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Prioriteringsforslag

Nr. ÆSU13

Overskrift

Ændring i indkaldelsesintervallet i tandplejen

Udvalg
Forslagsstiller
Udgiftstype

Ældre- og Sundhedsudvalget
Administrationen
Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr.
2023-priser
Nuværende budget

2023

2024

2025

2026

21.343

21.343

21.343

21.343

Budgetændring – drift
Besparelse
Effektivisering
Investering
Samlet ændring (Netto)

-183

-183

-183

-183

-183

-183

-183

-183

Personalekonsekvenser
Ændring i antal årsværk

-0,34

-0,34

-0,34

-0,34

Note: (-) = mindreudgift/merindtægt, (+) = merudgift/mindreindtægt

1. Resumé
Børn med sunde tænder indkaldes i dag til tandundersøgelse med ca. 18 måneders interval.
Sundhedsstyrelsen har vurderet, at børn med sunde tænder kan have et indkaldeinterval på
maksimalt 24 måneder uden risiko. Med forslaget ændres indkaldelsesintervallet derfor til 24
måneder. Ændringen kan betyde, at forældre vil opleve en større usikkerhed overfor børnenes
tandsundhed.
2. Status
Kategorisering af børns tandsundhed sker ud fra en samlet helhedsvurdering af børnenes
mundhygiejne, antal fyldningen, aktiv caries angreb, kostvaner, samarbejde med forældre,
samt børnenes generelle livssituation. Børns tandsundhed kategoriseres i rød, gul og grønne
profiler.
Det skønnes, at ca. 3.700 børn ud af tandplejens samlede 11.200 børn kan kategoriseres som
grønne profiler. I dag indkaldes de til eftersyn med ca. 18 måneders interval.
Sundhedsstyrelsen har vurderet, at kategorien ”Grønne individer” i tandplejeregi kan have et
indkaldeinterval til undersøgelse på maksimalt 24 måneder uden risiko, idet kategorien er at
betragte som sunde (tænder) på vurderingstidspunktet.
De grønne profiler kan ændre sig til røde eller gule og omvendt, men det generelle billede er,
at der er en vis stabilitet i de enkelte kategorier hvorfor det vurderes, at en ændring af
undersøgelsesintervallet ikke vil skabe en øget en social slagside.
3. Ændringsforslag
Indkaldelselsintervallet for børn med sunde tænder (grønt interval) ændres til 24 måneder og
kommer fortsat til at ligge inden for Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Information fra en række andre kommuner viser, at fx København, Odense, Haderslev og
Dragør Kommuner indkalder med 12-24 måneders interval alt efter barnets behov. I Holbæk,
Greve og Helsingør Kommuner indkaldes de børn, med god tandsundhed, med 24 måneders
interval.
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4. Konsekvens
Det er en risiko for at forældre til børn med en grøn profil, vil opleve en usikkerhed overfor
børnenes tandsundhed.
5. Investeringsbehov
Forslaget indebærer ingen investeringer.
6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag
Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.
7. Bemærkninger fra HU
HU har intet at bemærke.
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