
 

 
 

Aftale mellem Tandplejen i Gladsaxe Kommune og 
privatpraktiserende tandlæger vedr. behandling af unge 16- 17 årige. 

 
Valget gælder det samlede tandplejetilbud. Reglerne for og omfanget af kravene til børne- og ung-
domstandplejen er de samme, hvad enten tandplejen ydes på offentlig klinik eller hos privat prakti-
serende tandlæge. Krav og omfang er nærmere beskrevet i : 
 

• Bekendtgørelsen af sundhedsloven nr. 903 af 26.8.2019 

• Bekendtgørelsen om tandpleje nr. 1077 af 30.6.2020 

• Vejledning nr. 9660 af 29.9.2020 om omfanget af og kravene til den Kommunale  
       Tandpleje Sundhedsstyrelsen 2020. 

 
Aftalen skal være indgået af den praktiserende tandlæge og Gladsaxe Kommunale Tandpleje forud 
for behandlingens påbegyndelse, da ydelsen ellers ikke vil kunne honoreres. 
I ydelsen indgår individuelt fastsatte undersøgelsesintervaller på 18 mdr. Tidspunktet for næste kli-
niske undersøgelse skal fremgå af den seneste indsendte regning. 
Såfremt der i enkelte tilfælde er faglig indikation for at gennemføre en klinisk undersøgelse med 
kortere interval end 18 mdr., påføres den senest indsendte regning intervallet samt en odontolo-
gisk begrundelse herfor. I modsat fald vil ydelsen ikke kunne honoreres. 
Ydelser, som ikke er prissat ved BUT – overenskomsten, vil kun blive dækket efter forudgående an-
søgning og godkendelse hos overtandlæge Liselotte Harild (undtaget er kl.  IV- fyldninger i plast i 
for- og hjørnetænder). 
 
Aftale mellem den unge/forældre og Tandplejen i Gladsaxe kommune 
I praksis foregår det sådan: 
Når den unge/forældre ønsker skift til praktiserende tandlæge, skal de henvende sig til Tandplejen. 
En tilmeldingsblanket udleveres og når denne er udfyldt med tandlægevalget og underskrevet, 
overføres den unges journal til den valgte tandlæge. Først derefter kan der ydes tilskud til tandbe-
handling. 
 
Ydelser, som ikke er omfattet af overenskomst om børne og ungdomstandpleje mellem KL og 
Dansk Tandlægeforeningen (BUT-overenskomst), må først iværksættes efter godkendelse af Tand-
plejen. 
Behandlingsforslag og økonomisk overslag fremsendes til Tandplejens kontor, Høje Gladsaxe Torv 
4, 2860 Søborg. Mail : tandpleje@gladsaxe.dk 
 
Tandlægen skal ikke foretage indkaldelse af den unge.  
Tandplejens administration sørger for at indkaldelse via den unges e-boks ca. 14 dage før næste un-
dersøgelsestidspunkt. Første indkald baseres på oplysninger fra den unges hidtidige kommunale 
klinik. Efterfølgende indkald baseres på det indkaldetidspunkt, der er angivet på regningen, se dog 
punkt 2 på næste side. Kommunen honorerer ikke evt. undersøgelse inden dette tidspunkt. 
Faktura sendes elektronisk til EAN nr. 579 800 869 5681. 
NB!  Ydelsesnumrene skal være korrekte, da regningen EDB - behandles. 
Da den kommunale tandpleje i videst mulig omfang arbejder ud fra forebyggende principper, er det 
kommunens ønske, at dette føres videre hos de praktiserende tandlæger, der indgås aftale med. 
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På denne side er omtalt forskellige punkter, der erfaringsmæssigt giver år-
sag til usikkerhed eller misforståelser. 

 
1. Den unge skal udfylde en tilmeldingsblanket til privat tandlæge. Denne blanket fås ved 

henvendelse til lokalklinikken eller tandplejens hjemmeside. 

Når den unge første gang bestiller tid, må den praktiserende tandlæge sikre sig at tandlæ-

geskiftet er registreret hos den kommunale tandpleje. Hvis den unge har modtaget opfor-

dring til tidsbestilling via mail fra tandplejens kontor, og hvis du har modtaget journal fra 

den kommunale tandklinik er alt i orden. Hvis du er usikker på om tandlægeskiftet er sket, 

vil vi opfordre dig til at kontakte  

Tandplejens Kontor, tlf. 39 57 54 62. 

 
2. Intervallet mellem undersøgelserne fastlægges ud fra behovsvurdering med et normalin-

terval på 18 måneder. Første indkald bestemmes ud fra den kommunale tandkliniks vurde-

ring, efterfølgende indkald bestemmes af den praktiserende tandlæge ved angivelse på 

regningen. Tidspunktet kan kun ændres ved henvendelse til Tandplejen. Kun objektive in-

tervaller accepteres, f.eks. må der ikke indkaldes til undersøgelse blot fordi den unge er 

nær ved at blive 18 år. 

Indkaldelse udsendes af tandplejens administration til den unge 1- 2 uger inden den må-

ned, hvor undersøgelsen skal finde sted. 

Tandplejen honorerer ikke udgifter i forbindelse med udeblivelser. 

Færdiggørelse af konkret påbegyndt behandlinger skal ske der, hvor behandlingen er påbe-

gyndt. 

Aftalen udløber automatisk dagen før den pågældende fylder 18 år. 

Efter gældende regler overføres journalopbevaringspligten til den tandlæge som overtager 

behandlingsansvaret for patienten.  

 
3. Da der altid videresendes journal med oplysninger fra den kommunale tandklinik, betales 

der ikke for ”Førstegangsbesøg” (se BUT- overenskomstens beskrivelse af denne ydelse). 

 

4. Ved plastfyldning i form af opbygning af incisalt hjørne eller anden opbygning af tand 

(ydelse 235) betaler Gladsaxe kommune honorar for ydelse 234 + 50%. Flerfladet plast, 

som kendes fra Sygesikringsoverenskomsten, findes ikke i BUT- overenskomsten. 

              Bagatelgrænse: uden forudgående ansøgning betales 
 

Flerfladet plast i molar 2 flader:   op til 1050,-  

  

Flerfladet plast præmolar 2 flader:        op til 800,- 

 

Flerfladet plast i molar 3 flader:  op til 1200,- 

 

Flerfladet plast i præmolar, 3 flader :                         op til 1050,- 

 

Ønsker du at indgå aftale med Tandplejen i Gladsaxe Kommune, bedes du udfylde nedenstående 
og sende aftalen retur på: tandpleje@gladsaxe.dk 
Venlig hilsen 
 
Tandplejen. 
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Aftale mellem: 
 
 
Gladsaxe Kommune kommunenummer 159 og 
 
 
Tandlæge:  

 

Klinikadresse:  

 

Postnr   Postadresse   

 

Telefon nr.  

 

Ydernummer:     
                           

CVR.nr.:  

 

 
 
_______________________________________________________________________ 
Dato                          underskrift                              
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 


