
Orientering om Praksis+ og Tandlægeforening, Praksisforsikringen og 

TandlægeTryghed 

Praktiserende Tandlægers Organisation, PTO har etableret en samlet forsikringspakke, Praksis+, som 

indeholder forskellige forsikringer til medlemmer af PTO. Pakken indeholder følgende elementer: 

1) Tandskadeerstatning   
2) Arbejdsskadeforsikring, Erhvervsansvarsforsikring, Retshjælpsforsikring og Sikringsordning 
3) Klinikforsikring, Cyberforsikring, Netbanksforsikring og Kriminalitetsforsikring 

 

Helt kort så er der følgende kommentarer til PTO’s samlepakke af forsikringer: 

Ad 1:Tandlægeforeningens Tandskadeerstatningen er ikke en forsikring, som Købstædernes Forsikrings 

forsikring eller andre forsikringsselskaber kan tegne. Det er en lovreguleret rettighed for patienter om at 

kunne få erstatning for skader sket hos autoriserede tandlæger i Danmark. Det er ikke Tryg, der udbyder 

forsikring for Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning – Tryg varetager alene selve sagsbehandlingen i 

henhold til gældende regler.  

Når PTO og Købstædernes Forsikring oplyser, at de kan tilbyde tandlægerne - i stedet for 

Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning - en forsikring, der dækker skader forvoldt i privat praksis, hvor 

erstatningen beløber sig til mellem 1.000 kr. og 10.000 kr., er det ikke korrekt.  

Tandlæger i privat praksis kan ikke fravælge at være omfattet af den kollektive ordning, der dækker skader 

mellem 1.000 kr. og 10.000 kr. og tandlægerne er alle forpligtet til at oplyse alle patienter om, at en evt. 

skade sket enten hos dem selv eller en anden tandlæge, skal anmeldes til Tandlægeforeningens 

Tandskadeerstatning og hvis behov, hjælpe patienten med en sådan anmeldelse. 

Tegning af PTO’s/Købstædernes Forsikrings ”Tandskadeerstatning” vil derfor være en udgift for noget, som 

ikke giver værdi for tandlægen og, hvis anmeldelse sker til denne forsikring i stedet for til 

Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning, vil kunne medføre, at patienterne bliver frataget lovmæssige 

rettigheder til at få deres sager behandlet korrekt. 

Se vedlagte notat udarbejdet af advokatfirmaet Plesner, der redegør for lovligheden eller mangel på samme 

af PTO’s/Købstædernes Forsikrings ”Tandskadeerstatning”. 

Ad 2: Disse forsikringer svarer til Praksisforsikringens forsikringsordninger - Arbejdsskadeforsikring, 

Erhvervsansvarsforsikring, Retshjælpsforsikring og Sikringsordningen. Disse forsikringer kan 

PTO/Købstædernes Forsikring frit tilbyde alle tandlæger at tegne.  

Her er det alene vigtigt at gøre opmærksom på, at Tandlægeforeningen netop har valgt at have disse 

væsentlige forsikringer som obligatorisk for alle klinikejere, der er medlem af Tandlægeforeningen. Ved at 

have en bestemmelse om, at alle klinikejere skal have disse forsikringer, sikrer Tandlægeforeningen at ingen 

risikerer at komme til at stå i en situation, hvor de burde have en af disse forsikringer, men ikke lige havde 

fået tegnet forsikringen, da den forsikringsudløsende begivenhed fandt sted. Det kan nemlig blive rigtig dyrt! 

Grundet den obligatoriske dækning er det muligt at få disse forsikringer til en meget lav præmie.  

5.750 kr. koster det i 2021 en klinikejer at have alle sine ansatte og sig selv omfattet af 

arbejdsskadeforsikringen, have en forsikring for det ansvar klinikejeren måtte pådrage sig for egne og ansat 

personales handlinger og undladelser (erhvervsansvarsforsikringen), have en erhvervsretshjælpsforsikring, 

der dækker op til 200.000 kr. i forbindelse med en retssag samt at klinikejerens patienter vil kunne få betalt 

for mangelfuldt arbejde/omgørelse i visse helt særlige situationer, hvor tandlægen ikke selv er i stand til at 
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betale for dette (kan have stor betydning for tandlægens konkursbo eller dødsbo). Det er en meget lav 

præmie og let gennemskuelig for tandlægen. Ud fra PTO’s egen beskrivelse i klinikejerens magasin 2021 er 

det ikke muligt at gennemskue, hvad Købstædernes Forsikrings Forsikring skal have i præmie for disse 

forsikringer. Hvis de kan matche denne pris, så vil det være fint at få den eksakte præmie oplyst.  

Selvom PTO og Købstædernes Forsikring gentagne gange har beskrevet ovenstående forsikringer og 

Tandlægeforeningens Tandskadeforsikring, som henhørende under TandlægeTryghed er dette på ingen 

måde tilfældet. Tandlægeforeningens Tandskadeforsikring, Tandskadeankenævnet og forsikringerne ovenfor 

nævnt, som ligger under Tandlægeforeningens Praksisforsikring, varetages og forvaltes alle under 

Tandlægeforeningens CVR-nummer og har ingen relation til TandlægeTryghed. 

Ad. 3: Forsikringerne nævnt under punkt 3 er alle forsikringer som også tilbydes af TandlægeTryghed. 

TandlægeTryghed er af Finanstilsynet godkendt som forsikringsformidler, og følger de af Finanstilsynet 

fastsatte regler for at afdække tandlægernes behov for forskellige forsikringer og rådgive herom. 

TandlægeTryghed modtager alene administrationsbidrag for at foretage denne rådgivning på et objektivt 

grundlag, og disse bidrag anvendes til at dække udgifterne ved sekretariatet i TandlægeTryghed. 

TandlægeTryghed, skal i modsætning til fx forsikringsselskaber ikke genererer et overskud, men alene have 

dækning af udgifterne til driften af TandlægeTryghed. Sekretariatet er ikke provisionslønnet og har derfor 

ikke en økonomisk interesse i at sælge flest mulige forsikringer til tandlægerne. TandlægeTrygheds formål er 

alene at tilbyde tandlægerne relevante og konkurrencedygtige forsikringer. 

Klinikforsikringen tilbydes af TandlægeTryghed. Præmien er 4.057 kr. pr. unit pr. år. Den er selvfølgelig 

frivillig og er ikke lagt sammen med flere andre forsikringer, så man ikke kan gennemskue prisen for denne 

forsikring. Det er let for tandlægerne at gennemskue den samlede pris, da alle nemt kan gange antallet af 

units med 4.057 kr. Og enhver klinikejer ved hvor mange units der er på klinikken. 

Cyberforsikringen hos TandlægeTryghed hedder eProtect og indeholder både cyberforsikring og 

netbankforsikring. Præmien for denne er 1.358 kr. om året – svært at gøre meget billigere. 

Eneste forsikring det ikke er muligt at sætte en fast præmie pr. enhed på er kriminalitetsforsikringen, da 

risikoen er helt afhængig af, hvilke dækninger der vælges og antallet af ansatte på klinikken. Til gengæld er 

der kun 3 klinikejere, der har tegne denne forsikring, så at lægge den i den samme pulje som ovenstående 

forsikringer, er nærmest at lade tandlægerne betale for noget de ikke ønsker at forsikre sig for. 

Samlet set er det svært at klandre TandlægeTryghed og Tandlægeforeningens Praksisforsikring for ikke at 

have gennemskuelige og konkurrencedygtige produkter og priser på de omtalte forsikringer. Det er ligeledes 

svært at se, at Praksis+ giver større transparens og gennemskuelighed om prissætningen på de enkelte 

forsikringer. 
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