
 

 

 

Folketingets Sundhedsudvalg har den 6. december 2021 stillet følgende spørgsmål nr. 

193 (Alm. del) til sundhedsministeren, som hermed besvares.  Spørgsmålet er stillet 

efter ønske fra Liselott Blixt (DF). 

 

Spørgsmål nr. 193:  

”Finansieringen af Tandlægeforeningens forsikring for tandskader under 10.000 kr. 

sker via regionerne, der på grundlag af en aftale indgået mellem Sundhedsministeriet 

og Tandlægeforeningen (henlæggelsesaftalen) overfører en procentdel af tandlæge-

klinikkernes tilskudsomsætning som betaling for Tandlægeforeningens forsikring. Kan 

ministeren oplyse, om der, såfremt der ikke er en lovbestemt forsikringspligt, i lovgiv-

ningen er hjemmel til, at Danske Regioner overfører en procentdel af tandlægernes 

tilskudsomsætning til en forening, som tandlægen ikke er medlem af, som betaling 

for en forsikring, tandlægen har opsagt? I benægtende fald, hvordan vil ministeren 

sikre, at der sker en tilbagebetaling af det beløb, som Danske Regioner har overført til 

Tandlægeforeningen?” 

 

Svar: 

Sundhedsministeren har hjemmel til at fastsætte regler om finansiering af de erstat-

ningssager der er henlagt til behandling hos en privatinstitution, jf. sundhedslovens § 

64 d, stk. 2. 

 

Denne bemyndigelse er udnyttet ved bekendtgørelse nr. 1112 af 1. juni 2021 om til-

skud til behandling hos privatpraktiserende tandlæge. Det fremgår af bekendtgørel-

sens § 15, stk. 2, at regionerne for så vidt angår praktiserende tandlæger, kan tilbage-

holde et beløb svarende til de faktiske udgifter til finansiering af de erstatningssager, 

der er henlagt til behandling hos en privat institution efter klage- og erstatningsloven. 

Der kan maksimalt tilbageholdes op til 2 % af rammen til erstatningsordningen. Belø-

bet til erstatningssagerne indbetaler regionerne direkte til Tandlægeforeningens 

Tandskadeerstatning.  

 

Sundhedsministeriet er i gang med at fortage en juridiske analyse af de mulige juridi-

ske og praktiske implikationer i forhold til ordningen. 
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