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Forslag til lov om ændring af sundhedsloven (Vederlagsfri 

tandpleje for 18-21-årige) 

 
 

Praktiserende Tandlægers Organisation takker for invitationen til at give høringssvar til 

udvidelse af den vederlagsfri tandpleje for 18-21-årige.  

 

PTO er positive overfor forslaget. Lovforslaget vil bidrage til en forbedret tandsundhed blandt 

unge. Der er samtidig PTO’s opfattelse, at der er behov for at styrke overgangen til privat 

praksis. Lykkes det ikke at få flere unge i privat praksis, skubber lovforslaget blot dropout fra de 

18 til de 22-årige unge, der har forladt kommunal tandlægepraksis. En styrkelse af 

fritvalgsordningen er efter PTOs opfattelse afgørende for at ændre på dette. PTO havde derfor 

hellere set, at udvidelsen af den vederlagsfri tandpleje for de 18-21-årige blev lagt i privat 

praksis. Erfaringerne viser, at unge der tidligt vælger privat tandlægepraksis, også bliver i privat 

tandlægepraksis.  

 

Jeg vil nedenfor kommentere på enkeltstående bestemmelser i lovforslaget.  

 

 

 

Kommunalvisitationen udvides 

 

Lovforslaget udvider den kommunale visitation til også at omfatte det tandlægefaglige skøn for 

udførelse af tandregulering og særlig kostbar tandlægebehandling. Som reglerne er i dag, skal 

kommunen alene godkende prisoverslaget, når den unge vælger at få udført tandregulering og 

særlig kostbar tandlægebehandling i privat praksis. Kommunen kan derfor kun afvise at 

godkende behandlingen, hvis prisen er for høj. Lovforslaget udvider den kommunale visitation til 

også at omfatte det tandlægefaglige skøn. Kommunen kan dermed afvise behandlingen alene 

med den begrundelse, at de er uenige i det tandlægefaglige skøn. 
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Privatpraktiserende tandlæger visiterer til tandregulering i henhold til reglerne om 

tandplejebekendtgørelsen. Visitationen sker på baggrund af tandlægens diagnostiske 

undersøgelse og er underlagt tandlægens forpligtelse til at udvise omhu og samvittighedsfuld, jf. 

autorisationslovens § 17. Tandplejebekendtgørelsen omfatter den kommunale børn- og unge 

tandpleje og privat tandlægepraksis. En udvidelse af den kommunale visitation til også at 

omfatte det tandlægefaglige skøn, vil medvirke til at øge forskellene på tværs af 

kommunegrænserne. Privat tandlægepraksis er en garanti for et mere ensartet skøn på tværs 

af kommunegrænser og lovgiver mister med udvidelsen af den kommunale visitation denne 

garanti.  

 

PTO foreslår derfor, at det i forarbejderne præciseres, at tandregulering og særlig kostbare 

behandlingsydelser jf. tandplejebekendtgørelsens § 4, stk. 3, først må iværksættes efter 

kommunalbestyrelsen har godkendt det af tandlægen afgivne behandlingstilbud. Formuleringen 

sikrer, at den nuværende retstilstand bevares.  

 

 

 

Tandregulering og særlige kostbare behandlingsydelser 

 

Tandplejebekendtgørelsen fastlægger i bilaget til bekendtgørelsens § 2 de nærmere 

visitationskriterier for tandregulering samt for behandling af anomalier, læsioner og sygdomme i 

tand-, mund- og kæberegionen.  

 

I lovforslaget er udvidelsen af den kommunale visitation begrundet med et behov for at styre 

udgifterne til tandlægebehandling. Det offentlige børn- og ungetandplejetilbud bør være 

transparent og omfattet af klare regler for visitation. Det bør ikke være økonomien, der er 

bestemmende for om en behandling er tandlægefaglig nødvendig eller ej.  

 

PTO foreslår derfor, at rammerne for det tandlægelige skøn bør præciseres i 

tandplejebekendtgørelsen, og at en sådan præcisering bør omfatte en nærmere præcisering af 

visitationskriterierne, og hvad der anses som særlige kostbare behandlingsydelser.  

 

Udvidelse af fritvalgsordningen 

Udvidelsen af den vederlagsfri tandpleje er i lovforslaget fulgt op af en udvidelse af 

fritvalgsordningen. PTO anser dette som et afgørende og væsentligt element i udvidelsen af 

den vederlagsfri tandpleje.  

 

Uden velfungerende fritvalgsordning, hvor en del af opgaverne føres tilbage til privat 

tandlægepraksis, vil privat tandlægepraksis have et samlet økonomisk tab på skønnet 184 mio. 

kr. Lovforslaget har derfor store negative økonomiske konsekvenser for privat tandlægepraksis. 

PTO havde derfor hellere set at udvidelsen af den vederlagsfri tandpleje for de 18-21-årige var 

placeret i regi af privat tandlægepraksis. Erfaringerne viser, at unge der vælger privat 

tandlægepraksis bliver i privat tandlægepraksis. En udvidelse af fritvalgsordningen vil styrke 

tandsundheden og vil samtidig afhjælpe de negative økonomiske konsekvenser for privat 

tandlægepraksis. Det er PTO’s opfattelse, at fritvalgsordningen bør udvides så den vederlagsfri 

børn- og ungetandpleje som kommunerne har ansvar for, skal tilbydes i privat tandlægepraksis 

for unge der er fyldt 18 år.  
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PTO foreslår derfor en udvidelse af fritvalgsordningen, således det i tandplejebekendtgørelsen 

§ 3, stk. 1 indsættes, at kommunen tilbyder unge, der er fyldt 18 år vederlagsfri børn- og 

ungetandpleje i privat tandlægepraksis. 

 

 

 

Digitalt tandlægevalg 

 

Der er i finanslovsaftalen sat penge af til udvikling af en digital tandlægevælger. I aftalen 

lægges der op til, at der i den digitale tandlægevælger, skal være mulighed for at vælge 

tandlæge på baggrund af prissammenligninger. Samtidig er der lagt op til, at den digitale 

tandlægevælger ikke kun er rettet mod børn- og unge, men generelt skal kunne benyttes af 

borgere, der ønsker at skifte tandlæge.  

 

Udmøntningen af den digitale tandlægevælger er ikke præciseret i lovforslaget. Der er derfor for 

så vidt angår børn- og unge ikke taget stilling til, hvornår de unge bliver informeret om 

muligheden for at skifte til privat tandlægepraksis. Er det f.eks. en information, der bliver givet 

via e-Boks? Bliver information om tandlægevalg også givet til unge, der allerede har valgt en 

privat tandlægepraksis, eller om det er alle unge eller kun unge over 21 år, der bliver informeret 

om muligheden for at skifte til privat tandlægepraksis? 

 

Det er PTO’s opfattelse, at der i forarbejderne til lovforslaget bør være en beskrivelse af 

tandlægevalget for at sikre, at de unge fortsætter i privat tandlægepraksis, når de slipper den 

kommunale tandpleje.  

 

PTO foreslår derfor, at der i sundhedslovens § 129, stk. 3 indsættes en 

bemyndigelsesbestemmelse, som giver ministeren kompetence til i tandplejebekendtgørelsen 

at fastsætte regler for valg af tandlæge ved overgangen til privat tandlægepraksis.  

 

 

Mange hilsener 

 

 

Poul Staal, fmd. PTO. 


