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Forbrugerpanelet om tandlæger 
 

Forbrugerpanelet har i juni 2018 svaret på spørgsmål om tandlæger. 

   

Resume  

Resume og konklusioner 

Tre ud af fire forbrugere, har været hos tandlægen inden for det seneste år og lidt mere end 

hver tredje forbruger, har fået foretaget en større tandbehandling inden for de sidste 5 år, der 

beløber sig over 2.500 kr. Knap ni ud af 20 af disse forbrugere fik et mundtligt tilbud på 

tandbehandlingen, mens tre ud af 10 forbrugere, fik et skriftligt tilbud på tandbehandlingen. 

Hver sjette forbruger forhandlede med tandlægen om prisen. Heraf fik syv ud af 10 

forbrugere et prisnedslag som et positivt resultat af forhandlingen. Tre ud af fire forbrugere 

har ikke forsøgt at undersøge priser på tandlægeydelser inden for de sidste 5 år, trods en 

foretaget tandbehandling der beløber sig over 2.500 Kr. Knap 11 ud af 20 forbrugere, som på 

et tidspunkt har benyttet en tandlæge med praksis i udlandet, foretog dette valg fordi det er 

billigere. Lidt mere end hver femte forbruger, har inden for de sidste 10 år været utilfreds 

med en dansk tandlæge i forbindelse med en behandling. Omvendt har tre ud af fire 

forbrugere ikke oplevet at have været utilfreds. Tre ud af 10 forbrugere, som har været 

utilfreds med en dansk tandlæge i forbindelse med en behandling, har været utilfreds med at 

tandlægepriserne er for høje. Tre ud af 10 forbrugere har været utilfreds med, at 

tandlægearbejdet ikke holdt og skulle laves om, mens hver femte forbruger var utilfreds med, 

at tandlægen gav dem en unødvendig behandling. Tre ud af fire forbrugere, valgte ikke at 

klage til eller over en tandlæge, trods utilfredshed med en tandbehandling foretaget inden for 

de sidste 10 år. Ni ud af 20 af disse forbrugere, der valgte ikke at klage, skiftede i stedet til en 

anden tandlæge. Knap hver tiende forbruger har oplevet, at det blev dyrere eller væsentligt 

dyrere i forhold til det tilbud eller prisoverslag forbrugeren modtog inden tandbehandlingen.  

 

Analysebetingelser 
Forbrugerpanelet er sammensat som et webpanel. Forbrugerpanelets respondenter er 

tilfældigt udvalgt via telefoninterviews af en ekstern leverandør af dataindsamlinger og 

repræsenterer et bredt udsnit af den danske befolkning. Forbrugerpanelet består af knap 

3.600 forbrugere. Sammensætningen af respondenterne i forhold til populationen, defineret 

som forbrugere mellem 18 år og 69 år ud fra data fra Danmarks Statistik, kan i nogle 

undersøgelser mangle fuldstændig repræsentativitet. Dette løses ved at foretage en vægtet 

korrektion af stikprøven ud fra relevante baggrundsvariable.  

I denne undersøgelse har 1.016 respondenter besvaret dette tema i undersøgelsen helt eller 

delvist. Svarprocenten er 28 %. Svarene er efterfølgende vægtet i forhold til køn og alder. 
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Tandlæger 
Panelet er blevet stillet en række spørgsmål om tandlæger herunder priser, tilbudsgivning, 

klager og respondentens navigering på markedet for tandlægebehandlinger. 

 

Hvornår har du senest været hos tandlægen? 

Figur 1 – Alle 

N = 1.016 

Det fremgår af figuren ovenfor at 76%, svarende til tre ud af fire forbrugere, har været hos 

tandlægen inden for det seneste år. 

 

Har du, hos din danske tandlæge, inden for de sidste 5 år, fået foretaget en større 

tandbehandling, der beløber sig over 2.500,- kr.? 

 
Figur 2 – Alle 

N = 1.011 

Det fremgår af figuren ovenfor at 36%, svarende til lidt mere end hver tredje forbruger, har 

fået foretaget en større tandbehandling inden for de sidste 5 år, der beløber sig over 2.500 kr. 
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Ifølge loven har du krav på et skriftligt tilbud på tandlægebehandling over 2.500 Kr. 

Fik du et tilbud, mundtligt eller skriftligt, ved den sidste behandling over 2.500 Kr. 

(gerne flere svar)? 

 

Figur 3 – Respondenter der hos danske tandlæge, inden for de sidste 5 år, har fået foretaget en tandbehandling, 

der beløber sig over 2.500 Kr. 

N = 365 

Det fremgår af figuren ovenfor at 43%, svarende til knap ni ud af 20 forbrugere, der inden for 

de sidste 5 år har fået foretaget en tandbehandling, der beløber sig over 2.500 Kr., fik et 

mundtligt tilbud på tandbehandlingen. Næstflest forbrugere svarende til 29%, eller tre ud af 

10 forbrugere, fik et skriftligt tilbud på tandbehandlingen. 

 

Hvad gjorde du for at sikre dig den bedst mulige pris (gerne flere svar)? 

 

Figur 4 – Respondenter der hos danske tandlæge, inden for de sidste 5 år, har fået foretaget en tandbehandling, 

der beløber sig over 2.500 Kr., og forinden har fået et skriftligt eller mundtligt tilbud på tandbehandlingen  

N = 270 
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Det fremgår af figuren ovenfor at 75%, svarende til 3 ud af 4 forbrugere der hos danske 

tandlæge, inden for de sidste 5 år, har fået foretaget en tandbehandling, der beløber sig over 

2.500 Kr., og forinden har fået et skriftligt eller mundtligt tilbud på tandbehandlingen, ikke 

forhandlede prisen med tandlægen og valgte at fortsætte hos samme tandlæge. Af de 17% 

svarende til hver sjette forbruger, der forhandlede med tandlægen om prisen, fik 71% eller 

syv ud af 10 forbrugere et prisnedslag som et positivt resultat af forhandlingen. 

 

Har du, inden for de sidste 5 år, forsøgt at undersøge priser på tandlægeydelser? 

 

Figur 5 – Respondenter der hos danske tandlæge, inden for de sidste 5 år, har fået foretaget en tandbehandling, 

der beløber sig over 2.500 Kr.  

N = 365 

Det fremgår af figuren ovenfor at 74%, svarende til tre ud af fire forbrugere, ikke har forsøgt 

at undersøge priser på tandlægeydelser inden for de sidste 5 år. Dette trods en foretaget 

tandbehandling der beløber sig over 2.500 Kr. 

 

Du har i foregående spørgsmål svaret, at du har undersøgt priser på tandlægeydelser. 

Hvordan undersøgte du disse priser (gerne flere svar)? 

 

Figur 6 – Respondenter der inden for de sidste 5 år har forsøgt at undersøge priser på tandlægeydelser 

N = 95 

Det fremgår af figuren ovenfor at 58%, svarende til knap seks ud af 10 forbrugere der inden 

for de sidste 5 år har forsøgt at undersøge priser på tandlægeydelser, valgte at undersøge 
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tandlægepriser på andre tandlægers hjemmeside. Næstflest forbrugere svarende til 37%, eller 

lidt mere end hver tredje forbruger, valgte at undersøge priserne på deres egen tandlæges 

hjemmeside, mens 32% eller knap hver tredje af forbrugerne benyttede Sundhed.dk 

(tandlæge prisportal) til at undersøge priser på tandlægeydelser. 

Andet (beskriv venligst): 

 længe siden, husker ikke hvordan. Det var efter avisomtale. 

 tandlægehøjskolen 

 Fik oplyst, hvad andre havde givet for en rodbehandling og kunne se, at min tandlæges 
pris var yderst rimelig 

 set udenlandske priser 

 Indhetet tilbud fra 2 forskellige tandlæger 

 sægte tandlæge i Thailand 

 Tyskland husker ikke navnet 

 via facebook reklamer, det var for besværligt, så jeg sprang fra uden at få priserne. 

 

Hvad var det vigtigste for dig, da du sidste gang valgte tandlæge (op til 2 svar)? 

 

Figur 7 – Alle 

N = 1.010 

Det fremgår af figuren ovenfor at 62%, svarende til lidt mere end seks ud af 10 forbrugere, 

vurderer at det er vigtigst for dem at have tillid til tandlægen. Næstflest forbrugere svarende 

til 42%, eller lidt mere end fire ud af 10 forbrugere, vurderer at det er vigtigst for dem at 

tandlægens arbejde er af høj kvalitet, mens 30%, svarende til tre ud af 10 forbrugere, 

vurderer det som vigtigst at tandlægens klinik ligger tæt på deres hjem, arbejdsplads, 

uddannelsessted etc.   

Andet (beskriv venligst): 

 Gode anmeldelser f.eks. i lokalsamfundets facebookgruppe 

 At jeg får tjek af tandlægen og ikke en tandteknikker 

 Anbefaling fra bekendte 

 mulighed for afdragsordning 

 At de er gode til tandlægeskræk 
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 Ønskede en mandlig tandlæge. 

 tilgængelighes for kørestol 

 Jeg valgte den tandlæge fordi det bat en jeg kendte, nu er hun gået på pension så tænker 
at finde en tættere på mit arbejde 

 At kun det nødvendige laves 

 Jeg har haft den samme i 23år 

 at tandlægen giver sig tid til mig og jeg har tillid til tandlægen 

 Fleksible åbningstider 

 Behageligt personale 

 Årlig tilbagevendende eftersyn 

 Min tandlæge solgte sin klinik, og jeg fulgte med 

 At de kunne håndtere tandlægeskræk 

 Blev anbefalet af kollegaer og veninder 

 jeg kender tandlægen 

 Får ofte en ydelse pr. kulansje, ja endda direkte dekort en gang 

 Personligt kendskab 

 Anbefalet af andre 

 har fast tandlæge i nærområdet 

 vi havde en dårlig tandlæge så hele familien skiftede tandlæge men det er helt tilbage til 
ca 1983 

 Har brugt den samme klinik i mere end 30 år, men forskellige tandlæger 

 Viden om implantater 

 sidste gang jeg var til tandlæge var jeg 14 år gammel. -de er stadig pæne 

 Tidligere tandlæge solgte klinik, jeg blev. 

 En tandlæge, der ikke tvangs-kategoriserer patienter i grøn-gul-rød. 

 Tandlægen tildelt tilfældigt 

 Har kun skiftet en gang, 

 Tandlægeskrækvenlig tandlæge 

 Min familie brugte den tandlæge 
 

Har du nogensinde benyttet en tandlæge med praksis i udlandet? 

 

Figur 8 – Alle 

N = 1.010 

Det fremgår af figuren ovenfor at 5%, svarende til hver tyvende forbruger, på et tidspunkt har 

benyttet en tandlæge med praksis i udlandet. 
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Hvad var årsagen til dit valg, at benytte en tandlæge med praksis i udlandet (op til 2 

svar)? 

 

Figur 9 – Respondenter som har benyttet en tandlæge med praksis i udlandet  

N = 51 

Det fremgår af figuren ovenfor at 53%, svarende til knap 11 ud af 20 forbrugere, som på et 

tidspunkt har benyttet en tandlæge med praksis i udlandet, foretog dette valg fordi det er 

billigere. 50% svarende til halvdelen oplyser anden årsag.  

Anden årsag (beskriv venligst): 

 

 Det var akut (knækkede tandbøjle) 

 Jeg var bosiddende i udlandet på det tidspunkt 

 lav tandlægeregning betaler ferien 

 Akut 

 Jeg boede i udlandet 

 Havde akut behov for tandbehandling, mens jeg var i NJ, USA, i juni sidste år 

 arbejdede 4 år i Bosnien 

 Jeg kommer fra Sverige og har beholdt min gamle randlæge. 

 Jeg  boede 2 år i  England 

 Fik tandpleje mens jeg var i udlandet 

 Det var tæt på vor anden bopæl i Rio 

 God pris samt større tillid. Gør kun det, der skal gøres. 

 Jeg var bosat i Frankrig 

 akut tandproblem 

 Det blev lovet billigere, men endte med at være samme pris som min danske tandlæge 
havde opgivet 

 Akut tandpine 

 Passede med ferie 

 Jeg var i udlandet på ferie 

 Jeg boede i Belgien 

 Boede i udlandet 

 Var på ferie i Australien og fik tandpine, så jeg var nødt til at opsøge en tandlæge 
dernede 

 Jeg boede i udlandet 

 Jeg boede der midlertidigt 

 Bosiddende 

 Tandskade på ferie 
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 Jeg boede i udlandet 

 akut tandpine,fik god behandling og fortsatte der 

 Det var nødvendigt, da jeg var bosat i udlandet. 

 Knækkede en tand på ferie i Fuengirola, og fik en ny krone 

 Har boet i New Delhi i 3 år. 
 

Har du inden for de sidste 10 år været utilfreds med en dansk tandlæge i forbindelse 

med en behandling? 

Figur 10 – Alle  

N = 1.008 

Det fremgår af figuren ovenfor at 22%, svarende til lidt mere end hver femte forbruger, har 

inden for de sidste 10 år været utilfreds med en dansk tandlæge i forbindelse med en 

behandling. Omvendt har 76%, svarende til tre ud af fire forbrugere ikke oplevet at have 

været utilfreds. 

 

Hvad har du været utilfreds med i forbindelse med en behandling (gerne flere svar)? 
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Figur 11 – Respondenter som inden for de sidste 10 år har været utilfreds med en dansk 

tandlæge i forbindelse med en behandling 

N = 217 

Det fremgår af figuren ovenfor at 31%, svarende til tre ud af 10 forbrugere, som har været 

utilfreds med en dansk tandlæge i forbindelse med en behandling, har været utilfreds med at 

tandlægepriserne er for høje. Næstflest svarende til 30% eller tre ud af 10 forbrugere, har 

været utilfreds med at tandlægearbejdet ikke holdt og skulle laves om, mens 21% svarende til 

hver femte var utilfreds med, at tandlægen gav dem en unødvendig behandling. 26% 

svarende til hver fjerde oplyser en anden årsag (Andet). 

Andet (beskriv venligst): 

 Jeg havde ikke tillid til tandlægen 

 Tandlægen forekom at være dårlig til "håndværket" 

 Jeg synes ikke at tandrensningen var af samme kvalitet som den var tidligere 

 endda meget svært at gennemskue om kvaliteten af arbejdet er som den skal være 

 Tandlægen angav, at jeg havde et problem, som en anden tandlæge ikke kunne finde. 

 følte mig presset til dyr behandling. Afslog dog 

 har ikke været utilfreds med noget (mangler) 

 Havde desværre en tandlæge som lavede mere skade end gavn. Har nu fundet den 
bedste tandlæge, som er ved at rette op på skaderne. 

 Meget ringe kundekontakt fra tandplejer 

 Tandlægen havde mere en normalt svært ved at styre sine redskaber, med div. 
tandkødsskader til følge. 

 Prisen var ændret efter arbejdet var udført 

 Tog røntgen billeder hver 6 måned 

 Ikke utilfreds 

 Han fik en anden tandlæge til at operere, men var ikke opfølgende 

 Tandlægen ville give mig behandlinger andre tandlæger (jeg stolede mere på) tidligere 
havde vurderet ikke var nødvendigt. Og tandlægen tod sig betalt ekstra for at vise, 
hvordan man skulle bruge tandtråd uden at sige, at dette ville give et tillæg i prisen. 

 holdt ikke aftalen 

 Jeg har ikke været utilfreds 

 Tilbud på behandling, dobbelt pris i forhold til udland 

 Det fungerede bare ikke 

 tandlægen fortsatte sin praksis, selv om han var for syg 

 For mange løftede pegefingre 

 Tandlægen lavede arbejdet om uden beregning 

 han stikker hul i mit tandkød og det gør ondt 

 Smadrede en tand 

 for høj og skæv plastarbejde med knækket fortand 

 Manglende kvalitet 

 Sprogproblemer med udenlandske tandlæger 

 Hvis der skal laves noget efter  det alm. Eftersyn, kan selv et mindre hul iført blive lavet 
ved et nyt  besøg. Det er ikke godt, når man har tandlægeskræk, som tandlægen ikke er 
god til at tage hensyn til 

 Tandlægefejl. 

 Tandlægen var ikke dansk, så derfor skiftede jeg, han forstod ikke tilstrækkeligt dansk 
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 Det lovede holdt ikke... 

 Klinikpersonen talte meget nedladende til mig 

 At blive set af tandplejer og ikke tandlægen. Tandplejeren var belærende og talte ned til 
mig. 

 Følte ikke tandlægen var opdateret om behandlingsformer. 

 Han og jeg "matchede" ikke 

 Ville ikke udføre det optimale arbejde, fordi der skulle hjemkøbes materialer der ikke 
blev brugt så tit? 

 En plumpe faldt ud uden jeg opdagede det og det endte i en rodbehandling 

 Nægtede alm tandrensning.Jeg skulle i stedet bestille en ny tid: 1 time til 1200 kr. Det 
ønskede jeg ikke, og så stoppede jeg straks hos den tandlæge. 

 Ikke påpasselig med ikke at ramme tandkød 

 Tandlægen brugte sølv i min tand uden at fortale mig :-( 

 Tænderne knækkede efter behandlingen og så skulle jeg selv betale igen 

 var utryk ved personen 

 Tandlægen var ikke dygtig nok 

 Fik lavet en rodbehandling af en pensioneret tandlæge, som også selv måtte agere 
klinikassistent, så det gik i slowmotion tempo. 

 Mit tandlægekort var ikke fremskaffet skønt de havde fået ½ år til det. Da min tidligere 
tandlæge var gået på pension. 

 Blev sur da jeg bad om at trække en tand ud der var rodbehandlet et år før. 

 Plombering blev udført af klinikassisten 

 Tandlægen magtede ikke at modtage røntgen fra sygehuset, selvom det blev sendt 
direkte. 

 han påbegyndte et arbejde han ikke kunne fuldføre 

 Dårlig kvalitet 

 At man blev opdelt i rød-gul-grøn patient-type uden at kunne sige nej. 

 Ikke tilstrækkelig bedøvelse ved tandudtræk samt ved syning af tandkød blev der også 
hæftet sting i kødet på indersiden af kinden 

 En vat dims eksploderede i min mund da boret fik fat i den 

 arbejdet var ikke pænt og blev lavet om 

 tandlægen satte assistenten til at lave tandrensningsbehandling - uden varsel og til 
samme pris som hos tandlægen selv 

 Var belærende 

 Brugte forældet metoder 
 



 
JUNI 2018   
 
Har du inden for de sidste 10 år klaget over din tandlæge, i forbindelse med en 

behandling du var utilfreds med (gerne flere svar)? 

 

Figur 12 – Respondenter som inden for de sidste 10 år har været utilfreds med en dansk 

tandlæge i forbindelse med en behandling 

N = 217 

Det fremgår af figuren ovenfor at 74%, svarende til tre ud af fire forbrugere, valgte ikke at 

klage til eller over en tandlæge, trods utilfredshed med en tandbehandling foretaget inden for 

de sidste 10 år. De fleste forbrugere, svarende til 17% eller knap hver femte, vælger at klage til 

deres tandlæge som har foretaget behandlingen, mens 5% klager til klinikpersonalet, 5% 

oplyser andet, og 2% har klaget til en officiel klagemyndighed. 

Andet (beskriv venligst): 

 Jeg skicftede tandlæge 

 Jeg har påtalt en dårlig behandling, men ikke formelt klaget 

 Det er jo ikke muligt at klage med mindre man beholder tænderne i den tilstand den 
dårlige tandlæge har bragt dem i. Det dårlige tandlægearbejde var jo beviset. Men jeg 
kunne ikke gå rundt i den tilstand. 

 Det blev ikke nødvendigt at klage da ejeren af klinikken selv gjorde opmærksom på at 
hans ansatte tandlæge havde lavet fejlen 

 Har mundtligt advaret andre. Givet min nye tandlæge besked. 

 Har ikke været utilfreds 

 Skiftede tandlæge. 

 jeg skiftede tanlæge- 

 Jeg meddelte at jeg ikke kom mere og skiftede derefter til min nuværende tandlæge 

 Skiftede bare tandlæge 

 Jeg har diskuteret det med venner og skiftet tandlæge. 

 Skiftet tandlæge 

 Jeg skiftede til anden tandlæge umiddelbart derefter 

 Tandlægen gjorde selv opmærksom på at det kunne blive pænere 
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Du har i foregående spørgsmål svaret, at du ikke har klaget til eller over en tandlæge, 

som du var utilfreds med. 

Hvad var årsagen til, at du ikke klagede (gerne flere svar)? 

 

Figur 13 – Respondenter som inden for de sidste 10 år har været utilfreds med en dansk 

tandlæge i forbindelse med en behandling, men valgte ikke at klage over dette 

N = 160 

Det fremgår af figuren ovenfor at 45%, svarende til ni ud af 20 forbrugere, valgte ikke at klage 

men i stedet skiftede til en anden tandlæge. Næstflest svarende til 36% eller lidt mere end 

hver tredje valgte ikke at klage, da de ikke forventede at få noget ud af at klage, mens 21% 

eller hver femte ikke orkede at klage over den tandbehandling, som de var utilfreds med. 

Anden årsag (beskriv venligst): 

 Tandlægen er bestyrelsesmedlem i tandlægeforeningen i Nordjylland 

 Havde ikke tillid, men arbejdet skulle først laves om efter at jeg allerede havde skiftet 

 jeg har ikke været utilfreds med en tandlæge 

 min egen var syg så det var en vikar 

 Lavede aftale med tandlægen om ikke at blive betjent af tandplejer 

 som skrevet før, bevismaterialet var mine tænder, jeg kunneikke gå rundt sådan. 

 Synes ikke det var noget at klage over og ville først sige det til tandlæge. Hvis jeg mente 
hun/ han ikke havde behandlet mig ordenligt 

 Prisen blev ændret til det aftalte 

 Ikke noget at klage over 

 Jeg har ikke været utilfreds 

 Der har aldrig været grund til klage 

 Han var gift med en advokat 

 Ikke vigtig nok, tænker jeg. 

 jeg stoppede bare med at gå til tandlæge i lang tid; vist nok 3- 4 år og startede så hos en 
ny tandlæge som jeg fik anbefalet efter en knækket tand som skulle fikses. Siden da har 
det været helt regelmæssigt og der er kommet godt styr på tænderne igen :-) 

 ikke noget at jamre sig over 

 først senere fandt jeg ud af at smerterne ved behandling kunne have været afhjulpet 

 Tandlægen stoppede pga alder 

 Har besluttet mig for a topsøge en anden tandlæge, 
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 beløbet var ikke så stort så det føltes som om det var det værd 

 Derved ville tandlægen ikke få en mere rolig hånd 

 Det var arbejde udført af tandlægevagten 

 Gik tilbage til min gamle tandlæge. 

 Det var en ansat hos tandklinikkens ejere der lavede fejlen, og en af ejerne der 
reparerede. 

 Det berettige ikke til en klage 
 

Du har i foregående spørgsmål oplyst, at du klagede til en myndighed. 

Hvilken myndighed klagede du til (gerne flere svar)? 

 

Figur 14 – Respondenter som inden for de sidste 10 år har været utilfreds med en dansk tandlæge i forbindelse 

med en behandling, og valgte at klage over dette til en officiel klagemyndighed 

N = 4 

Det fremgår af figuren ovenfor at 86%, svarende til 17 ud af 20 forbrugere der vælger at klage 

til en officiel klagemyndighed, klager til Tandskadeankenævnet/Tandlægeforeningens 

praksisforsikring. 14% eller hver syvende forbruger klager til Regionstandlægenævnet. Det 

bemærkes, at der kun er 4 respondentsvar på dette spørgsmål, hvorfor der ikke kan drages en 

egentlig konklusion på fordelingen af klager på de forskellige myndigheder. 
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Har du inden for de sidste 10 år oplevet, at der er forskel på det tilbud eller 

prisoverslag, du har fået fra din tandlæge - og den endelige pris på behandlingen? 

 

Figur 15 – Alle 

N = 1.006 

Det fremgår af figuren ovenfor at 40%, svarende til fire ud af 10 forbrugere, inden for de 

sidste 10 år har oplevet, at den endelige pris er den samme som det tilbud/prisoverslag, som 

forbrugeren har fået af sin tandlæge. I alt 8% svarende til knap hver tiende forbruger har 

oplevet, at det blev dyrere eller væsentligt dyrere i forhold til det tilbud eller prisoverslag 

forbrugeren modtog inden tandbehandlingen. Det bemærkes, at 47% af respondenterne har 

svaret ”Ved ikke”. Den høje andel af ”Ved ikke” besvarelser kan skyldes, at mange 

respondenter ikke har fået foretaget en større tandbehandling inden for de sidste 10 år og 

derfor har de ikke modtaget et tilbud fra tandlægen på tandbehandlingen. ”Ved ikke” 

besvarelser kan også skyldes, at respondenten har modtaget et tilbud fra tandlægen, men 

ikke husker om der var forskel i forhold til den endelige pris på behandlingen.  

 


