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Spørgsmål vedrørende mobile tandklinikker

På mødet i sundheds-, idræts-, og kulturudvalget den 6. februar 2019 blev der i forbindelse med 
behandlingen af sagen vedrørende en fremtidig struktur for den kommunale tandpleje spurgt ind til 
muligheden for at anvende en mobil tandklinik. Forvaltningen har efterfølgende undersøgt, hvilke 
erfaringer andre kommuner har med at benytte mobile tandklinikker. 

Kommuner som Viborg, Gentofte og Frederikshavn har tidligere haft mobile tandklinikker, men har 
valgt at afskaffe dem grundet arbejdsmiljøproblemer. Kolding og Vejen kommuner har i dag mobile 
tandklinikker i den kommunale tandpleje. Herning Kommune har undersøgt mulighederne for en 
mobil tandklinik, men har fravalgt det grundet erfaringer fra andre kommuner. 

Kolding Kommune kan anvendes som eksempel, hvor den kommunale tandpleje i 2007 købte en 
mobil tandklinik, som kører ud fra garageanlæg hver dag. Klinikassistenter varetager 
chaufføropgaven, samt opgaver med opstilling, nedpakning og rengøring. Dette vurderes til at tage 
omkring 2,5 time hver dag. Den mobile tandklinik anvendes til undersøgelser og profylakse, mens 
operative behandlinger foregår på de øvrige tandklinikker. 

På baggrund af erfaringer fra andre kommuner vurderes etableringsudgifter til en mobil tandklinik til 
omkring 1,2 mio. kr. inkluderet units og udstyr. Hertil kommer udgifter til etablering af stationer ved 
skolerne med adgang til 360 V elstik, vand og internet – hver station vurderes til at koste mellem 
10.000 og 30.000 kr. afhængigt af forholdene på skolerne. Herudover vil der være løbende 
driftsudgifter til eftersyn, vægtafgift, brændstof mv. 

Ulemperne ved en mobil tandklinik er de ekstra personale ressourcer, der dagligt skal anvendes på 
transport, opstilling, nedpakning og rengøring. Herudover er det ikke muligt at leve op til de 
nationale infektionshygiejniske retningslinjer i en mobil tandklinik, da det vil kræve autoklave-
faciliteter og omklædningsrum. 

Fordelen ved en mobil tandklinik er fleksibiliteten og muligheden for at tilbyde undersøgelse og 
forebyggelse på flere forskellige steder i Randers Kommune tæt på børnenes hverdag i skolerne. 


