
 

 

 

 

 

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af 
sundhedsloven (vederlagsfri tandpleje for 18-21-årige) 
 

Hermed sendes vedlagte udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven 

(vederlagsfri tandpleje for 18-21-årige) i høring.  

 

Lovforslaget har til formål at udmønte finanslovsaftalen for 2022 på tandområdet, 

som regeringen indgik den 6. december 2021 med Socialistisk Folkeparti, Radikale 

Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne.  

 

Lovforslagets indhold 

Med lovforslaget forslås sundhedsloven ændret, således at kommunalbestyrelsen 

skal tilbyde vederlagsfri tandpleje til alle børn og unge under 22 år, der er født efter 

den 31. december 2003 og har bopæl i kommunen.  

 

Det følger af finanslovsaftalen, at ordningen udvides med én årgang om året frem 

mod 2025. Dermed vil unge, der fylder 18 år i 2022, som de første være omfattet af 

den vederlagsfri tandpleje frem til det fyldte 22 år, dog først efter lovens 

ikrafttrædelse den 1. juli 2022. Den gradvise indfasning muliggør, at flertallet af 

borgerne ikke oplever flere skift mellem sektorer i overgangsfasen, ligesom 

kommunerne får mulighed for at udbygge kapaciteten gradvist. 

  

Der lægges i forlængelse heraf op til en tilsvarende udvidelse af målgruppen for 

regionstandplejen. Regionsrådet tilbyder i dag børn og unge under 18 år med 

odontologiske lidelser, der ubehandlede medfører varig funktionsnedsættelse, et 

tværfagligt specialiseret vederlagsfrit tandplejetilbud. Tilbuddet er koordineret med 

børne- og ungdomstandplejen og indgår som en del af den samlede tandplejeydelse 

til børn og unge. Med lovforslaget forslås det derfor at udvide målgruppen til også at 

omfatte børn og unge under 22 år, der er født efter den 31. december 2003. 

 

Med lovforslaget foreslås det videre at udvide den nuværende fritvalgsordning for 

16-17-årige, således at 16-21-årige, der ønsker et andet tandplejetilbud end det, 

kommunalbestyrelsen stiller til rådighed, vederlagsfrit vil kunne vælge at modtage 

børne- og ungdomstandpleje hos en privatpraktiserende tandlæge efter eget valg 

eller på en anden kommunes tandklinik.  

 

Endelig foreslås det, at sundhedsministeren gives bemyndigelse til at fastsætte 

nærmere regler om kommunal visitation til tandregulering og andre særligt kostbare 

behandlingsydelser. De nærmere regler vil blive fastsat i ’Bekendtgørelse om 

tandpleje’ (tandplejebekendtgørelsen). Ændringer til bekendtgørelsen sendes i 

ekstern høring med henblik på, at disse træder i kraft samtidig med lovforslaget. 

 

Til høringsparterne på vedlagte høringsliste m.fl. 
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Side 2 

Efter gældende regler kan kommunerne alene beslutte, at den økonomiske del af et 

behandlingstilbud om fx tandregulering skal godkendes, mens kompetencen til at 

beslutte om en bestemt type behandling iværksættes, ligger hos den 

privatpraktiserende tandlæge, som den unge har valgt. 

 

Som opfølgning på den forslåede ændring til sundhedsloven, vil 

tandplejebekendtgørelsen blive ændret, så kommunerne fremover kan beslutte at 

indføre kommunal visitation til tandregulering og andre kostbare behandlingsydelser, 

der ydes til børn og unge i privat tandlægepraksis efter fritvalgsordningen.  

 

Fastsættelsen af nærmere regler, hvormed der indføres kommunal visitation til 

tandregulering og andre særligt kostbare behandlingsydelser, har bl.a. til formål at 

sikre børn og unge, som er omfattet af børne- og ungdomstandplejen, et mere 

ensartet og dermed mere lige behandlingstilbud. Derudover vil indførelsen af 

kommunal visitation til tandregulering og særligt kostbare ydelser også bidrage til en 

mere hensigtsmæssig faglig og ressourcemæssig styring af området. 

 

Det bemærkes, at loven vil ikke gælde for Færøerne og Grønland. 

 

Anmodning om bemærkninger 

Sundhedsministeriet skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger til 

udkastet senest den 11. marts 2022. Bemærkninger bedes fremsendt til ministeriets 

Kontor for Borgernær Sundhed på sum@sum.dk med kopi til ffl@sum.dk og 

auw@sum.dk.   

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til fuldmægtig Frederikke Fleischer på tlf. 2966 6253 

og mail ffl@sum.dk eller til chefkonsulent Allan Uygur Wessel på tlf. 5074 3461 og 

mail auw@sum.dk.  

 

Der vedlægges en fortegnelse over hørte myndigheder og organisationer m.v. 

 

 

 

Med venlig hilsen  

 

 

 

Frederikke Fleischer 
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