
FAQ 

Oftest stillede spørgsmål vedr.  

TandlægeTrygheds dagpengeordning 

 

Vedr. anmeldelse, beregning af udbetaling mv. 

1. Hvordan anmelder jeg syge- eller barselsfravær til TandlægeTryghed? 

 

Svar: Du rekvirerer de relevante blanketter i TandlægeTrygheds 

dagpengeafdeling på telefon 3946 0080 – tryk 2 eller skriver til 

dagpenge@tdlt.dk. Her kan du ligeledes kan få svar andre spørgsmål vedr. 

dagpengeordningen. 

 

2. Hvornår skal jeg anmelde syge- eller barselsfravær? 

 

Svar: Den eneste frist TandlægeTryghed har i forbindelse med anmeldelse til 

dagpengeordningen er 1 års forældelse. Det vil sige, at du skal fremsende 

blanketterne inden 1 år efter 1. fraværsdag.  

 

3. Hvilken omsætningsperiode lægges til grund for beregningen af udbetaling? 

 

Svar: Som hovedregel benyttes omsætningen for det forudgående kalenderår 

til beregning af udbetaling. Det betyder, at hvis første fraværsdag er i 2021, er 

det omsætningen i kalenderåret 2020, der ligger til grund.  

 

Hvis den syge/barslende tandlæge ikke har været ansat i hele det 

forudgående kalenderår, benyttes de sidste 12 fulde måneders omsætning. 

Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon 3946 0080 – tryk 2 for 

yderligere vejledning.   

 

4. Hvor meget kan der udbetales? 

 

Svar:  

Sygedagpenge: I de første 110 sygedage efter karensperioden på 15 hverdage 

beregnes dagpengeydelsen til 38 % af den oplyste tandlægeomsætning for 

det foregående år. For den resterende del af sygeperioden i op til et årudgør 

dagpengeydelsen 24 % af den oplyste tandlægeomsætning. 

 

mailto:dagpenge@tdlt.dk


Barselsdagpenge: 4 uger før forventet fødsel og frem til 14 uger efter 

fødselstidspunktet beregnes barselsdagpengene til 12 % af 

tandlægeomsætningen for den barslende tandlæge. Der foretages dog 

modregning af det beløb som klinikken modtager fra Barsel.dk – i 2021 kr. 70 

pr. ansat time.  

 

Fædrebarsel: For fædre på barsel kan der udbetales et beløb svarende til det 

offentliges maksimum for dagpenge i 2 uger. Ydelsen udgør 4.460 kr.  (2021) 

pr. uge i 2 uger. 

 

Dødsfald: Der kan udbetales 100.000 kr. i engangsydelse til den afdøde 

tandlæges ægtefælle/samlever eller til hjemmeboende børn under 21, 

såfremt disse ikke er berettiget til efterløn fra afdødes afgiver.  

 

Såfremt arbejdsgiver udbetaler efterløn til afdødes efterladte, udbetales 

beløbet til arbejdsgiveren, dog kan udbetalingen ikke overstige, det beløb 

arbejdsgiver udbetaler i efterløn. 

 

5. Hvem får udbetalingen fra TandlægeTryghed? 

 

Svar: Som udgangspunkt er det klinikken (CVR-nr./klinikejeren), der både 

indbetaler præmie og modtager udbetaling. Dette gælder uanset om det er 

klinikejeren selv eller en ansat tandlæge, der bliver syg eller skal på barsel. 

 

Hvis en ansat tandlæge stopper på klinikken – og dermed også stopper med at 

modtage løn herfra – vil den ansatte tandlæge kunne overtage retten til 

dagpenge i den resterende del af sygeperioden op til et år, når betingelserne 

for medlemskab af Tandlægeforeningen i øvrigt er opfyldt. 

 

6. Hvad hvis den syge tandlæge bliver delvis raskmeldt? 

Svar: For at være berettiget til udbetaling fra TandlægeTryghed kræves det, at 

den sygemeldte tandlæge er HELT væk fra klinikken (fuldtidssygemeldt) i 

mere end 15 på hinanden følgende hverdage (karensperioden). Efter 

karensen er det muligt, at få delvis udbetaling, hvis tandlægen raskmeldes 

delvist. Ved delvis raskmelding udregner TandlægeTryghed en 

forholdsmæssig ydelse på baggrund af de antal timer, som tandlægen 

arbejder, under den delvise raskmelding i forhold til det kontrakts retlige 

antal arbejdstimer. 

 



7. Hvem skal betale lægens honorar for begyndelsesattesten? 

Svar: Begyndelsesattesten er det lægefaglige grundlag for at rejse en sygesag i 

TandlægeTrygheds dagpengeordning og derved modtage udbetaling. 

Honoraret for attesten betales af TandlægeTryghed efter en, af 

lægeforeningens attestudvalg, fastsat takst. 

 


