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Beslutning: Serviceniveau i tandplejen
Sagsnr. i ESDH:
22/7057
Beslutningskompetence: Børn og Skole
Beslutningstema
Udvalget skal beslutte om der skal ske en justering af serviceniveauet i tandplejen.
Sagsfremstilling
Baggrund
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der maksimalt er 24 måneder mellem tandeftersyn hos børn og
unge. I Furesø Kommune er der et politisk besluttet serviceniveau med 18 måneder mellem
tandeftersyn hos børn og unge. I praksis tilses og / eller behandles et barn eller ung i Furesø
gennemsnitligt 1,4 gang om året.
Med budgetaftalen for 2022 har byrådet bestilt en undersøgelse af, om der i Furesø kan gives en
garanti for tandeftersyn til alle børn minimum hver 12. måned.
I denne sammenhæng har forvaltningen også vurderet, hvad det ville betyde at sænke hyppigheden
af tandeftersyn.
Samtidig blev det med Finansloven for 2022 vedtaget, at unge i aldersgruppen 18 op til 22 år
fremover kan fortsætte i den kommunale tandpleje. Loven træder i kraft medio 2022, hvor den
indfases med en årgang ad gangen frem mod 2026. Fuldt udrullet i 2026 og frem medfører det en
stigning i patientgrundlaget for børne- og ungdomstandplejen på 23% ift. den nuværende ordning.
Det betyder, at tandplejen får en udvidelse af patientporteføljen i forhold til nuværende baseline.
Justering af serviceniveauet i tandplejen
1. Justering fra 18 til 12 måneders eftersyn
Ændring af indkaldeintervallet fra 18 til 12 mdr. for de 0-17 årige vil give en forskydning i
forholdet mellem antallet af statusundersøgelser, fokusundersøgelser og behandlinger. Det
skønnes, at ændringen i alt vil medføre, at tandplejen skal udføre 2.400 aftaler ekstra. En
aftale er beregnet til at koste 804 kr. i gennemsnit. Dvs. at ændringen af indkaldeintervallet
med den nuværende 0-18 års population vil give en årlig merudgift på ca. 1.93 mio. kr. i
2022.
Tandsundheden i Furesø Kommune er generelt god. Det vurderes, at det ikke vil medføre en
væsentlig forbedring for tandsundheden at ændre i intervallet fra 18 til 12 måneder.
Det kan derfor ikke anbefales at ændre intervallet fra 18 til 12 måneder.
2. Justering fra 18 til 24 måneders eftersyn
Der vil i forbindelse med skifte fra 18 til 24 måneders eftersyn ikke være en tilsvarende
besparelse. Dette skyldes, at forholdet mellem statusundersøgelser og fokuserede
undersøgelser vil variere i forhold til hinanden, antallet af statsundersøgelser vil falde,
hvorimod antallet af fokusundersøgelser vil stige på 24 måneders interval.
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Frem mod 2026 vil befolkningsunderlaget i tandplejen stige. Den demografiske stigning for
de 0-17 årige vil i 2026 give en årlige merudgift på ca. 420.000 kr.
I vedlagte notat belyses de udfordringer, som tandplejen står overfor frem mod 2030.
En eventuel ændring i intervallet i tandeftersyn til 24 måneder kan medgå til at dække
merudgifterne ved de flere tandeftersyn som følge af flere børn og unge. Et nyt
serviceniveau på 24 mdr. kan dække omkostningen til den øgede demografi.
Med det nuværende befolkningsunderlag på 0-17 årige vil et ændret indkaldeinterval fra 18
til 24 mdr. i 2022 udgøre en årlig mindreudgift på ca. 450.000 kr.
Forvaltningen anbefaler, at serviceniveauet ændres til tandeftersyn hver 24. måned, for at
imødegå den demografiske stigning.
3. Udvidelse af målgruppen til 18-21 årige og anbefaling af 24 måneders eftersyn
Fra 2022 udvides tandplejens målgruppe med de 18-21 årige. Det er forventningen, at
omkostningen ved at varetage opgaven på samme serviceniveau som i dag er ca. 2,6 mio.kr.
ved fuld implementering. Som led i Finanslovsaftalen gives der DUT midler fra Finansloven
i størrelsesordenen 0,3 mio. kr. i 2022 til 2,6 mio. kr. i 2026 når ordningen er fuldt
implementeret. Det er endnu ikke afklaret hvor stor en andel af disse DUT midler skal
tilfalde Center for Tandregulering. Det er vurderingen, at DUT midlerne ikke er
tilstrækkelige til at dække målgruppens behov med samme serviceniveau som i dag, i og
med at en del af midlerne forventes at tilfalde CFT.
Det er således vurderingen, at et uændret serviceniveau på 18 måneders interval for de 0-21
årige vil give en merudgift svarende til det, der overføres til CFT. Hvis serviceniveauet for
alle 0-21 årige ændres til 24 måneders interval, spares ca. 0,45 mio. kr.
Det indstilles derfor til BSU, at serviceniveauet for de 18-21 årige lægges på 24 måneders interval
for tandeftersyn. Forvaltningen vil forsøge at holde omkostningen til den nye målgruppe på 18-21årige indenfor det budget, der udløses af DUT midlerne. Forvaltningen vil vende tilbage til
udvalget, hvis dette ikke er muligt.
Økonomiske konsekvenser
De økonomiske konsekvenser ifm. justeringen af serviceniveauet i tandplejen er beskrevet ovenfor.
Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier
Sagen har ingen direkte sammenhæng til 2030 mål og succeskriterierne.
Tandsundheden i Furesø Kommune er generelt god. Det vurderes, at det ikke vil have væsentlige
konsekvenser for tandsundheden at ændre i intervallet fra 18 til 24 måneder.
Borgerinddragelse
Ingen bemærkninger.
Lovgrundlag
Sundhedsloven og Bekendtgørelse om tandpleje samt Finansloven for 2022.
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Det videre forløb
Ingen bemærkninger
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at:
- Serviceniveauet for de 0-17 årige og for de 18-21 årige lægges på 24 måneders interval for
tandeftersyn
Beslutning i Børn og Skole den 14-06-2022
Udvalget er ikke enig i forvaltningens indstilling. Udvalget besluttede at fastholde det nuværende
serviceniveau for tandeftersyn på 18 måneders interval for både målgrupperne 0-17-årige og 18-21årige.
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