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Vejledning vedrørende ulykkesbetingede tandskader - 

 

Sundhedsloven § 135 

 

 

               
Der kan ydes støtte til: 

1 Tandproteser (kroner, broer, implantater) og aftagelige proteser (del- eller helproteser). 

2 Afhjælpning af følger, pludselige og direkte skadevirkninger, dvs. at der lægges vægt på en 

umiddelbar tidsmæssig sammenhæng mellem ulykken, og det som følge heraf opståede 

behandlingsbehov. 

3 Den billigst mulige forsvarlige behandling, og der ydes kun hjælp til fast protetik (kroner, broer 

og implantater), hvis dette er den billigst mulige forsvarlige behandlingsmulighed. Såfremt 

patienten ønsker en anden behandling, kan der refunderes et beløb svarende til den godkendte 

støtte. 

4 En behandling, der er i overensstemmelse med tandsættes status og vedligeholdelsesniveau 

forud for skaden. 

 

Det bemærkes, at støtten altid er et engangsbeløb. 

 

 

Der kan ikke ydes støtte til: 

1 Operative indgreb, tandregulering eller løbende forebyggende eller behandlende tandpleje. 

2 Skader, som er opstået senere, og som ikke har umiddelbar sammenhæng med den oprindelige 

skade. 

3 Reparationer eller udskiftning af tidligere bevilget tandproteser. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Tandlægekonsulentens kontor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Københavns Kommune 
Sundheds- og omsorgsforvaltningen 
Voksentandplejen 

Ansøgning om økonomisk tilskud efter ulykkesbetinget tandtab – 

Sundhedslovens § 135 

Navn 

Cpr. nr. 

Adresse 

Der ydes støtte til tandproteser til personer i tilfælde af funktionelt ødelæggende eller vansirende 

følger af ulykkesbetingede tandskader (skader på tænder, mund, kæber, og omgivende væv) 

uafhængigt af den pågældende persons økonomiske forhold. Der ydes støtte til tandproteser til 

personer med epilepsi i tilfælde af funktionelt ødelæggende eller vansirende følger af skader på 

tænder, mund eller kæber ved et epileptisk anfald. 

Se venligst vedlagte vejledning og erklæring, som skal udfyldes og vedlægges ansøgningen. 

Ansøgningsblanketten, specificeret behandlingsoverslag, røntgenbilleder, kopi af tandlægejournal 

og evt. journal fra skadestuen sendes til:  

Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Tandlægekonsulenten, 

Tietgensgade 31 B. 2. sal, 1704 København V eller e-mail: tandlaegekonsulenten@kk.dk. 

Du vil modtage afgørelse på din ansøgning i din e-boks 

Efter behandlingens afslutning bedes tandlægens regning sendt til ovenstående adresse og beløbet 

bliver anvist til tandlægen. Såfremt du selv betaler regningen eller allerede har betalt regningen 

anvises beløbet til din NEM-konto. Du bedes påføre udbetalingsønsket på den fremsendte regning. 

Regningsbeløbet skal anvises til tandlægen  

Regningsbeløbet skal anvises til min NEM-konto 

Undertegnede bekræfter herved, at ovenstående behandling i henhold til vedlagte regning er udført. 

Tilskudsbeløbet kan anvises tandlægen. 
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Erklæring 
(Vedlægges ansøgningen) 

 

 

 

Navn       

 

Cpr. nr.       

 

Adresse       

            
 

I henhold til § 10 stk. 2 i bekendtgørelse om tandpleje yder kommunen kun støtte i det 

omfang, tandskaden ikke er dækket af en forsikring. 

 

 

Sæt kryds : 

 

 

       Tandskaden er ikke dækket af en forsikring. 

 

 

       Medlem af sygeforsikringen ” Danmark ”       Gruppe :             Beløbsstørrelse :       

 

 

       Tandskaden er helt dækket af en forsikring.                                    Beløbsstørrelse :       

 

 

       Tandskaden er delvis dækket af en forsikring.                                 Beløbsstørrelse :       

 

 

Er forsikringsselskabet ansøgt om at få dækket skaden : 

 

 Ja       

 

 Nej       

 

 

Kort beskrivelse af ulykken, som har medført tandproblemer : 
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