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Vi går meget mindre til tandlægen 
I 2013 var der markant færre tandlægebesøg end i de foregående år. Ændrede til-
skudsregler til tandrensning kan være årsag til et fald i antallet af besøg på 22 pct. 
Offentlige udgifter til tandlæge for voksne faldt i mindre grad med 12 pct., hvilket 
kan forklares ved at udgifterne til tandrensning er relativt små i forhold til andre 
tandlægeydelser. Antallet af personer, der gik til tandlæge, faldt 5 pct. Tandlæge-
kontakter pr. person faldt mest blandt personer på 50 år og derover. Ved opgørel-
sen af tandlægebesøg medtages det første besøg som en kontakt, mens øvrige besøg 
i samme behandlingsforløb ikke registreres som kontakter. 
 
Tandlægebesøg pr. person, der går til tandlæge 

 
 
40 mio. kontakter til almen læge  
I 2013 var der 40 mio. kontakter til alment praktiserende læger, hvilket var et fald 
på 1,8 pct. i forhold til året før. Udgifterne faldt med 0,4 pct. 5,2 mio. personer 
havde kontakt med almen læge, hvilket var uændret i forhold til året før. I gennem-
snit havde hver person 8,2 kontakter med almen læge, mens det i 2012 var 8,4. 
Kvinder havde i gennemsnit 9,3 kontakter til almen læge i 2013, mens mænd havde 
7,0.  
 
E-mailkonsultationer udgør en lille del af de samlede kontakter til almen læge, men 
konsultationsformen bliver stadig mere udbredt, og i 2013 var der 4,1 mio. af disse. 
Mens e-mailkonsultationer i 2006 kun udgjorde 1 pct. af alle kontakter til almen 
læge, er andelen steget til 10 pct. i 2013. Telefonkonsultationer udgør 34 pct. af alle 
kontakter til almen læge.  
 
5,2 mio. kontakter til speciallæger 
Der var 5,2 mio. kontakter til speciallæge i 2013, hvilket er 1,3 pct. færre end året 
før. Udgifterne til speciallæge steg 0,6 pct. i forhold til året før og var i 2013 3,1 mia. 
kr., mens antallet af personer med kontakt til speciallæge var næsten uændret i 
forhold til året før, nemlig 1,7 mio. personer. 
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Kontakter og offentlige udgifter til læge mv. 2013 

 Kontakter  Udgifter 

 2013 2011 
-2012 

2012 
-2013 

 2013 2011 
-2012 

2012 
-2013 

 1.000   ændring i pct.    mio. kr.   ændring i pct.   

I alt 58 063 -0,7 -2,5  14 200 1,5 -1,4 
Almen læge i alt 40 060 -2,0 -1,8  7 675 1,0 -0,4 
   Alm. konsultation 20 883 0,4 -1,9  2 952 5,8 -1,1 
   Telefonkonsultation 13 461 -4,8 -6,4   476 -1,6 -4,0 
   E-mailkonsultation 4 073 20,9 17,8   172 15,2 19,4 
   Besøg  722 2,2 -1,1   196 11,4 0,5 
   Forebyggelse mv.   921 -45,41 -1,4  1 593 -11,9 -3,0 
   Basis- og praksishonorar, almen læge2 • • •   2 286 4,8 1,8 
Speciallæge i alt 5 213 -1,1 -1,3  3 137 -0,5 0,6 
   Ørelæge 1 016 -2,2 -3,1   581 -1,5 0,3 
   Øjenlæge 1 087 -1,4 -0,5   609 -1,5 1,8 
   Hudlæge og kønssygdomme 1 288 0,3 0,7   408 1,4 2,7 
   Øvrig speciallægehjælp 1 822 -1,3 -2,1  1 538 -0,3 -0,4 
Andre ydelser i alt 12 809 3,5 -5,3  3 388 4,3 -5,4 
   Tandlæge, tandplejer 3 036 -1,0 -22,3  1 319 1,6 -11,8 
   Kiropraktor 1 937 -3,0 -0,6   113 -1,8 0,9 
   Fysioterapeut 6 868 4,4 1,5  1 243 6,4 2,2 
   Øvrige ydelser 
   (inkl. fodterapi, psykolog, laboratorier)  967 . . 6,3   712 7,7 -6,1 
 
1 I overenskomsten for 2011 er ydelsen ”0106 aftalt forebyggelseskonsultation” udgået, hvilket forårsager et stort fald. 
2 Beregnede værdier. 
 
 
 

Mere information: Detaljerede oplysninger bl.a. for kommuner findes på www.dst.dk/stattabel/1316 i Statistik-
banken. 
Kilder og metoder: Statistikken omfatter alene praksissektoren, hvilket betyder, at hverken skolelæge, børne- 
og ungdomstandpleje, skadestuebesøg eller hospitalsindlæggelser indgår. Medicintilskud og rejsesygeforsikring 
indgår heller ikke. Kun ydelser, hvor det offentlige dækker udgiften helt eller delvis, indgår. En eventuel egen-
betaling indgår ikke.  
En kontakt er et besøg hos lægen eller en telefonkonsultation, en e-mailkonsultation eller et hjemmebesøg mv. 
Andre ydelser, fx laboratorieundersøgelser samt tillægsydelser givet i forbindelse med en konsultation, regnes 
derimod ikke som en kontakt.  
Det skal bemærkes for tandlægebesøg, at det er det første besøg (med undersøgelse), der er registreret som en 
kontakt, mens øvrige besøg i samme behandlingsforløb ikke registreres som kontakter. I 2013 reduceredes 
tilskuddet til tandrensning og kontrol af diagnostisk fund hos tandlæger. 
Kilder er Sygesikringsdata fra Danske Regioner og andre registre fra Danmarks Statistik. I sygesikringsdataleve-
rancen for 2013 har CSC Scandihealth gjort opmærksom på en marginal registerfejl vedrørende Region Midtjyl-
land.  
Læs mere om kilder og metoder på www.dst.dk/kvalitetsdeklaration/957. 
Næste offentliggørelse: Lægebesøg mv. 2014 udkommer uge 22 i 2015. 
Henvendelse: Kamilla Heurlén, tlf. 39 17 34 93, kah@dst.dk 
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