
 

 

 

 

FAKTAARK  

 

 
 
 
 
Gratis tandlæge til unge 

 
Regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og 
Kristendemokraterne har med finansloven for 2022 indgået aftale på tandområdet om: 

 Gratis tandlæge for 18-21-årige 

 Indførelsen af en digital tandlægevælger 
 
Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet og 
Kristendemokraterne er enige om at forbedre unges tandsundhed ved en udvidelse af 
børne- og ungdomstandplejen til at omfatte unge 18-21 år. Ordningen implementeres 
vha. en udvidelse på én årgang om året og vil være fuldt indfaset ved udgangen af 2025. 
 
Aftaleparterne afsætter en ramme på 40 mio. kr. i 2022, 170 mio. kr. i 2023, 260 mio. kr. i 
2024 og 350 mio. kr. i 2025 og frem til at tilbyde 18-21-årige gratis tandpleje via den 
kommunale børne- og ungdomstandpleje. Dertil kommer en anlægspulje til 
implementeringsomkostninger på 60 mio. kr. årligt i perioden 2022 til 2025. Endeligt 
afsættes 2,2 mio. i 2022, 4,2 mio. kr. i 2023, 3,0 mio. kr. årligt i 2024-2025, 2,9 mio. kr. 
årligt i 2026-2028, 2,8 mio. kr. årligt i 2029-2031 og 2 mio. kr. årligt fra 2032 og frem til en 
digital tandlægevælger jf. tabel 1. 
 

 Tabel 1 

Udvidelse af børne- og ungetandplejen til og med 21 år 

 

Mio. kr. 2022-pl 2022 2023 2024 2025 2026-2031 i alt 

Udvidelse af børne- og ungetandplejen til 21 år  40 170 260 350 2.100 

Pulje til anlæg 60 60 60 60 - 

Digital tandlægevælger på landsplan, etablering, 

løn og drift* 
2,2 4,2 3,0 3,0 17,1 

I alt  102,2 234,2 323 413 2.117,1 
 

 

    Anm.: Tabellen angiver offentlige nettomerudgifter.   

Gratis tandpleje til unge 
Det er aftalt, at unge mellem 18-21 år skal tilbydes gratis tandpleje i børne- og 
ungdomstandplejen. 
 
Derudover udvides den nuværende fritvalgsordning for 16-17-årige til at dække 16-21-åri-
ge. Fritvalgsordningen gør det muligt for den unge at vælge at få tandlægebehandling 
udført hos en privat tandlæge frem for på kommunens klinikker. Der er enighed om, at der 
er behov for at indføre kommunal visitation ift. visse ydelser, fx tandregulering. Et oplæg 
til konkret udmøntning drøftes i regi af Sundhedsministeriet.  
 
Tiltagene vil kræve lovændring. 
 
Digital tandlægevælger 
I dag kan det være svært at gennemskue og sammenligne valg af tandlæge og deres priser. 
Med en digital tandlægevælger forbedres overgangen fra børne- og ungdomstandplejen til 
voksentandplejen og generelt bliver det nemmere for borgere at vælge tandlæge. 
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Side 2 

Med den digitale tandlægevælger bliver unge i forbindelse med overgang til 
voksentandplejen gjort opmærksomme på muligheden for at vælge tandlæge via et brev i 
e-boks. Alle borgere vil også blive gjort opmærksom på muligheden for at vælge ny 
tandlæge i forbindelse med flytning. 
 
Den digitale tandlægevælger vil indeholde oplysninger om tandlægernes priser, så 
borgerne har lettere ved at basere deres valg på basis af en prissammenligning. Dette kan 
styrke priskonkurrencen mellem tandlægerne til gavn for alle borgere. 


