
FAQ 

Oftest stillede spørgsmål vedr.  

TandlægeTrygheds dagpengeordning 

 

Vedr. tilmelding, udregning af præmie og betaling. 

 

1. Hvad er Tandlægeomsætning? 

Svar: Tandlægeomsætning = omsætningen som klinikejeren og alle øvrige 

tandlæger på klinikken har. Der er således ikke omsætning fra tandplejere 

eller andre med i Tandlægeomsætningen. 

2. Hvordan finder jeg Tandlægeomsætningen? 

 

Svar: Du kan i dit journalsystem lave et udtræk, hvor din og øvrige tandlægers 

omsætning fremgår. På TandlægeTrygheds hjemmeside 

(www.tandlaegetryghed.dk/tandlaegerne/dagpenge/vejledninger ) kan du 

finde vejledninger til de forskellige journalsystemer. 

Der skal ikke foretages fradrag for materiale- og teknikudgifter. 

 

3. Hvordan beregnes den årlige indbetaling? 

Svar: Ud fra den oplyste Tandlægeomsætning for fx 2021 bliver indbetalingen 

for 2022 beregnet. Indbetalingen udgør 0,55% af Tandlægeomsætningen. Der 

skal således indbetales 5.500 kr. pr. omsat million kroner. 

 

4. Skal alle tandlæger i klinikken omfattes? 

 

Svar: En tilmelding til dagpengeordningen skal altid gælde samtlige 

tandlæger, der arbejder under ydernummeret/CVR-nummeret og ikke kun 

enkelte tandlæger.  
 

 

5. Hvordan skal jeg forholde mig, når klinikken har skævt regnskabsår? 

 

http://www.tandlaegetryghed.dk/tandlaegerne/dagpenge/vejledninger


Svar: Regnskabsåret har ikke betydning for indberetningen til 

dagpengeordningen. Det er altid perioden 1/1 – 31/12, der skal oplyses til 

dagpengeordningen. 

 

6. Jeg har først overtaget klinikken i løbet af året – hvordan indberetter jeg for 

dette år? 

 

Svar: du skal indsende oplysninger fra den periode du har haft klinikken og 

gøre tydeligt opmærksom på at perioden ikke dækker 12 måneder. 

 

7. Hvis du skal oplyse omsætningen for 2021 og først har overtaget klinikken i 

2022 – hvad skal du indberette? 

 

Svar: Du skal ikke indberette noget beløb for 2021, men blot gøre 

opmærksom på, at du nu er klinikejer og ønsker at tilmelde dig 

dagpengeordningen. Dette kan du gøre ved at sende en mail til os på 

dagpenge@tdlt.dk  

 

8. Skal der foretages fradrag for udgifter til materiale og teknik, når 

Tandlægeomsætningen indberettes? 

 

Svar: Nej, der skal ikke foretages fradrag for materiale- og teknikudgifter. 

 

9. Er der fradrag for indbetalingerne til TandlægeTrygheds dagpengeordning? 

Svar: Ja vores advokater vurderer, at indbetalingen er en skattemæssig 

driftsomkostning, der kan fradrages i klinikejerens virksomhedsindkomst. 

 

10.  Er der grund til at være med i dagpengeordningen, når du har en    

sygedriftstabsforsikring? 

 

Svar: Ja, dagpengene fra TandlægeTryghed bliver udbetalt, når du har været 

syg i mere end 15 hverdage. Du vil få løbende udbetalinger hver måned og det 

er ikke et krav, at du har et økonomisk tab som følge af sygdommen. 

 

mailto:dagpenge@tdlt.dk


Præmien til sygedriftstabsforsikringen i Codan bliver beregnet ud fra, om du 

er med i dagpengeordningen eller ej. Hvis du ikke er med i 

dagpengeordningen, bliver din præmie til sygedriftstabsforsikringen ca. 50% 

forøget. 

 

11. Hvordan er der sammenhæng mellem dagpengeordningen og 

sygedriftstabsforsikringen i Codan? 

 

Svar: Sygedriftstabsforsikringen dækker det tab du måtte have i op til et år 

som følge af sygdom. Du skal overfor denne forsikring kunne dokumentere 

tabet. Når du er med i TandlægeTrygheds dagpengeordning, vil en udbetaling 

herfra blive regnet som en indtægt. Af denne grund er præmien for 

sygedriftstabsforsikringen afhængig af, om du er med i dagpengeordningen 

eller ej. Hvis du ikke er med i dagpengeordningen, bliver din præmie til 

sygedriftstabsforsikringen ca. 50% forøget. 

 

12. Hvad sker der, hvis jeg ikke er med i TandlægeTrygheds dagpengeordning? 

 

Svar: Hvis du bliver syg, kan du ikke få udbetaling fra TandlægeTryghed.  

Hvis du på et senere tidspunkt ønsker at komme med i dagpengeordningen, 

skal du have betalt til dagpengeordningen i mindst 24 måneder, før der vil 

kunne ske udbetaling i forbindelse med sygdom, barsel eller dødsfald. 

 

Hvis du er ny klinikejer, vil du dog have 6 måneder til at tilmelde dig 

dagpengeordningen uden at blive omfattet af ovenstående 24.måneders 

regel. 

 

13. Kan jeg være med i dagpengeordningen, hvis jeg ikke har et ydernummer? 

 

Svar: Ja både specialtandlæger, tandlæger på Grønland og Færøerne og andre 

privatpraktiserende tandlæger, der ikke har et ydernummer, men som er 

medlem af Tandlægeforeningen kan være med i dagpengeordningen. 

 

14. Hvor lang er opsigelsesvarslet 

Svar: Hvis du ønsker at udtræde af dagpengeordningen, kan dette ske til det 

førstkommende kvartal (1.1, 1.4, 1.7 og 1.10). 



15. Hvordan betalte jeg til dagpengeordningen før 1.6.2018? 

 

Svar: Så længe der var en overenskomst mellem Tandlægeforeningen og 

Danske Regioner, fremgik det af denne, at tandlæger, der arbejdede under 

overenskomsten, automatisk blev trukket af deres ”sygesikringstilskud” og at 

dette beløb blev fremsendt til TandlægeTryghed. Der blev både trukket et 

beløb til TandlægeTryghed (2,75%) og et beløb til Tandlægeforeningens 

Praksisforsikring (3%). Hvis du derfor arbejdede under overenskomsten, 

betalte du hver måned til dagpengeordningen via regionernes indbetaling af 

2,75 % af din ”sygesikringsomsætning”. 

 


