
Leder

I årenes løb har der været flere tilløb til at etab-
lere et alternativ til Tandskadeerstatningen. 

PTO kan i dette nummer præsentere et unikt 
samarbejde med Købstædernes Forsikring om 
en tandskadeerstatning og en praksisforsik-
ring for klinikejere samt en markant forbedring 
af den nuværende ordning med Danica Pen-
sion, og der er mere i vente. 

Tandskadeerstatningen sikrer patienterne er-
statning for skader, der ikke er dækket af den 
offentlige erstatningsordning og har derfor sin 
berettigelse, men det er også en dyr ordning 
for os klinikejere. 

Udgifterne til at administrere Tandskadeerstat-
ningen har i mange år været langt større end 
det beløb, patienterne får udbetalt i erstat-
ning. I 2019 indbetalte vi klinikejere 31 mio. kr. 
til Tandskadeerstatningen. Tandskadeerstat-
ningen dækkede imidlertid blot skader for 3.0 
mio. kr.

Udover dette misforhold mellem klinikejernes 
indbetalinger og erstatningsudbetalingerne 
koster det 21 mio. kr. at administrere Tand-
skadeerstatningen, og med en gennemsnitlig 
udgift på 13.000 kr. pr. sag, giver ordningen 
et overskud, der er mere end dobbelt så stort 
som erstatningsudbetalingerne. Det kan vi i 
PTO gøre væsentligt bedre. Bestyrelsen for 
PTO har derfor siden årsskiftet været i dialog 
med flere forsikringsselskaber om at skabe et 
alternativt og slagkraftigt tilbud til klinikejerne. 

Det kan være et sammenfald af tilfældige 
omstændigheder, men efter at PTO indledte 
processen med forsikringsselskaberne, ned-
satte Tandlæge Tryghed pludselig ud af det blå 
forsikringspræmien på Tandskadeerstatningen 
med mere end halvdelen. Prisnedsættelsen er 
en fantastisk nyhed for klinikejerne. Men hvor-
for er prisnedsættelsen ikke sket for mange år 
siden, og har Tandlæge Tryghed tænkt sig at 
betale penge tilbage også for tidligere år fra 

Tandskadeerstatningen

den pengetank på mere end 100 mio. kr., som 
Tandlæge Tryghed har oparbejdet over årene?

Præmiebetalingerne til Tandskadeerstatningen 
udgør en stor årlig udgift for klinikejerne. Det er 
derfor vigtigt, at prissætningen er konkurrence-
dygtig, og det burde den have været i alle årene

Tandskadeerstatningen har til nu reelt været 
uden konkurrence og uigennemsigtig. Det kan 
for nogle se ud, som om det gennem mange 
år har været et tag selv-bord, når en ordning 
giver et årligt overskud på 7 mio. kr.  Det kan 
der være delte holdninger til, men prisnedsæt-
telsen rejser også flere andre spørgsmål: Har 
prisen været fastsat rigtigt, og er den mang-
lende gennemsigtighed bevidst? I bedste fald 
har vi som klinikejere betalt for meget gennem 
en årrække. 

Tiden har ændret sig siden Tandskadeerstat-
ningen så dagens lys for 30 år siden. Du er 
som medlem af PTO ikke bundet til at tegne en 
forsikring. Det er for PTO vigtigt, at klinikejerne 
har samme frie valg som på de øvrige områder 
i samfundet. Kun på den måde kan vi sikre os 
en prissætning på markedsvilkår. 

PTO vil fremadrettet sikre gennemsigtighed 
omkring klinikejernes forsikringsforhold.

Du kan i temaet om tandlægeforsikringer læse 
mere om vores samarbejde med Købstæderne 
og Danica om en erhvervsudygtighedsforsik-
ring. Vi har døbt vores forsikring praksis+, fordi 
vi mener, at det er et reelt alternativ, og fordi 
det er meget mere end blot en forsikring. For 
første gang i mere end 30 år er der et alterna-
tiv, som sikrer klinikejerne en reel valgfrihed. 
Valget er dit.

Poul Staal
Formand for PTO
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TandlægeTrygjhed: Udsagnet er forkert. TandlægeTryghed formidler ikke nogen forsikring, der dækker tandskadeerstatning. TandlægeTryghed kan derfor ikke nedsætte nogen forsikringspræmie.
 
PTO: Udsagnet er korrekt. TandlægeTryghed formidler en forsikring for Tandskader.



TandlægeTryghed: Udsagnet er forkert. TandlægeTryghed formidler ikke nogen tandskadeerstatning. TandlægeTryghed ikke har nogen pengetank, der stammer fra en sådan forsik- ring. 
 
PTO: Udsagnet er korrekt. TandlægeTryghed formidler og administrerer en tandskadeerstatning. TandlægeTryghed får for det et administrationsbidrag og har en formue på over 100 mio. kr. 

kent
Text Box
TandlægeTryghed har stævnet PTO. De udsagn TandlægeTryghed mener er forkerte eller miskrediterende, er markeret med gult. 
   Kører du musen henover de gule post-it, kan du se, hvad TandlægeTryghed mener er forkert, og hvad PTO har svaret. 
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