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1. Overordnede rammer 

I Haderslev Kommune ønsker vi at møde dig med respekt, nysgerrighed og empati.  

Med denne kvalitetsstandard ønsker Haderslev Kommune at fortælle,  
 

• Hvor ofte du kan forvente at få et tilbud om undersøgelse i børne- og unge tandplejen, omsorgstandplejen 
og specialtandplejen. 

 
Endvidere    

• Hvad tilbuddet ´typisk indeholder  
• Hvilke krav og forventninger, du kan stille til Haderslev Kommune.  

 
Målet er at du har en god tandsundhed hele livet. Sunde tænder er med til at skabe livskvalitet og er en naturlig del 
af et godt liv. 
 
 
1.1. Lovgrundlag  

Sundhedsloven, kapitel 37: Kommunal tandpleje; 
 
1) Børne og Unge tandpleje: 
§ 127. Kommunalbestyrelsen tilbyder alle børn og unge under 21 år med bopæl i kommunen vederlagsfri 
forebyggende og behandlende tandpleje. 
2) Omsorgstandpleje 
§ 131. Kommunalbestyrelsen tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til personer, der på grund af 
nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige 
tandplejetilbud.  
3) Specialtandpleje 
§ 133. Kommunalbestyrelsen tilbyder et specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk 
udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, 
praksistandplejen eller omsorgstandplejen. 
 
 

1.2. Formål med lovgivningen 
Målet med lovgivningen er at sikre alle i målgruppen adgang til forebyggende og behandlende tandpleje. Det er 
gratis for børn og unge op til 22 år. De to øvrige grupper betaler en del af behandlingen selv. Taksten 
fastsættes hvert år af Sundhedsministeriet. 

 
1.3. Intervallerne afgøres af patientens risikoprofil 

Tandplejen skal, jævnfør Sundhedsstyrelsens “Nationale kliniske retningslinjer for fastlæggelse af intervaller 
mellem diagnostiske undersøgelser i tandplejen” fra 2013, gruppere alle sine patienter i 3 risikoprofiler: 
Rød kategori: Der er aktiv sygdom og risikofaktorer kan vanskeligt ændres. 
Gul kategori: Der er aktiv sygdom og risikofaktorer kan ændres 
Grøn kategori: Der er ingen aktiv sygdom. Risikofaktorer er under kontrol 
 
Risikoprofilerne er vejledende i forhold til hvor ofte patienten får tilbud om undersøgelser hos tandlægen.  
Opstår der akut sygdom får patienten en akuttid. 
 

Oversigt over fordeling af patienterne i risikoprofiler og indkaldelsesintervaller 

 Grøn risikoprofil 
 Ca. 50% af patienterne 
i hver af de 3 grupper 

Gul risikoprofil 
Ca. 40% af patienterne i 
hver af de 3 grupper 

Rød risikoprofil: 
Ca. 10% af patienterne i 
hver af de 3 grupper 

Vejledende indsatser: Understøtte egenomsorg 
– god mundhygiejne og 
tandbørstning 
 
Tandrensning og kontrol 
af frembrud af nye 
tænder ved de børn, der 
har det 

Understøtte egenomsorg 
– god mundhygiejne og 
tandbørstning 
 
Kontrol og motivation til 
ændring af risikofaktorer 
 

Understøtte egenomsorg 
– god mundhygiejne og 
tandbørstning 
 
Kontrol og motivation til 
ændring af risikofaktorer 
 



Behandling, 
forebyggelse, tilvænning 
og kontroller efter behov 

Behandling, 
forebyggelse, tilvænning 
og kontroller efter behov 

Undersøgelses intervaller Hver 12 – 18 måned Hver 8 – 12 måned Hver 4 – 8 måned 

 
 
 

1.4 Hvad kan du forvente? 
Patienter til tandplejen kan forvente at få indkaldelse til undersøgelser ud fra de ovenstående 
undersøgelsesintervaller. 
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