
 

 

 

Folketingets Sundhedsudvalg har den 23. marts 2022 stillet følgende spørgsmål nr. 

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

efter ønske fra Liselott Blixt (UFG). 

 

Spørgsmål nr. 563:  

”Kan ministeren oplyse, om Sundhedsministeriet har indgået en aftale med Tandlæ-

geforeningen, der pålægger tandlæger en pligt til at indbetale en præmie til dækning 

af udgifter til skader mellem 1.000 og 10.000 kr.? Tandlægeforeningen skriver den 4. 

februar 2022 (Intet nyt i ministersvar: Afgørelser om erstatningssager kan kun træffes 

ét sted) som kommentar til ministerens svar af 2/2-22 på SUU, alm. del - spørgsmål 

192, at Tandlægeforeningen har indgået en aftale med Sundhedsministeriet, som gi-

ver patienter en aftalebestemt ret til erstatning allerede fra 1.000 kr. Tandlægefor-

eningen oplyser på praksisforsikringens hjemmeside, at alle privat praktiserende 

tandlæger er forpligtet til at indbetale til ordningen: ”uanset om man arbejder med 

eller uden ydernummer, er medlem af Tandlægeforeningen eller ej, eller om man er 

specialtandlæge. Den indbetalte præmie er til dækning af den kollektive ordning for 

Tandskadeerstatninger med udbetalinger mellem 1.000 kr. og 10.000 kr.” 

I bekræftende fald bedes ministeren oplyse, om denne indbetalingspligt gælder ube-

tinget for alle tandlæger, og om hjemmelsgrundlaget for, at Sundhedsministeriet kan 

indgå en aftale, der pålægger tandlæger en sådan indbetalingspligt.  

Såfremt der ikke består sådan en indbetalingspligt, der omfatter alle tandlæger, be-

des ministeren oplyse hjemmelsgrundlaget for, at regionerne foretager fradrag i alle 

tandlægers tilskudshonorar og indbetaler dette til Tandlægeforeningen til dækning af 

udgifter til skader mellem 1.000 - 10.000 kr. Foreligger der ikke et sådant hjemmels-

grundlag, bedes ministeren oplyse, hvorledes ministeren agter at bringe regionernes 

praksis til ophør for tandlæger, der ikke har ønsket at tilslutte sig Tandlægeforenin-

gens erstatningsordning.” 

 

Svar: 

Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning har ikke lovgivningsmæssig hjemmel til at 

pålægge privatpraktiserende tandlæger at være omfattet af den frivillige erstatnings-

ordning for skader mellem 1.000 kr. og 10.000 kr. Hvorvidt og hvordan den skitserede 

praksis kan eller skal bringes til ophør, er et spørgsmål, regionerne og Tandskadeer-

statningen bør afklare indbyrdes. 

 

Sundhedsministeriet har indgået en aftale med Tandlægeforeningens Tandskadeer-

statning (henlæggelsesaftalen) om behandling og afgørelse af tandskadesager.  

 

Der fremgår af henlæggelsesaftalens aftalevilkår for skader forårsaget af privatprakti-

serende tandlæger, at der er en undergrænse på 1.000 kr. for retten til erstatning, og 

at udbetalingen af erstatning udbetales direkte til skadelidte af Tandlægeforeningen. 

Hvorvidt der er en pligt for de privatpraktiserende tandlæger til at være omfattet af 
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Side 2 

ordningen for skader mellem 1.000 og 10.000 kr. er imidlertid ikke reguleret af afta-

len. 

 

Den nugældende henlæggelsesaftale blev indgået i 2003, det vil sige før overenskom-

sten blev opsagt med de privat praktiserende tandlæger. En ny henlæggelsesaftale er 

under udarbejdelse henset til, at tandområdet for så vidt angår privatpraktiserende 

tandlæger i stedet blev reguleret ved lov nr. 558 af 29. maj 2018 om ændring af sund-

hedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, lov om 

social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig før-

tidspension m.v. (Tandpleje til voksne i privat praksis, tilskud, klageadgang m.v.).  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

 

Magnus Heunicke      /      Sara Breum Müller 

 


