
 
 

 

SUNDHEDSDATA - KORT NYT                                                                  August 2019 

Betydeligt fald i brugen af sølv til tandfyldninger 
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Antal nye tandfyldninger 
i sølv er faldet fra 1,2 
mio. i 2000 til knap 
32.500 i 2018. 
 

Det største fald sker ef-
ter, at Sundhedsstyrel-
sen anbefalede en gene-
rel udfasning af sølv til 
tandfyldninger i 2006. 

 
 

 
 Kilde:   Sygesikringsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen. 
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Antal

 Antal nye tandfyldninger i sølv er 
faldet fra 1,2 millioner i 2000 til 
knap 32.500 i 2018.  
 

 I Hovedstaden bruger tandlæger i 
mindre grad sølv til tandfyldninger 
end i de øvrige regioner. 

De nationale sundhedsregistre indeholder en lang 
række informationer om danskernes kontakt med 
sundhedsvæsenet. Oplysningerne i de forskellige 
registre kommer bl.a. fra hospitalerne, de prakti-
serende læger og kommunerne. 
Her stilles skarpt på brugen af sølv til tandfyldnin-
ger hos tandlæger i Danmark fra 2000 til 2018. 
Brugen af sølv til tandfyldninger er begrænset si-
den 2003. I 2006 anbefalede Sundhedsstyrelsen en 
generel udfasning, og i vejledningen fra 2018 er 
reglerne for brugen yderligere skærpet. Se mere: 
Brug af sølv til tandfyldninger begrænset betyde-
ligt siden år 2000. 

Antal nye tandfyldninger i sølv, 2000-2017 

Generelt forbud med 
brug i tænder  
(med undtagelser)* 

Sundhedsfaglige 
anbefalinger om  
udfasning af brug** 

Skærpelse af forbud 
EU-Forordning*** 



 
 

 

 
 
 

 

 

I Region Hovedstaden 
bruger tandlægerne i 
hver anden tandlæge-
praksis ikke sølv til tand-
fyldninger i 2018. 
 
Dette er en større andel 
end i de øvrige regioner, 
hvor det tilsvarende gæl-
der omkring hver tredje 
tandlægepraksis. 

Kilde: Sygesikringsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen. 

 
  

  
 
 

Sundhedsdatastyrelsen, Ørestads Boulevard 5, 2300 København S 

Yderligere information: Maria Bo Svendsen, masv@sundhedsdata.dk 
Se mere på Sundhedsdatastyrelsen.dk 
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