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Dato: 12. august.2020

Manglende betaling til den kollektive ordning mellem 1.000 kr. og 10.000 kr.
under Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning

Kære Dorthe

I forlængelse af vores møder i 2018 og 2019 skal vi atter henlede opmærksom-
heden på udfordringerne ved at det ikke er Iovfæstet, at Tandlaegeforenlngen
kan etablere en obligatorisk brancheløsning for alle privatpraktiserende tandlæ-
ger uanset foreningsmedlemskab.

Alle privatpraktiserende tandlæger i Danmark skal indbetale til Tandlægefor-
eningens Tandskadeerstatning. Dette gælder uanset om den enkelte privat-
praktiserende tandlæge er medlem af Tandlægeforeningen eller ej, arbejder
under ydernummer eller ikke eller er specialtandlæge.

Som oplyst på møderne, har det gennem alle årene været et problem, at en

mindre gruppe af tandlæger ikke bidrager til den kollektive erstatningsordning
for erstatninger mellem 1.000 kr. og 10.000 kr.

Alle tandlæger, der arbejder under et ydernummer, får vi oplysning om via

Danske Regioner, da disse indbetaler 2% af tilskudsomsætningen i á conto be-

taling til tandskadeerstatningsordningen mellem 1.000 kr. og 10.000 kr. Det er

derimod forbundet med en del usikkerhed at finde frem til de privatpraktise-
rende tandlæger, som ikke arbejder under et ydernummer. Vi har det seneste

år gjort en stor indsats for at finde frem til disse tandlæger.

Vi kan nu konstatere, at for året 2018 er der en relativ stor gruppe af tandlæ-
ger, som ikke har bidraget til den kollektive ordning. Efter sommerferien 2020

kontakter vi atter alle tandlægerne i privat praksis med henblik på oplysning af
deres omsætning for 2019. Man kan her frygte, at de samme tandlæger igen

vil undlade at meddele os deres omsætning, således at vi ikke kan beregne og

opkræve deres præmie for 2019.

Vi har derfor flere gange skrevet til disse tandlæger og opfordret dem til at op-

lyse deres bruttoomsætning, så vi kan beregne og opkræve deres præmie for
2018. Vi har samtidig orienteret dem om, at fortsat manglende indberetning og
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betaling af præmie til den kollektive ordning, betyder at det vil få konsekvenser
for deres patienter, hvis der indtræder en skade, hvor erstatningen udgør mel-

lem 1.000 kr. og 10.000 kr.

Hvis en sådan skade anmeldes til Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning vil

sagen blive afvist med, at tandlægen ikke er omfattet af den kollektive ord-
ning, der giver patienterne ret til erstatning når beløbet er mellem 1.000 kr. og

10.000 kr. 0g at patienten derfor ikke er berettiget til erstatning.

Vi finder, at det er en meget uheldig og urimelig situation nogle patienter kan

risikere at havne i, helt uden at være vidende om denne risiko, da det ingen of-

fentligt tilgængelige steder fremgår, at tandlægen ikke er omfattet af den kol-
lektive ordning.

Vi skal derfor atter anmode om, at der hurtigst muligt skabes lovhjemmel for
at Tandlægeforeningen kan etablere en obligatorisk brancheløsning, så en til-
fældig forskelsbehandling af patienterne kan undgås.

Ved en kommende lovændring imødeses ligeledes følgende medtaget:
- Hjemmel til at Tandlægeforeningen kan uddelegere sagsbehandlingen

og afgørelse af sagerne til et forsikringsselskab
- Fristerne for anke til Tandskadeankenævnet på 3 måneder og for ind-

bringelse af Tandskadeankenævnets afgørelser for domstolene på 6

måneder (dette på baggrund af højesterets afgørelse af den 26.8.2019)

Endelig skal det oplyses, at Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning fra
1.1.2019 opkræver regionerne fuldt ud for alle erstatninger sket i privat praksis

som overstiger 10.000 kr. samt for administrationsomkostninger for disse sa-

ger og sager, der afvises. Dette er i overensstemmelse med loven og praksis i

Patienterstatningen. Tandlægeforeningens Tandskadeerstatnings kollektive
ordning vil som hidtil afholde alle erstatninger der beløbsmæssigt ligger mellem
1.000 kr. og 10.000 kr. og administrationsomkostninger i forbindelse med

disse sager.

Jeres udkast til en ny aftale med Tandlægeforeningen om henlæggelse afbe-
handlingen af sager efter KEL kapitel 3 til Tandlægeforeningen imødeses forsat.

Venlig hilsen

Susanne Kleist Joakim Lilholt
Formand Direktør
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