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11. Muligheder for tandbehandling for udsatte og sårbare borgere på Frederiksberg, herunder 
rammerne for den nye socialtandpleje 

Åbent - 27.00.00-A26-9-20 

Resumé 

Sagen fremlægges med henblik på at gøre status for mulighederne for tandbehandling på Frederiksberg til 
udsatte og sårbare borgere og herunder orientere om rammerne vedrørende den nye Socialtandpleje, som 
er en ny tandbehandlingsordning for socialt udsatte borgere. 

Indstilling 

Social, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at udvalget 
1. tager sagen til efterretning, og  
2. godkender, at sagen sendes til orientering i Udsatterådet. 

Sagsfremstilling 

Der findes en række særlige ordninger, der lovgivningsmæssigt giver mulighed for tilskud til eller gratis 
tandlægebehandling for særlige grupper, herunder socialt sårbare og udsatte borgere. Der redegøres 
nedenfor kort for disse ordninger – og på den baggrund beskrives rammerne for den nye Socialtandpleje, 
der var en del af finansloven for 2020, og nu er et tilbud i Frederiksberg Kommune. 
 
1. Omsorgstandpleje 
Kommunen skal, jf. sundhedslovens §§131 og 132, tilbyde omsorgstandpleje til personer over 18 år, som 
pga. kronisk nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan benytte de 
almindelige tandplejetilbud. Størstedelen af målgruppen består af ældre borgere i ældre- og plejeboliger. 
Derudover udgøres en del af målgruppen af personer med sindslidelser eller udviklingshæmning med ophold 
i midlertidige eller varige botilbud, og som ikke har særlige odontologiske problemer, der kræver behandling i 
specialtandplejen. Borgerene betaler årligt et vederlag på 550 kroner (niveau 2021) til omsorgstandpleje.  
 
2. Specialtandpleje 
Kommunen skal, jf. sundhedslovens §§ 133 og 134, tilbyde specialtandpleje til personer med sindslidelse, 
udviklingshæmning mm., der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud. Til børn og unge i denne 
målgruppe under 18 år, har Børne- og ungdomstandplejen i Frederiksberg kommune et særligt tilbud. Til 
borgere i målgruppen over 18 år tilbydes specialtandpleje for øjeblikket på dertil indrettede klinikker i 
Københavns Kommune. De voksne borgere opkræves en brugerbetaling, der maksimalt kan udgøre 2.050 
kr. årligt (niveau 2021). 
 
3. Økonomisk hjælp til tandbehandling til udsatte borgere mv. 
Personer under folkepensionsalderen, som modtager ydelser på niveau med kontanthjælp, 
uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse kan efter lov om aktiv 
socialpolitik (aktivloven) § 82a modtage tilskud til alle former for tandpleje med en vis egenbetaling. 
 
Efter aktivlovens § 82 kan kommunen endvidere i særlige tilfælde yde hjælp til at betale udgifter til 
nødvendige helbredsmæssig behandling, herunder tandbehandling, hvis en borger ikke selv kan betale 
udgiften. Sidstnævnte form for hjælp omfatter i princippet alle borgere, der ikke kan selv kan afholde en 
nødvendig behandlingsudgift (herunder en eventuel egenbetaling, der er tilbage, når borgeren har modtaget 
hjælp efter andre bestemmelser), herunder modtagere af kontanthjælp, ressourceforløbsydelsesmodtagere, 
førtidpensionister mv. Hjælp til tandbehandling efter aktivlovens § 82 kan således i det konkrete tilfælde 
betyde, at borgeren ikke selv har udgifter til tandbehandlingen. 
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Personer, der modtager folkepension, kan modtage hjælp til betaling af udgifter til tandbehandling efter 
reglerne om helbredstillæg og personligt tillæg i pensionslovgivningen. Disse regler kan ligeledes i det 
konkrete tilfælde betyde, at pensionisten ikke selv har udgifter til tandbehandlingen. 
 
Det er det tandfaglige team i Arbejdsmarkedsafdelingens Ydelsescenter, der vurderer borgerens mulighed 
for at få bevilget økonomisk støtte til tandbehandling efter aktivlovens §§ 82 og 82 a (under arbejdsmarkeds- 
og uddannelsesudvalget) og pensionslovgivningen (under socialudvalget).  
 
4. En særlig indsats for tandbehandling for socialt udsatte 
Siden 2015 har der i Frederiksberg Kommune været en særlig indsats i forhold til at understøtte, at udsatte 
borgere modtager nødvendig tandbehandling. Indsatsen, der de første år var på projektbasis og havde fokus 
på selve tandbehandlingen, er fra og med budget 2021 gjort permanent. Ordningen består nu i, at en 
støttekontaktperson kan hjælpe med en ansøgning om økonomisk hjælp efter aktivlovens § 82 a og/eller § 
82, jf. ovenfor, og støtte op om borgerens tandbehandling samt understøtte borgeren i at møde op til 
behandlingsforløbet. Indsatsen skal støtte borgeren i at blive integreret i den helt almindelige almene 
voksentandpleje i privat praksis på sigt. Fra 2022 og fremefter er der afsat 175.000 kr. årligt til denne 
indsats. 
 
5. Socialtandpleje 
Med finanslovsaftalen for 2020 har regeringen afsat midler til at etablere en kommunal socialtandpleje. 
Kommunerne skal tilbyde gratis, akut, smertelindrende og funktionsopbyggende behandling til de mest 
socialt udsatte personer. Herudover skal borgerne tilbydes forebyggende råd og vejledning i forhold til 
vedligeholdelse af behandlingen, efter en konkret og individuel vurdering, tilpasset den enkelte borger. 
Formålet er at øge livskvaliteten og tandsundheden blandt de mest socialt udsatte og begrænse yderligere 
marginalisering. Loven trådte i kraft den 1. juli 2020. 
 
Frederiksberg Kommune har jf. ændringerne i sundhedsloven iværksat tilbud om socialtandpleje, men 
implementeringen har været påvirket af corona og derfor har der først været fuldt implementeret primo 2021 i 
praksis. Målgruppen udgør ”Borgere med særlige sociale problemer i form af gadehjemløse og borgere, der 
kan benytte herberger, varmestuer, væresteder på grund af hjemløshed, herunder borgere som ikke kan 
opholde sig i egen bolig” jf. sundhedsloven §134 a, stk. 1. Målgruppen for socialtandpleje er således de mest 
socialt udsatte borgere, som ikke kan benytte de eksisterende tandplejeordninger i omsorgstandplejen, 
specialtandplejen og den almindelig praksistandpleje. 
 
Herudover kan kommunen ud fra en konkret vurdering tilbyde socialtandpleje til udsatte borgere, der ikke er 
omfattet af sundhedslovens § 134 a, stk. 1, og som ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud grundet 
særlige sociale problemer (jf. sundhedslovens § 134 a, stk. 2). Herved gives kommunen mulighed for at 
tilpasse socialtandplejetilbuddet til lokale kommunale forhold.  
 
Det er de fremskudte sagsbehandlere i Socialafdelingen under socialudvalget, der står for den ”sociale” 
målgruppevurdering, mens det er tandplejen under sundheds- og forebyggelsesudvalget, der står for den 
”tandplejemæssige” visitation af borgere til socialtandplejen. Det konkrete arbejde udføres af den 
kommunale tandpleje på klinikken på Skolen på Grundtvigsvej.  
 
Frederiksberg Kommune er kompenseret med 1,0 mio. kroner efter det udvidede totalbalanceprincip (DUT-
midler) for lovændringen i sundhedsloven. DUT-midlerne er fordelt med 0,9 mio.kr. til den kommunale 
tandpleje til behandling og 0,1 mio. kr. til Socialafdelingen til visitation og følgeskab af borgerne til 
behandling. 
 
Det er vurderingen, at DUT-midlerne til ydelser i Socialtandplejen kan dække den lovbestemte 
opgave/målgruppe med akut smertebehandling og akut opbyggende tandbehandling (§134 stk. 1). Det skal 
dog bemærkes, at der er en særlig usikkerhed omkring det fremtidige ressourceforbrug på Frederiksberg, for 
det første fordi DUT-fordelingen ikke tager højde for, at storbysområder har betydeligt flere klienter i 
målgruppen end byer i landområder. Samtidig er det Frederiksberg Kommune, der skal afholde udgifterne til 
alle borgere med bopæls/folkeregisteradresse i Frederiksberg Kommune (for eksempel borgerne på 
herbergerne selvom de oprindeligt kommer fra andre kommuner). Det er usikkert om der senere tages 
initiativ fra ministeriets side til at udligne dette via en lovændring, og hvordan det vil påvirke Frederiksberg. 
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For øvrige målgrupper er vurderingen, at de fremover også er godt dækket ind af de muligheder, der findes 
indenfor rammerne af de muligheder, der er efter aktivlovens §82 (afsnit 3 ovenfor) og den opsøgende 
indsats, der gøres på Frederiksberg (afsnit 4 ovenfor). 
 
Forvaltningen vil følge brugen af Socialtandplejen og effekten af den eventuelle kommende lovændring nøje, 
og udvalgene vil få fremlagt en evaluering i foråret 2022, når Socialtandplejen har været i drift i et år. 
Evalueringen vil dels belyse anvendelsen af ordningen, set i forhold til de andre muligheder for 
tandbehandling for udsatte og sårbare borgere, dels den afledte økonomi. 
 
Som en del af implementeringen af Socialtandplejen i Frederiksberg Kommune er der igangsat et tæt 
samarbejde mellem Tandplejen og Socialafdelingen med henblik på at sikre en hurtig og effektiv visitation af 
borgerne til tandbehandling ligesom der er skabt en viden om dette nye tilbud på tværs af organisationen. 
Som supplement til dette arbejdes der på at fremstille informationsmateriale til både borgerne og kommunale 
medarbejdere, som er i kontakt med målgruppen for Socialtandpleje om denne nye mulighed – og de 
allerede eksisterende muligheder for tandpleje. 

Økonomi 

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.  
 

Borgmesterpåtegning 

Nej 

Behandling 

Socialudvalget, sundheds- og forebyggelsesudvalget og arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget den 1. 
marts 2021. 

  

 


