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Dansk Tandsundheds svar til høring om forslag til lov om ændring af 
sundhedsloven (vederlagsfri tandpleje til 18-21-årige) 
 
Dansk Tandsundhed er brancheforening for tandlægevirksomheder, der leverer 
tandlægeydelser i Danmark jf. bekendtgørelse om tandlægers virksomhedsområde. 
Foreningen blev stiftet i oktober 2021 og medlemsvirksomhederne rummer i alt 129 
klinikker og over 2000 medarbejdere.  
 
Generelle bemærkninger 
Dansk Tandsundhed bakker generelt op om alle forslag, der har til formål at støtte 
tandsundheden for danskerne, og det er Dansk Tandsundheds holdning, at lovforslaget 
kan være med til at styrke tandsundheden blandt 18-21-årige. Vi mener, at det er positivt, 
at flere unge bliver en del af den forebyggende tandpleje, da en tidlig indsats vil have en 
langsigtet effekt på tandsundheden hos den danske befolkning.  
 
Dansk Tandsundhed støtter, at fritvalgsordningen videreføres, da den generelt bidrager til 
at sikre en bedre overgang til voksentandplejen.  
 
Det er dog Dansk Tandsundheds opfattelse, at forslaget øger omfanget af unge patienter, 
som indgår i den forebyggende tandpleje, men samtidig ikke styrker fastholdelsen på 
længere sigt. Tværtimod parallelforskydes problemstillingen blot, så udfordringen med 
fastholdelse blot rykkes til patienterne bliver 21 år.  
 
Dansk Tandsundhed mener derfor, at lovforslaget bør følges op af styrkede tiltag for at 
lette overgangen mellem børne- og ungdomstandpleje til voksentandplejen.  
 
Det er desuden ikke Dansk Tandsundheds opfattelse, at lovforslaget løser den store 
udfordring med manglende behandlingskapacitet, hvor der i øjeblikket er kraftig mangel 
på tandlæger, tandplejere og klinikassistenter, hvilket særligt gør sig gældende i 
yderområderne. Forslaget risikerer derfor at tabe dele af effekten, hvis ikke der sikres den 
tilstrækkelige behandlerkapacitet.  
 
Dansk Tandsundhed mener derfor, at lovforslaget bør følges op af styrkede tiltag for at 
sikre øget optag på studierne for henholdsvis tandlæge-, tandpleje- og klinikassistent.  
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Specifikke bemærkninger 
2.1.2. Vedr. indfasning af udvidelse 
Det fremgår, at den gradvise indfasning af lovforslaget finder sted for, at borgere ikke 
oplever flere skift mellem sektorer i overgangsfasen.  
 
Dansk Tandsundhed har forståelse for indfasningsmodellen, men mener samtidigt, at den 
bliver vanskelig at formidle for patienter over 18 år, som vil have en naturlig forventning 
om at blive omfattet af ordningen, men som falder udenfor på grund af 
indfasningsperioden.  
 
Dansk Tandsundhed håber derfor, at Sundhedsministeriet vil bidrage med 
formidlingstiltag målrettet denne gruppe, så lovforslaget ikke risikerer at føre til et 
utilsigtet tab af unge patienter, der falder ud af den forebyggende behandling, som 
konsekvens af, at den ikke kan modtages vederlagsfrit.  
 
Vi står i Dansk Tandsundhed til rådighed med uddybende bemærkninger.  
 

 


