
 
 

 

Administrationsgrundlag for  

Holbæk kommunale tandplejetilbud til de 0 – 18-årige 

 

 

1. Indhold i administrationsgrundlaget 

Administrationsgrundlaget omfatter det lovpligtige tilbud om kommunal tandpleje til 

børn og unge i alderen 0 – 18 år. 

Byrådet fastsætter serviceniveau for det kommunale tandplejetilbud indenfor de 

lovmæssigt fastsatte rammer. 

 

Organisering af tandplejen 

Den kommunale tandpleje består af 4 almene lokalklinikker fordelt i kommunen samt 

en tandreguleringsklinik. Tandplejen er en del af Børneindsatsen og tilbyder 

forebyggende og behandlende tandpleje til kommunens børn og unge under 18 år, som 

er tilmeldt folkeregistret i kommunen. 

 

Adresser mv til de enkelte klinikker findes på tandplejens hjemmeside,  

Tandplejens klinikker  

 

  

2. lovgrundlag 

Tandplejen arbejder på grundlag af sundhedslovens kapitel 37, bekendtgørelse om 

kommunal tandpleje kapitel 1 og Sundhedsstyrelsens retningslinjer for omfanget af og 

kravene til det kommunale og regionale tandplejetilbud. 

Følgende link giver mulighed for at læse lov, bekendtgørelse og retningslinjer: 

www.retsinfo.dk      Sundhedslovens kapitel 37 

Sundhedsstyrelsen omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje 

 

3. serviceniveau 

Deltagelse i den kommunale tandplejeordning 

Alle børn og unge op til 18 år med folkeregisteradresse i Holbæk kommune er 

berettiget til at modtage tilbud om kommunal tandpleje. Tilbuddet omfatter 

forebyggende og behandlende tandpleje.  

Der er frit valg mellem kommunens 4 klinikker og mellem tandlægerne. Som 

udgangspunkt indkaldes man til den klinik, som er knyttet til det skoledistrikt, hvor 

man hører til. 

Der ydes ikke dækning til transportudgifter 

  

Indkald 

Barnet indkaldes første gang omkring 2½ år. Senere indkald er individuelt tilpasset 

det enkelte barn. For de sundeste børn og unge er intervallet 24 måneder.  

https://holbaek.dk/borger/boern-unge-og-uddannelse/tandpleje/tandplejens-klinikker/
http://www.retsinfo.dk/
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=98514
http://www.sst.dk/publ/Publ2006/PLAN/Krav_tandpleje/Omfang_krav_komm_reg_tandpleje.pdf
http://www.sst.dk/publ/Publ2006/PLAN/Krav_tandpleje/Omfang_krav_komm_reg_tandpleje.pdf


Forældre kan til enhver tid rette henvendelse til tandplejen om ekstra konsultation 

vedrørende tandrelaterede spørgsmål 

 

Tandplejetilbuddet 

Ved undersøgelserne vurderes tandsundhed, mundhygiejne, tandkød, slimhinder i 

munden, tyggefunktion og kæbeled. 

 

Behandling og vejledning/instruktion tilbydes ved behov. Behandling omfatter al 

nødvendig tandbehandling. Der vejledes i sunde kost- og slikvaner og instrueres i 

hensigtsmæssig hjemmetandpleje. 

 

Tandregulering 

Tandstillingen vurderes løbende ved de almindelige tandeftersyn, og der henvises til 

undersøgelse hos specialtandlæge, hvis der konstateres tandstillingsfejl.  

Målet for børne- og ungdomstandplejens reguleringsservice er at forebygge og 

behandle de tandstillingsfejl, der indebærer forudsigelige eller eksisterende risici 

for fysiske skader og / eller psykosociale belastninger. Ved visitation til behandling 

foretages en risikovurdering og dermed en individuel vurdering af, om 

tandstillingsfejlen kræver behandling af ovennævnte grunde. 

 

Tilbud om tandregulering fremsættes på det tidspunkt, som er mest gunstigt for forløb 

og resultat. Afslår forældremyndighedens indehaver behandling på dette tidspunkt, 

kan der ikke senere rejses krav om gennemførelse af en behandling, som i 

mellemtiden kan have udviklet sig til en mere ressourcekrævende 

opgave. 

 

Børn og unge 0 -15 år 

Forældre kan vælge mellem: 

• Gratis tandpleje på kommunale klinikker 

• Behandling hos privat tandlæge for de 0-15-årige mod en egenbetaling 

på 35%  

• Anden kommunal tandpleje. Denne mulighed vil dog afhænge af, at der 

er ledig kapacitet i den ønskede kommune. 

 

Tandplejen skal have skriftlig besked, såfremt man ønsker behandling hos privat 

tandlæge eller i anden kommune.  Det bemærkes, at valget gælder det samlede 

tandplejetilbud, altså også tandregulering.  

 

Genindmeldelse til det vederlagsfri kommunale tilbud kan tidligst ske efter 1 år efter 

udmeldelse. 

 

Blanket til underretning om tandlægevalg kan hentes på tandplejens hjemmeside  

 

 

 

 

https://holbaek.dk/borger/boern-unge-og-uddannelse/tandpleje/boern-0-18-aar/frit-tandlaegevalg-for-0-16-aarige/


Unge 16 -17 år 

Unge i denne aldersgruppe kan vælge mellem: 

• Kommunal tandpleje 

• Privat tandlæge 

 

Begge tilbud er gratis. Der kan kun vælges én gang 

 

For alle gælder, at det er byrådet der fastsætter det gældende serviceniveau for det 

kommunale tandplejetilbud. Det fastsatte serviceniveau er derfor gældende, hvad 

enten tilbuddet modtages på de kommunale klinikker eller hos privat tandlæge.  

 

Åbningstider 

De kommunale klinikker har åbent alle dage kl. 8 -15. Derudover er der mulighed for 

aftaler efter kl. 15. I Holbæk by er der fast ugentlig åbningstid fra 15.00 – 17.00 på 

klinikken på Bjergmarkskolen. Absalonklinikken har åbent fra 15.00 -17.00 to gange 

om måneden og klinikkerne i Tølløse og i Jyderup har tilsvarende tilbud en gang pr. 

måned.  

 

På de almene klinikker holdes åbent på alle skoledage. I uge 7, og uge 42 holdes åbnet 

på en af byklinikkerne.   

Tandreguleringsklinikken har kun åbent på skoledage.  

 

Telefonisk henvendelse kan ske dagligt mellem 8.00 og 12.00 

Det er også muligt selv at booke tid i tandplejens borgerbookingsystem 

Book tid i tandplejen  

 

Der henvises til tandplejens hjemmeside for telefonnumre 

 

Ved tandpine eller akut tandskade udenfor klinikkernes åbningstid 

Henvendelse kan ske til den regionale tandpinevagt som har åbent lørdag, søndag og 

på helligdage mellem kl. 9.30 og 12.00.  

Man kan endvidere henvende sig til privat tandlæge 

 

Udgifter til nødvendig og uopsættelig behandling udenfor tandplejens åbningstider 

betales af tandplejen.  

 

Der henvises i øvrigt til tandplejens hjemmeside for oplysninger med adresser og 

telefonnumre til tandpinevagten 

 

Klage og ankemulighed 

Ved utilfredshed med den kommunale tandpleje kan man rette henvendelse til 

tandplejen på tlf. 72368012 

 

Ved utilfredshed med tandplejens faglige arbejde kan der klages til 

Sundhedsstyrelsens patientklagenævn. 

https://holbaek.dk/borger/boern-unge-og-uddannelse/tandpleje/tidsbestilling-hos-tandplejen/
https://holbaek.dk/borger/boern-unge-og-uddannelse/tandpleje/tandplejens-klinikker/
https://holbaek.dk/borger/boern-unge-og-uddannelse/tandpleje/tandlaegevagt/
https://holbaek.dk/borger/boern-unge-og-uddannelse/tandpleje/tandlaegevagt/

