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Ulighed i sundhed 
 

Mange i Danmark går ikke 
regelmæssigt til tandlægen 
 

Mere end hver femte har ikke været til tandlægen i over 3 år. Undersøger man, hvem der sær-

ligt er tale om, er det navnlig lavindkomstgrupper, ufaglærte, indvandrere, mænd samt unge 

og gamle, som ikke regelmæssigt går til tandlægen. Folks indkomst er således en af de fakto-

rer, der har størst betydning for, om man gentagende gange springer tandlægebesøgene over.  

 

af forskningschef Mikkel Baadsgaard 

og stud.polit. Ask Holme                                                                                                              6. april 2011  

Analysens hovedkonklusioner 

 
• En forholdsvis stor del af befolkningen går ikke regelmæssigt til tandlægen. I 2008 havde 

21 pct. af befolkningen over 24 år f.eks. ikke været til tandlægen i de seneste 3 år, mens 
16 pct. ikke havde været til tandlægen i 5 år.  
 

• Indkomsten er en af de faktorer, der har størst betydning for, om man gentagende gange 
springer tandlægebesøgene over. Blandt de fattigste 10 pct. er det 27 pct., der ikke har 
været til tandlægen i 5 år, mens andelen blandt de 10 pct. rigeste kun er på 6 pct.  

 

• I forhold til personer med en videregående uddannelse er det 3 gange så mange ufaglær-
te, som ikke går regelmæssigt til tandlægen. Derudover er mænd og indvandrere overre-
præsenteret blandt de personer, der ikke går til tandlægen regelmæssigt.  

 

• Andelen, der ikke har været til tandlægen i 5 år, er fra 2003 til 2008 steget blandt de 
yngste aldersgrupper og er faldet blandt de ældste aldersgrupper.       
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Mange danskere går ikke til tandlægen regelmæssigt 

Forholdsvis mange danskere går ikke regelmæssigt til tandlægen. I 2008 var det f.eks. 21,4 pct. af be-

folkningen over 24 år, der ikke havde været til tandlæge i de seneste 3 år, mens 16,2 pct. ikke havde 

været til tandlægen i de seneste 5 år. Det fremgår af figur 1.  

 

Det er navnlig blandt de ældre, at mange ikke går til tandlægen regelmæssigt. Blandt personer over 79 

år var det således 49 pct., der ikke havde været til tandlægen de seneste 3 år, mens denne andel er 

16,2 pct. for de 50-59-årige. Blandt de unge er der imidlertid også forholdsvis mange, der ikke går til 

tandlægen regelmæssigt, idet 22,7 pct. af de 25-29-årige ikke har været til tandlægen de seneste 3 år. 

 

En af forklaringerne på, at det navnlig er blandt de ældre, at mange ikke går regelmæssigt til tandlæ-

gen, er formentlig, at der i denne aldersgruppe er forholdsvis mange, der ikke har egne tænder, og der-

for ikke har samme behov regelmæssige tandlægebesøg.    

     

Figur 1. Andel der ikke har været ved tandlægen det seneste år, 3 år og 5 år 

 

Anm: Kun personer, der har haft bopæl i Danmark i årene 2004-2008, indgår.  

Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens datagrundlag.  

 

I det følgende gives en karakteristik af, hvilke befolkningsgrupper der i særlig grad ikke går til tandlæ-

gen regelmæssigt. Dette belyses ved at se på, hvor stor en andel der ikke har været ved tandlægen de 

seneste 5 år i træk1.   

 

Lav indkomst betyder færre tandlægebesøg 

Indkomsten er en af de faktorer, der har størst betydning for, hvor ofte den enkelte går til tandlæge. For 

alle aldersgrupper er der således en meget klar tendens til, at der er flest blandt de laveste indkomst-

grupper, der ikke går regelmæssigt til tandlægen, og denne andel er faldende med indkomsten.  

 

Blandt de 10 pct. af befolkningen (over 24 år) med de laveste indkomster i 2008 var det 27 pct., der 

ikke havde været ved tandlægen de seneste 5 år. Til sammenligning var det kun 6 pct. af de 10 pct. ri-

                                                                 
1 Alle de overordnede konklusioner påvirkes ikke, hvis det alternativt var valgt at belyse, hvilke befolkningsgrupper der ikke har været til tandlægen i 

de seneste 3 år.  
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geste, som ikke havde været ved tandlægen i de seneste 5 år. Andelen, der ikke går regelmæssigt til 

tandlægen, er således 4 gange større blandt de laveste indkomstgrupper sammenlignet med de høje-

ste indkomstgrupper. Som det fremgår af figur 2, har indkomstforskellen særlig stor betydning blandt 

de ældre2. 

 

Figur 2. Andel der ikke har været til tandlægen i 5 år (2003-2007), opdelt på indkomstgrupper 

 

Anm: Der foreligger endnu ikke husstandsækvivalerede disponible indkomster for 2008. Det er baggrunden for, at denne opgørelse dækker perio-

den 2003-2007, mens de øvrige illustrationer vedrører 2004-2008. Kun personer, der har haft bopæl i Danmark i årene 2003-2007, indgår. Det 

bemærkes, at de 10 pct. rigest og 10 pct. fattigste er afgrænset ud fra hele indkomstfordelingen og ikke inden for de enkelte aldersgrupper.   

Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens datagrundlag.   

 

Dobbelt så mange yngre mænd skipper tandlægebesøget 

Det er en større andel af mændene, der ikke regelmæssigt går til tandlæge sammenlignet med kvinder. 

I 2008 var det således 18,0 pct. af mændene, der ikke havde været ved tandlæge i de seneste 5 år, 

mens den tilsvarende andel blandt kvinder var 14,5 pct. Dette fremgår af tabel 1. Forskellen mellem 

mænd og kvinder er særlig stor for personer under 40 år. For denne aldersgruppe er andelen af mænd, 

der ikke har været til tandlægen de seneste 5 år, næsten dobbelt så stor som andelen blandt kvinder. 

For aldersgrupperne over 40 år er kønsforskellen generelt mindre og er stort set ikke eksisterende 

blandt de 70-79-årige.  

 

For den ældste aldersgruppe (over 79 år) viser tabel 1, at det er en større andel af kvinderne, der ikke 

har været ved tandlæge i de seneste 5 år sammenlignet med mænd i samme aldersgruppe. Kønsfor-

skellene for denne aldersgruppe har således ”modsat fortegn” i forhold til de øvrige aldersgrupper. En 

forklaring kan være, at gennemsnitsalderen blandt mænd over 80 år er lavere end blandt kvinder over 

80 år på grund af lavere dødelighed blandt ældre kvinder sammenlignet med ældre mænd. Denne al-

dersforskel trækker isoleret set i retning af, at det blandt mænd er en lavere andel, der ikke går regel-

mæssigt til tandlægen, idet tendensen er, at andelen, der ikke går til tandlæge regelmæssigt, er stigen-

de med alderen for personer over 60 år.   
  

                                                                 
2 Det bemærkes, at afgrænsningen af de 10 pct. rigeste og 10 pct. fattigste er foretaget på baggrund af indkomstfordelingen for hele befolkningen. 

Defineres indkomstgrupperne alternativt inden for de enkelte aldersgrupper, fås i store træk samme overordnede konklusioner.  
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Tabel 1. Andel der ikke har været ved tandlægen 5 år i træk, 2008 

 Mænd Kvinder I alt 

 Pct. Pct. 

25-29 år 19,5 9,6 14,6 

30-39 år 16,1 8,6 12,4 

40-49 år 15,4 8,5 12,0 

50-59 år 15,2 9,0 12,1 

60-69 år 16,3 13,5 14,9 

70-79 år 26,0 28,1 27,2 

Over 79 år  40,8 46,2 44,3 

I alt 18,0 14,5 16,2 

Anm: Kun personer der har haft bopæl i Danmark i årene 2004-2008 indgår.  

Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens datagrundlag.  

 

Uddannelse og herkomst har stor betydning for antal tandlægebesøg 

I alle aldersgrupper er det en væsentlig større andel af de ufaglærte, som ikke har været ved tandlægen 

de sidste 5 år sammenlignet med faglærte og (specielt) personer med en videregående uddannelse. I 

2008 var andelen uden regelmæssige tandlægebesøg blandt ufaglærte f.eks. mere end dobbelt så stor 

som for personer med en videregående uddannelse. Det fremgår af figur 3.  

 

For de ældre aldersgrupper er uddannelsesforskellene endnu større. Blandt de 70-79-årige var det 

f.eks. 38 pct. af de ufaglærte, der ikke havde været ved tandlægen i løbet af de seneste 5 år, mens den 

tilsvarende andel blandt personer med en videregående uddannelse var omkring 9 pct. Andelen uden 

regelmæssige tandlægebesøg var således 4 gange større for ufaglærte sammenlignet med 70-79-

årige med en videregående uddannelse.   

 

Figur 3. Andel der ikke har været ved tandlægen i 5 år (2004-2008), opdelt på uddannelse 

 

Anm: Kun personer, der har haft bopæl i Danmark i årene 2004-2008, indgår.  

Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens datagrundlag.  
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Blandt indvandrere er det en større andel, der ikke regelmæssigt går til tandlægen sammenlignet med 

danskere. I 2008 var det således 22 pct. af indvandrere fra vestlige lande og 29 pct. af indvandrere fra 

ikke-vestlige lande, der ikke havde været til tandlægen de seneste 5 år, mens den tilsvarende andel 

blandt danskere var 15 pct.  

 

Tabel 2. Andel der ikke har været ved tandlægen i 5 år (2004-2008), fordelt på herkomst 

 Danskere Efterkommere  Indvandrere, vestlige Indvandrere, ikke-vestlige I alt 

   Pct.   

25-29 år 12 24 43 31 15 

30-39 år 11 19 26 27 12 

40-49 år 11 13 19 27 12 

50-59 år 11 17 17 27 12 

60-69 år 14 - 17 33 15 

70-79 år 27 - 22 49 27 

Over 79 år 45 - 31 53 44 

I alt 15 21 22 29 16 

Anm: Kun personer, der har haft bopæl i Danmark i årene 2004-2008, indgår.  

Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens datagrundlag.  

 

 

Som analysen viser, er det navnlig lavindkomstgrupper, ufaglærte, indvandrere, yngre mænd samt æl-

dre, som ikke regelmæssigt går til tandlægen. På den måde er det nogle af samfundets svage grupper, 

der fravælger tandlægebesøg, både når vi ser på 3-årigt og 5-årigt sigt.  

 

Når blandt andet store dele af lavindkomstgrupperne fravælger tandlægebesøg tyder det på, at ind-

komst er et afgørende parameter for valget af tandlæge. Brugerbetaling belaster fattige familier hårde-

re end rige familier. Dermed bliver tandlægebesøg for nogle familier slet ikke et spørgsmål om valg, 

men nærmere ikke en mulighed. 


