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Faktaark – Tandpleje til de mest socialt udsatte borgere 

Med Aftale om finansloven for 2020 er regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk 

Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet enige om at etablere et tilbud om vederlagsfri 

tandpleje for de mest socialt udsatte borgere.  

 

Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet er enige 

om at gøre noget ved det forhold, at de mest socialt udsatte borgere i Danmark har 

markant dårligere tandsundhed og går mindre til tandlæge end den øvrige befolkning. Der 

afsættes i alt 40 mio. kr. i 2020 og 60 mio. kr. årligt i perioden 2021-2023 til at etablere 

vederlagsfri tandpleje til de mest socialt udsatte borgere, jf. tabel 1.  

 

 Tabel 1 

Tandpleje til de mest socialt udsatte borgere 

 

Mio. kr., 2020-priser 2020 2021 2022 2023 

Socialtandpleje 40 60 60 60 

I alt 40 60 60 60 

 

 

Socialtandpleje 

Som det fremgår af forståelsespapiret ”Retfærdig retning for Danmark” mellem 

Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten vil regeringen føre en 

aktiv og ambitiøs socialpolitik, der bl.a. mindsker egenbetalingen ved tandpleje for de 

mest socialt udsatte borgere, eller helst gør den helt gratis.  

 
Der eksisterer allerede flere ordninger, som de mest socialt udsatte borgere kan være i 
målgruppen for. Det er bl.a. den kommunale omsorgs- og specialtandpleje samt mulighed 
for tilskud til tandbehandling eller tandpleje efter lov om aktiv socialpolitik for borgere, der 
modtager hjælp i kontanthjælpssystemet, førtids- eller folkepension mv. Målgruppens 
karakteristika gør imidlertid, at disse borgere enten har svært ved eller ikke kan gøre brug 
af eksisterende ordninger. Denne borgergruppe er bl.a. ikke i stand til at yde egenbetaling, 
opsøge hjælp eller indgå og holde tandlægeaftaler.  

 

Socialtandplejen etableres derfor som et kommunalt vederlagsfrit tandplejetilbud til de 

mest socialt udsatte borgere, eksempelvis i forbindelse med andre tilbud til målgruppen, 

som fx herberger og væresteder. Socialtandplejen har til formål at bidrage til øget 

livskvalitet, tandsundhed og at begrænse yderligere marginalisering. 
 

Tilbuddet skal understøtte en styrket tandsundhed blandt mennesker på kanten af 

samfundet, så de, der har mest brug for hjælpen, får den hjælp, som de har brug for. 

 


