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Høring over udkast til bekendtgørelse om dækningsområdet for lov om 

klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og bekendt-

gørelse om forretningsorden for Ankenævnet for Patienterstatningen 

 

Tandlægeforeningen har modtaget ministeriets udkast til ny bekendtgørelse 

vedr. ovenstående og har hertil følgende bemærkninger: 

 

Autoriserede tandlægers behandling i fritiden 

I bekendtgørelse om dækningsområdet for lov om klage- og erstatningsadgang 

indenfor sundhedsvæsenet implementeres de ændringer af lovens dæknings-

områder, som blev vedtaget med lov nr. 314 af 25. april 2018 om ændring af 

KEL.  Det er i denne bekendtgørelse bl.a. angivet i § 5 stk. 1, nr. 8, at skader 

forårsaget af sundhedspersoner i fritiden er omfattet af lovens dækningsområ-

de. I § 5 stk. 10 er det anført, at skader der påføres i forbindelse med under-

søgelse, behandling eller lign. af sundhedspersoner i dennes fritid, forstås un-

dersøgelse, behandling eller lign. som ikke foretages af sundhedspersonen som 

led i dennes erhverv. 

 

I bekendtgørelse nr. 494 af 3. maj 2018 om henlæggelse af behandlingen af 

sager om erstatning efter lov om klage- og erstatningsadgang inden for sund-

hedsvæsenet til Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning og Tandskadean-

kenævnet er der medtaget en tilsvarende bestemmelse (§ 1 nr. 1) der henviser 

til KEL § 19, stk. 2). Dette forstås således, at Tandskadeerstatningen og Tand-

skadeankenævnet har kompetence til at behandle anmeldelser over skader i 

forbindelse med autoriserede tandlægers undersøgelse, behandling eller lign. 

både erhvervsmæssigt og i fritiden. Det skal i den sammenhæng afklares, 

hvorledes erstatningsansvaret skal placeres for skader forårsaget i fritiden – i 

relation til at nogle tandlæger vil være forsikret af et forsikringsselskab for de-

res erhvervsmæssige skader over 10.000 kr. mens andre vil være dækket af 

regionernes erstatningsansvar. 
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Frist for indgivelse af klage til Tandskadeankenævnet 

I ovennævnte bekendtgørelse nr. 494 af 3. maj 2018, som træder i kraft den 

1. juli 2018, er der i § 3 fortsat anført en 3 måneders frist for indgivelse af kla-

ge til Tandskadeankenævnet. Dette strider mod lov nr. 314 af 25. april 2018 

om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang indenfor sundhedsvæsenet 

§ 58 b, stk. 2, der angiver en frist på 1 måned.  

 

I bekendtgørelse om forretningsorden for Ankenævnet for Patienterstatningen 

henvises der direkte til lovens § 58 b, stk. 2. Tandskadeankenævnets forret-

ningsorden angiver imidlertid fristen direkte og er i overensstemmelse med 

bekendtgørelsen om henlæggelse af behandlingen af sager om erstatning efter 

klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet til Tandlægeforenin-

gens Tandskadeerstatning og Tandskadeankenævnet.  

  

Formænd for Tandskadeankenævn 

I bekendtgørelse om forretningsorden for Ankenævnet for Patienterstatningen 

§ 2 stk. 3 er det anført, at formanden og mindst 3 næstformænd skal være 

landsdommere. I forretningsorden for Tandskadeankenævnet § 2 stk. 2 frem-

går det, at formændene i hver nævnsafdeling i Tandskadeankenævnet alene 

skal opfylde betingelserne for at blive udnævnt til dommer jf. retsplejelovens 

betingelser. Såfremt kravet til formændene i Tandskadeankenævnet ønsket 

ændret, imødeses venligst orientering herom, samt hvorvidt dette skal effektu-

eret straks eller ved ophør og nyansættelse af de aktuelle poster. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Freddie Sloth-Lisbjerg  

Formand, tandlæge mTF  

  

 
 

 


