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Vedr.: Høring over udkast til lovforslag om generelt informeret sam-

tykke til mindre behandlinger af varigt inhabile 

 
Tandlægeforeningen takker for det modtagne lovforslag i høring.  
 
Tandlægeforeningen har følgende bemærkninger: 
 

• Det er glædeligt, at samtykkereglerne tilpasses de faktiske forhold for 
denne gruppe af patienter. 

• Det er vigtigt at de efterfølgende bekendtgørelser og vejledninger mv 
udarbejdes i tæt samarbejde mellem myndigheder og kliniske prakti-
kere for at sikre enkle og gennemsigtige processer. 

• Det er afgørende, at behandlersikkerheden understreges for at undgå 
sager, hvor de sænkede kriterier for samtykke ikke kan falde tilbage på 
sundhedspersonen umiddelbart. 

 
Uddybende bemærkninger 
Alle patienter i det danske skal have rimelig og adækvat behandling i sund-
hedsvæsenet. 
 
Det betyder, at ydelse, service og legalitet skal tilpasses patientens behov og 
behandlerens muligheder. For varigt inhabile patienter gælder allerede særreg-
ler, som kræver tredjeparts involvering i selv små og ukomplicerede behandlin-
ger; dette er hverken hensigtsmæssigt eller bidragende til øget patientsikker-
hed. Hertil kommer, at processer kan blive lange og kræver meget dokumenta-
tion – og dermed administrative byrder for behandlerne og tredjeparten. 
 
Særligt mht. mindre og rutinemæssige tandbehandlinger er samtykkedelen of-
tere mere krævende end selve behandlingen, og de kliniske indgrebs konse-
kvens står ikke mål med undladelsen af at få indgrebet foretaget. 
 
Endelig er der et stigmatiserende element, idet patienten gentagne gange min-
des om sin tilstand og manglende ”compos” når der skal indhentes samtykke 
selv til fx en tandundersøgelse, tandrensning, bitewings eller fyldning. 
 
Samlet set glæder forslaget Tandlægeforeningen, idet det dog er meget væ-
sentligt, at ændringen ikke medfører yderligere byrder for behandlerne eller 
klinikkernes administration, ligesom det er altafgørende, at der ikke sker en 
skærpelse af behandlernes pligter – hverken direkte eller indirekte – som kan 
medføre øget risiko for sanktioner.  
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Tandlægeforeningen åbner munden for et sundere Danmark 
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Således finder foreningen, at de efterfølgende bekendtgørelser og vejledninger 
tager udgangspunkt i både patientsikkerheden og behandlersikkerheden. 
 
Har ministeriet behov for yderligere, står Tandlægeforeningen til rådighed. 

 

 

 

 


