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Kære Magnus Heunicke. 

 

Ang. tandklagesystemet 

 

Vi skriver til dig, fordi vi modtager mange henvendelser fra forbrugere og patienter om et meget 

ringe fungerende klagesystem på tandlægeområdet. Patienterne oplyser, at det er svært at finde ud 

af, hvilke klagemuligheder man har som tandpatient. Der er lange ventetider og generelt ringe in-

formation, når de kontakter Styrelsen for Patientklager. 1. juni 2018 blev de regionale tandklage-

nævn samt Landstandlægenævnet nedlagt, og Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn overtog ansva-

ret for sagerne. Vi - forbruger- og patientorganisationerne - mener ikke, at tandpatienter skal stilles 

ringere end andre patienter. Det mener vi desværre er tilfældet i dag.  

 

Der er behov for flere initiativer, som kan sikre patienter tydelig information om rettigheder på 

tandlægeområdet og vejledning til klageadgangen.  

 

Styrket vejledning - henvisning til erstatningsområdet er lovpligtigt 

Det private tandlægeområde kan ikke behandles på lige fod med det øvrige sundhedsområde. Der 

er store beløb mellem tandlæger og patienter, og det er i dag vanskeligt for patienterne at gennem-

skue, om deres sag hører til i Sundhedsvæsnets Disciplinærnævn og/eller et erstatningsnævn. Me-

get få patienter kan gennemskue, at de bliver nødt til at klage til to forskellige instanser. Og det er 

først, når eksperter læser en sag/ser røntgenbilleder, at det kan afgøres, om sagen hører til i klage- 

eller erstatningsområdet. Flere patienter går derved glip af en eventuel erstatning.  

 

Patienter, der er erstatningsberettigede, har krav på oplysning og vejledning om Tandlægeforenin-

gens Praksisforsikring / Tandskadeankenævnet. Men patienterne modtager ikke denne oplysning 

hos Sundhedsvæsnet Disciplinærnævn, uagtet at der ved hvert eneste nævnsmøde i Sundhedsvæs-

nets Disciplinærnævn vil være sager, hvor patienterne egentlig burde have rejst en erstatningssag. 

Det vidner om, at der er et behov for, at nævnet og sekretariatet styrker vejledningen til patienterne 

om deres rettigheder.  

 

Patienterne skal ikke selv inddrive betalingen ved medhold 

Når patienterne får medhold i en klagesag, skal de selv sørge for inddrivelse af beløbet hos tandlæ-

gen. Vi mener ikke, at det er rimeligt, at denne opgave skal pålægges patienterne.  Patienterne har 

meget ringe mulighed for selv at inddrive beløbet hos tandlægen.  

 

Besigtigelserne skal fortsættes, og reglerne skal meldes klart ud 

Vi er særligt bekymret for de lange ventetider, ikke mindst før besigtigelsen af sagerne. Før en sag 

kan afgøres, er det vigtigt, at der er gennemført en uvildig besigtigelse af patienterne. Besigtigel-
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serne er centrale for patienternes retssikkerhed og fører til langt mere korrekte afgørelser. Vi me-

ner ikke, at der må ske forringelser på dette område. Så vidt vi er oplyst, er ventetiden bare på en 

eventuel besigtigelse over et halvt år. Tandpatienterne kan være smerteplagede eller mangle tæn-

der, hvorved deres sociale liv er truet. Tandpatienterne må ikke få foretaget behandlinger før en 

besigtigelse, da de vil være stillet ringere, hvis ’bevismaterialet’ er fjernet.  

 

Vi mener derfor, at ventetiden i forhold til besigtigelserne skal fastsættes til max 14 dage, og vente-

tiden til afgørelsen om en evt. bestigelse skal oplyses. Det er helt urimeligt, at ingen i dag kender 

denne ventetid og derfor heller ikke kan oplyse ventetiden til patienterne.  

 

Klageskemaet skal ændres markant, så det passer til tandsagerne – der skal udarbej-

des et særskilt skema for tandsager  

Sundhedsvæsnets Disciplinærnævn har ikke umiddelbart nogen særlig indsats for tandpatienter, 

og vi efterlyser et klageskema, som er tilpasset tandpatienterne. Skemaet for andre sundhedsydel-

ser fungerer i forvejen dårligt, og der bør derfor ses generelt på skemaerne, så de bliver mere bru-

gervenlige, herunder bør de kunne hentes fra hjemmesiden. Det er overvejende ældre mennesker, 

der klager på tandlægeområdet, og de har ofte svært ved at bruge de tekniske løsninger. Vi vil fore-

slå, at der udarbejdes et nyt klageskema sammen med patienterne, og at der oprettes en særlig tele-

fonadgang for tandpatienter, hvor man kan få hjælp til at klage.  

 

Vi håber og opfordrer hermed til, at ministeren og Sundhedsudvalget vil igangsætte relevante initi-

ativer, som kan rette op på de kritisable forhold, som vi her har nævnt. Målet må være at sikre en 

rimelig og smidig behandling af klagesagerne på tandområdet, samt at patienterne informeres ty-

deligt om deres klageadgang og de rettigheder, de har i de nye systemer.   

 

Den tidligere regering igangsatte et kommissionsarbejde på tandlægeområdet, som desværre ikke 

blev afsluttet. Vi opfordrer derfor ministeren og udvalget til at genoptage arbejdet. Tandklagesy-

stemet er en del af kommissoriet.   

 

Vi bidrager gerne konstruktivt til forbedringer af hele tandlægeområdet i et fremtidigt arbejde.  

 

Med venlig hilsen 

 
 

 
Anja Philip, formand 

Forbrugerrådet Tænk 

 

 
Michael Teit, Vicedirektør 
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Danske Handicaporganisationer 

 


