
 

Sund mund - Sund krop #SundmundSundkrop 
Side 1/2 

 
 
 

Sundheds- og Ældreministeriet 
 
sum@sum.dk 
bgb@sum.dk 
 
 
 

Tandlægeforeningen 
Amaliegade 17 
1256 København K 
 
Tel.: 70 25 77 11 
info@tandlaegeforeningen.dk 
www.tandlaegeforeningen.dk 
 
CVR nr. 21318418 

 
 
 
 
 
 
Vedr.: Høring over udkast til lov om ændring af lov om autorisation af sund-
hedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, sundhedsloven, tatove-
ringsloven, lov om lægemidler og forskellige andre love 
 

Dato: 21. december 2020 

Tandlægeforeningen takker for det modtagne udkast til høring. 
 
Vedrørende forslaget om overdragelse af patientjournaler mellem tandlæger og 
tandplejere, er det Tandlægeforeningens holdning, at patientjournaler kun kan 
overføres til autoriserede behandlere med samme uddannelse og virksomheds-
område. 
 
Tandlægeforeningen mener, at patientjournaler hos tandlæger har et indhold, 
som afspejler tandlægens uddannelse, kapacitet og virksomhedsområde. Over-
føres patientjournalerne til behandlere uden tilsvarende akademiske og be-
handlermæssige uddannelse og forudsætninger, er der en meget stor risiko for 
at behandlinger, fund, diagnoser osv. kan overses eller mistes. 
 
Tandlægeforeningen har stor respekt for og anerkender tandplejerens viden om 
forebyggelse og evner som sundhedspædagog, men dette må dog ikke føre til, 
at patientens journal overdrages, som foreslået af Danske Tandplejere. Der er 
ganske enkelt for stor forskel i de to sundhedspersoners opgaver, behandlings- 
og diagnoseområde og ansvar. 
 
Endvidere skal Tandlægeforeningen kraftigt opfordre til, at problematikken om 
tilladelse til selvstændigt virke for tandlæger uddannet før 2007 tages op igen.  
 
I Tandlægeforeningens høringssvar af 7. oktober 2019 til tidligere høring om 
udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven mv. – (journal 
19048889), beskrev Tandlægeforeningen problemstillingen. 
 
Tandlægeforeningen skal igen gøre opmærksom på det uhensigtsmæssige i, at 
tandlæger uddannet i Danmark, og som har arbejdet 15-20 år som tandlæge, 
skal til at optjene timer i henhold til bekendtgørelsen om tilladelse til selvstæn-
digt virke, når formålet med optjeningen er, at ”skal tandlægen under opsyn og 
vejledning af en erfaren tandlæge skal opnå rutine og klinisk erfaring, der gør 
tandlægen egnet til at arbejde selvstændigt som tandlæge.” Det må man for-
mode en tandlæge har, efter at have arbejdet som tandlæge i mere end 15 år.  
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Samtidig er Tandlægeforeningen uforstående overfor, at man ikke vil ændre på 
ovenstående, men samtidig – uden nogen notifikation om ændret praksis – har 
indført særlige regler for, hvad man skal have gennemgået af tandfaglige be-
handlinger, hvis man er ansat i omsorgstandplejen, for at timerne kan tælle 
med i optjeningen af Tilladelse til selvstændigt virke. Dette virker helt uforståe-
ligt og ugennemtænkt. 
 
 

 


