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Tandlægeforeningen takker for den modtagne invitation til at komme med be-
mærkninger til ovenstående. 
 
Foreningen vil kort bemærke følgende: 
 

• Der mangler et formaliseret forum for hurtig dialog og beslutning mel-
lem myndigheder og sundhedsprofessionelle. 

• Der mangler mulighed for prøvelse af administrativt besluttede ind-
greb, samt mulighed for godtgørelse til patienter og straf til myndig-
hedspersoner ved senere statuering af ”overgreb”. 

• Der er en uklar retssikkerhed for behandlere ved både at gennemføre 
myndighedernes pålæg og ved at nægte. 

• Godtgørelse for de økonomiske konsekvenser for privat virksomhed, 
som ikke skyldes ekspropriation, bør fremgå tydeligt. 

 
Indledningsvis skal foreningen understrege – og gentage fra vores mange sam-
taler med de relevante sundhedsmyndigheder – at det findes af national vigtig-
hed, at samfundet er i stand til at forebygge, værne sig i mod og fjerne epide-
mier. Dette forudsætter et tæt samarbejde mellem myndigheder og sundheds-
professionelle i en gensidig respekt for kompetencer og specialviden. 
 
Hertil skal det bemærkes, at den læring vi alle kan høste af den foreløbige sta-
tus på COVID-19 krisen er, at samarbejdet mellem myndigheder og sundheds-
professionelle kan forbedres og udbygges uden at tabe fokus på og momentum 
i kerneopgaven for alle parter. 
 
Således finder foreningen, at der mangler stillingtagen til et bredt og formalise-
ret beredskab mellem offentlige og private aktører, herunder behandlere, de-
poter, logistik, forsyning osv. Dette bør afklares, mens erfaringerne er friske. 
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Henset til selve loven, har Tandlægeforeningen store bekymringer med hensyn 
til patient- og behandlerrettigheder. 
 
Loven giver udstrakte og hidtil usete beføjelser til snævre administrative enhe-
der uden anden demokratisk eller judiciel kontrol end ministeren. 
 
Der mangler mulighed for straksprøvelse af de mange tvangsindgreb, som opli-
stes, ligesom behandlernes rettigheder er uklart reguleret for så vidt angår 
nægtelse af at gennemføre fx undersøgelse, diagnosticering og eventuel vacci-
nation af modvillige patienter. 
 
Endelig bør det være en samfundsopgave at holde privat virksomhed, som 
nedlukkes helt eller delvist, skadesløs for de offentlige påbuds konsekvenser. 
 
Samlet set mangler foreningen en grundig dialog når så drakoniske tiltag gøres 
til lov. 
 
Foreningen deltager gerne i den dialog. 
 
 

 


