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Sundhedsloven med tilhørende bekendtgørelse regulerer pr. 1. juni 2018
tandlægeområdet. Loven viderefører i stort omfang overenskomst om
tandlægehjælp, og det er fortsat regionerne der udbetaler tilskud til tand‐
lægehjælp.

Lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage‐ og erstatningsadgang
inden for sundhedsvæsenet, lov om social pension og lov om højeste,
mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. (nr. 558
af 29/5/2018) findes her.
Loven regulerer følgende emner:
‐
‐
‐
‐
‐

Krav til og obligatoriske opgaver mv. for praktiserende tandlæger
Praksisformer (præciseret i bekendtgørelse jf. nedenfor)
Valg af tandlæge og tandlægehjælp hos praktiserende tandlæge
Økonomiske ramme, afregning og kontrol (præciseret i bekendtgørelse jf.
nedenfor)
Regler om ændringer Klage‐ og erstatningsadgang indenfor sundhedsvæse‐
net (hjemmel til at Styrelsen for Patientsikkerhed behandler klager over
praktiserende tandlæger)

Bekendtgørelse om tilskud til behandling hos praktiserende tandlæge fin‐
des (BEK nr. 581 af 25/05/2018) her.
Bekendtgørelsen præciserer lovens regler inden for følgende emner:
‐

Tilskud til behandling, herunder gebyr for udeblivelse og afbrudt behand‐
ling, tillæg for behandling uden for normal åbningstid og uden for klinikken.
o I Bilag 1 findes oversigt over ydelser og honorarer.
o I Bilag 2 findes ydelsesbeskrivelser og honorarberegning

‐
‐
‐
‐

‐

Offentliggørelse af oplysninger om klinikken og priser
o I Bilag 4 findes oversigt over ydelser på sundhed.dk
Krav til anvendelse af elektroniske it‐løsninger
Krav til tandlægeklinikken som virksomhed
o I Bilag 3 findes regler om tandlægeklinikker som virksomhed
Økonomiske ramme og tilbagebetaling
o Regionerne betaler en takst pr. klagesag for behandling af sager
i Styrelsen for Patientklager.
o § 15, stk. 2 giver hjemmel til at opkræve midler til finansiering
af klage‐ og erstatningssager med op til 1,2 % af rammen til kla‐
geordninger og 2 % af rammen til erstatningsordningen. Belø‐
bet til erstatningssagerne indbetaler regionerne direkte til
Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning.
Opgørelser og højestegrænser
o Inden 1. marts foretager regionen en opgørelse. Indholdet er
fastlagt i § 19, stk. 2.
o Inden 30. juni sammenholder regionen den enkelte praksis i for‐
hold til regions‐ og landsgennemsnittet. Dette er nærmere be‐
skrevet i §§ 20‐22.

Konsekvenserne af loven er følgende:
‐
‐
‐

‐

‐
‐

Honorarer reguleres 1. juni og 1. december
Højestegrænser afgjort i henhold til Tandlægeoverenskomsten bortfalder.
Klager over praktiserende tandlæger behandles i Styrelsen for Patientsikker‐
hed (fra 1. juli: Styrelsen for Patientklager). Patienterne kan klage over fag‐
lige forhold, klage over manglende tilbud om skriftligt prisoverslag (§57h,
stk. 3), manglende regelmæssig indkaldelse til tandlæge (§57 i stk. 3) og
manglende mulighed for akut behandling efter 1. juni.
Der er ikke hjemmel til at behandle øvrige sager, som skulle have været be‐
handlet i samarbejdsudvalget/Landssamarbejdsudvalget, og patienternes
klagemulighed er dermed nu begrænset til de ovenfornævnte punkter.
Tandlægerne skal fortsat bidrage til at sikre etablering af tandlægevagtord‐
ning i regionen (Sundhedslovens § 64, c stk. 2)
Regionen fører fortsat løbende kontrol med udbetaling af tilskud (Sund‐
hedslovens § 64d, stk. 8)

Indbetaling til Tandlægeforeningens Praksisforsikring skal ske til:
Reg. nummer: 8075, Kontonummer: 0001631385, IBAN nummer:
DK9680750001631385 og SWIFT kode: SYBKDK22.
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