendtgørelse, hvortil Tandlægeforeningen 
har følgende bemærkninger: 

Det glæder Tandlægeforeningen, at ministeriet har taget så godt imod forsla-
gene om en væsentlig forbedring af tandplejetilbuddet til svage og socialt ud-
satte grupper. 

Som udgangspunkt er det Tandlægeforeningens opfattelse, at unge, svage 
grupper og socialt udsatte skal tilbydes vederlagsfri tandpleje. Dette skyldes 
flere forhold, herunder særligt: 

• risikoen for somatiske følgesygdomme og forværring af eksisterende 
sygdomme (komorbiditet) er stærkt stigende ved samtidige orale lidel-
ser, 

• erhvervsmæssig og social stigmatisering forstærkes ved orale lidelser 
og sygdomme, 

• genindtræden i arbejdsmarkedet ofte hæmmes af synlige orale lidelser 
og 

• penge bør ikke være en hindring for sundhed, idet patientbetaling ram-
mer unge og svage særlig hårdt. 

I den forbindelse skal Tandlægeforeningen understrege, at det er en væsentlig 
forudsætning for den foreslåede model, at der tilføres kommunerne og deres 
eventuelle aftaleparter tilstrækkelige midler og ressourcer til at løfte og løse 
opgaven. 
 
I forhold til det fremsendte udkast til bekendtgørelse (§17 vedr. socialtand-
pleje) bør der efter Tandlægeforeningens opfattelse indføres en passus om, 
hvad man gør med de borgere, der enten afvises til socialtandplejen, eller de 
borgere, hvis tilstand/forhold forbedres i et sådant omfang, at de ikke længere 
er i målgruppen for tandplejetilbuddet.  
 
For både omsorgs- og specialtandplejen er dette beskrevet i hhv. 7 stk. 4 og § 
13 stk. 3.  
 
 

mailto:sum@sum.dk
mailto:lsl@sum.dk
mailto:lfi@sum.
mailto:joli@tdl.dk


 Side 2/2 

 
 
 

Forslag til formulering: … 
 

”Personer, der er henvist til socialtandpleje, og som efter tandlægefag-
lig visitation og rådgivning i socialtandplejen ikke skønnes at være om-
fattet af målgruppen, henvises til behandling i de øvrige tandplejetil-
bud. 

 

Tandlægeforeningen har desuden følgende forslag til sproglig rettelse: 
 

§ 19. Socialtandplejen i henhold til § 17 omfatter: 
2) Funktionsopbyggende tandbehandling, herunder forebyggende råd 
og vejledning i forhold til vedligeholdelse af behandlingen, hvorved for-
stås behandling af oral funktionsnedsættelse til borgere, der f.eks. har 
nedsat tyggefunktion, eller hvor tab af tænder i fortandsregionen er 
vansirende. Ved forebyggende råd og vejledning i forhold til vedligehol-
delse af behandlingen forstås information og instruktion i hjemmetand-
pleje og behandling af eksisterende sygdom og forebyggelse af ny syg-
dom. 

Tandlægeforeningen skal endnu engang henlede ministeriets opmærksomhed 
på den stigende mangel på tandlæger. Hvis det ikke snart besluttes at øge ud-
dannelsen af cand.odont’er markant, vil der om få år være en ressourcemæssig 
barriere for at alle danskere kan få en passende og værdig tandpleje; vi vil op-
leve, at ordentlig tandpleje bliver en luksus for de velhavende. Dette kan und-
gås ved at øge optaget på tandlægeskolerne allerede nu, da det tager mini-
mum 5 år at have en færdiguddannet tandlæge. 

Tandlægeforeningen skal endeligt gøre opmærksom på behovet for en formali-
seret efteruddannelse af nyuddannede tandlæger (en turnus-ordning), hvor 
bl.a. behandling af de nævnte grupper kunne være et tilvalg.  

Samlet set er Tandlægeforeningen meget tilfreds med de foreslåede regler, 
men vi er betænkelige ved finansiering og udførelse, hvis der ikke foretages 
samtidige strukturelle ændringer. 
 

 
 


