
  Besparelse/Effektivisering 
Budget 2023-2026 

 
Emne: Justeret indkaldelsesfrekvens for de 18-22 årige i den kommunale tandpleje Nr.: B25-05 
Politisk udvalg: Politikområde: Afdeling/Tema: 
Børn, Kultur- og Fritidsudvalget Børn, Familie og Sundhed Tandplejen 
 
1.000 kr. i 2023-priser 2023 2024 2025 2026 
Drift – Udgifter -116 -116 -116 -116 
Drift – Indtægter     
Drift - Netto -116 -116 -116 -116 
 

Kort beskrivelse inkl. konsekvenser for borger/bruger  
 
Det er en mulighed at ændre indkaldelsen til tandlæge, således at børn og unge ikke kommer 
til tandlæge efter en fast frekvens, men efter behov.  
 
Tandplejen står overfor at skulle implementere et delforslag i finansloven for 2022 som 
omhandler et udvidet tandplejetilbud for unge mellem 18-19 år i det indeværende år. I de 
efterfølgende år bliver ordningen udvidet med én årgang om året. I 2025 forventes ordningen 
at være fuldt indfaset, hvor unge kan modtage vederlagsfri tandpleje indtil de fylder 22 år. 
  
Det betyder en stigning i tandplejens ”børnetal” på ca. 400-500 borgere pr. årgang. Det vil 
relativt hurtigt belaste tandplejens i forvejen pressede kapacitet i forhold til at tilbyde alle 
børn og unge en statusundersøgelse med et fast interval hver 12. mdr.  
 
Vi foreslår derfor i stedet at tandplejen indretter frekvensen på indkald for de 18-22 årige 
efter Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer (NKR) fra 2016, som foreskriver at 
frekvensen fastlægges ud fra patientens individuelle behov. Dermed vil tandplejen afspejle 
den praksis, som de unge i dag oplever ved privat praktiserende tandlæger. Her bliver unge 
på 18 år eller derover i dag indkaldt efter individuelle behov, dvs. at der kan gå op til 24 mdr. 
imellem to undersøgelser. 
 
Dette vil have disse konsekvenser:  
 
Længere undersøgelsesintervaller vil kunne få betydning for udviklingen af tandsygdomme 
som f.eks. caries (huller i tænderne). Her er det oftest afgørende at caries diagnosticeres så 
tidligt i forløbet som muligt for at mindske risikoen for operative indgreb. Ved en tidlig 
diagnosticering vil det ofte være sufficient at tilbyde patienten en forsegling af carieslæsionen 
eller foretage simpel fyldningsterapi. Ved for sen diagnosticering, kan caries have progredieret 
ind i nerven på tanden og en rodbehandling er derfor nødvendigt eller operativ fjernelse af 
tanden.  
 
Tidshorisont  
 
Implementeres med fuld effekt fra 2023.  
 
Personale konsekvenser 
 
 
 
Hvordan realiseres den økonomiske effekt – sæt X 
Færre indkøb Færre lønudgifter Andet Lavere serviceniveau Højere serviceniveau 

 X  x  

 


