Fakta ark for tandlæger
Tandlægehjælp for patienter over 18 år er finansieret ved både støtte fra regionerne samt egenbetaling. De
årlige regionale udgifter er på 1.59 mia. kr. i 2016, og tandlægehjælp er dermed det tredje største regionale
udgiftsområder på praksisområdet.
Udgifterne til tandlægehjælp har over perioden 2010-2012 ikke ændret sig betydeligt i faste 2016-priser. I
2013-2014 skete en ændring af tilskud til tandrensninger og kontrolydelser, og de samlede udgifter faldt. 1.
april 2015 trådte en ny overenskomst i kraft, der implementerede 2 nationale kliniske retningslinjer på
området, og udgifterne er samlet set på niveau med 2012.
Tabel 1: Udgifter (mio.kr.), antal ydelser og patienter for tandlægehjælp (grp.1 og 2 sikrede)
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Udgifter
kr. 1.572 kr. 1.588 kr. 1.584 kr. 1.367 kr. 1.356 kr. 1.566 kr. 1.598
Antal ydelser
15.541.795 15.684.362 15.638.633 14.065.501 14.244.403 18.364.964 20.274.802
Antal patienter 2.725.133 2.740.618 2.753.672 2.729.516 2.701.254 2.719.789 2.744.511
Kilde: CSC Scandihealth

Nedestående figur illustrerer udgiftsudviklingen fordelt på ydelsesgrupper. De største forskelle er i
ydelsesgrupperne 11-Undesøgelser og 13-Tandrensninger, hvor der i 2013 var et stort fald i de samlede
udgifter for begge grupper. For gruppen 11-Undersøgelser har der dog været en skarp stigning siden 2014,
men stigningen i ydelsesgruppe 13 har været mere moderat. Udgifterne til 14-Parodontalbehandlinger er
faldet fra 2015, som følge af at ydelsen er blevet mindre og dermed billigere. 29-Forebyggende tandpleje er
steget i udgifter, som følge af en stigning i antallet.

Kilde: CSC Scandihealth

I tabel 2 ser vi de gennemsnitlige udgifter pr. patient. Fra 2011 til 2014 ser vi et fald i de årlige udgifter fra
579 kroner til 502 kroner pr. patient. I 2015 og 2016 er udgiften pr. patient steget til 582 kr. – dvs. dyrere
end i 2010 i 2016-priser.
Tabel 2: Gennemsnitlige udgifter pr. patient, faste priser 2016.
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Gennemsnitlig udgift kr. 577 kr. 579 kr. 575 kr. 501 kr. 502 kr. 576 kr. 582
Kilde: CSC Scandihealth

Tabel 3 viser antallet af klinikker på landsplan, som er opgjort på baggrund af antallet af ydrenumre.
Tandlægerne har fri nedsættelsesret, og der er ingen begrænsninger på hvor mange ydernumre der er.
Over perioden 2010 til 2016 ses en nedadgående tendens i antallet af ydernumre fra 2111 i 2010 til 1922 i
2016.
Tabel 3: Antal ydernumre for 50-Tandlægehjælp
2010 2011 2012 2013
Antal klinikker
2111 2083 2080 2040
Kilde: CSC Scandihealth
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