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Vedrørende ansøgning om betaling af tandbehandling 
 
Region Midtjylland har 2. januar 2007 modtaget en klage fra Dem om 
afslag på betaling af tandbehandling fra Vejle Amt. Da De er 
bosiddende i Horsens og dermed er overgået til Region Midtjylland 
har Region Midtjylland behandlet Deres klage. 

Side 1

 
Sagsforløb: 
I 2004 får De  forud for indoperation af hjerteklapper fjernet en 
kindtand på kæbekirurgisk afdeling Vejle Sygehus. Af journalen fra 
Vejle Sygehus fremgår det, at De har mulighed for at modtage 
bevilling svarende til en delprotese. Hvis De endnu ikke har benyttet 
denne mulighed og ønsker De at benytte den, opfordres De til at 
rette henvendelse til Vejle Sygehus.  
 
I efteråret 2005 bliver De indlagt på Århus Sygehus, afdeling V. De 
bliver indlagt for at få vurderet årsag til ansamlinger på højre 
lungehinde. Under indlæggelsesforløbet får De tandpine og 
kæbekirurgisk afdeling på Århus Sygehus trækker to tænder ud. De 
mener, at årsagen til tandudtrækningen kan tilskrives risikoen for 
betændelse i blodet. 
 
Efterfølgende har De rettet henvendelse til en privatpraktiserende 
tandlæge med henblik på efterfølgende tandbehandling. De oplyser, 
at De skal betale 50.000 kr. for behandlingen.  
  
De har henvendt Dem til daværende Vejle Amt med anmodning om 
betaling af den pågældende tandbehandling som følge af 
tandudtrækningerne i 2005, men Vejle Amt mener at De selv skal 
betale den efterfølgende tandbehandling. 
 
Afgørelse: 
Region Midtjylland kan ikke imødekomme Deres ansøgning for 
betaling af tandbehandling som følge af tandudtrækning i 2005. 



 

Side 2

Tandbehandling – og betaling heraf- er som udgangspunkt et privat 
anliggende. Kun i ganske få tilfælde vil efterfølgende tandbehandling, 
hvor der sker tandudtrækning forud for sygehusbehandling 
(fokussanering) blive betalt af det offentlige. Disse tilfælde er 
fastlagte i retningslinierne fra Sundhedsstyrelsen.  
 
Det drejer sig om følgende tilfælde: 

 Tandbehandling forud for indoperation af hjerteklapper, hvor 
der skal behandles med immunsuppressive midler 

 Tandbehandling med indoperation af fremmedlegemer, hvor 
der behandles med immunsuppressive midler 

 Patienter der får foretaget strålebehandling i 
hoved/halsregionen eller kemoterapi som følge af kræft 

 Patienter med alvorlige hæmatologiske lidelser som skal have 
intensiv kemoterapi. 

(retningslinier fra Sundhedsstyrelsen er vedlagte) 
 
Som det fremgår, er Deres tilfælde ikke omfattet af 
Sundhedsstyrelsens retningslinier. 
 
Denne afgørelse kan ikke ankes for anden administrativ myndighed, 
men det anbefales at De kontakter Deres hjemkommune for at 
forhøre Dem om eventuelle støttemuligheder.   
  
  
 
 
Venlig hilsen 
 
Inger Bonde Kristiansen 
fuldmægtig 
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