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 Tandlægernes Tryghedsordninger 
 
Stiftet i 1974 på TF’s Hovedgeneralforsamling 

 Administrationsfonden (1974) 

 Dansk Tandlægeforenings Tryghedsordninger (1997) 

 Tandlægernes Tryghedsordninger (2008) 

 

Bestyrelse: 6 tandlæger 

Administration: 13 medarbejdere 

 

Adresse: Svanemøllevej 85, 2900 Hellerup 



 
 
 
 

Obligatoriske forsikringsordninger 

• Dagpenge 

• Erhvervsudygtighedsforsikring 

 

• Økonomisk hjælp til syge tandlæger, således at de ikke 

skal arbejde, selvom de er syge. 

 

• Dagpengeordningen blev vedtaget 1974. 

• Erhvervsudygtighedsforsikringen blev vedtaget i 1982. 

 

• Begge ordninger administreres i Tryghedsordningerne 

 



Dagpenge § 1 

Formål og forudsætninger 

Kollegial hjælpekasse,  

 hvor midlerne skal anvendes til sygedagpengeydelser og 

andre tryghedsforanstaltninger 

 

Berettiget til at søge dagpengeydelser er tandlæger, der  

• arbejder under Regionernes Lønnings- og Takstnævn  

• har været medlem af Tandlægeforeningen i 24 måneder 

 

Træk af omsætning i hht. Tandlægeoverenskomsten: 2,5% 

2012: i alt indbetalt 36.085.778 kr.  

  



Dagpenge § 5A 

Sygedagpenge 
 

• Efter 20 på hinanden følgende sygedage (hele hverdage) – 

dvs. fuldtidssygemeldt i min. 4 uger 
 

• Efter 40 sygedage udbetales fra dag 1 
 

• Udbetaling i op til 1 år  

 - dog kun 3 måneder, hvis 65 år og solgt klinik 
 

• 6 måneders raskmeldingsperiode inden ny udbetaling i 

relation til samme sygdom. 

 

 



Dagpenge § 5A 

Sygedagpenge – udbetaling i 2012 
 

Udbetalingen udgør 130 % af omsætningen i hht. 

Tandlægeoverenskomsten og beregnes på baggrund af 

tandlægens omsætning. 
 

• I alt udbetalt 25.215.562 kr. 

• 137 medlemmer har modtaget dagpenge i årets løb. 

• 102 sager blev afsluttet i løbet af året. 
 

Af de 102 sager der blev afsluttet var 

• 61 % fuldtidssygemeldte i hele sygeperioden 

• 39 % delvist i gang efter fuldtidssygemelding 



Dagpenge § 5A 

Sygedagpenge – sygdomsdiagnoser 
 

Der blev i 2012 anlagt 90 nye sager 

• Kvinder: 64 % 

• Mænd:   36 % 

 

 

% af 
sagerne 

Heraf % 
kvinder 

Heraf % 
mænd 

Bevægeapparatet herunder brud 38 62 38  

Cancer 10 56 44 

Stress & depression 23 71 29 

Graviditetsrelateret sygdom 13 100 0 

Alkohol 3 50 50 

Øvrig diagnoser 13 33 57 

I alt 100 



Dagpenge § 5A 

Barsel og adoption 

 

• 50% af sygedagpengesatsen 

• Fra første fraværsdag og 14 uger efter fødsel (mødre) 

• 2 ugers ydelse á 3.830,- kr. i alt (fædre) 

 
 

2012: udbetalt 7.681.023 kr. til 114 mødre 

           udbetalt    250.180 kr. til 33 fædre 
 

 

 



Dagpenge § 5A 

Dødsfald 

 

• Et beløb svarende til 60 dages sygedagpenge 

• Udbetales til ægtefælle / samlever / hjemmeboende 

     barn under 21 år 

 

2012: udbetalt 243.780 kr. 

 

 



Dagpenge § 5A 

Vikar 

• Berettiget, hvis samtidig udbetaling af sygedagpenge 

 

Hvis man ansætter en vikar kan man få et tilskud på 

500,- kr. pr. arbejdsdag. 

 

2012: udbetalt 710.000 kr.  

          

 

 

 



Dagpenge § 5B 

Ydelser i særlige tilfælde af akut trang 

Grundet sygdom, invaliditet eller dødsfald 
 

• Konkret akut situation fx. misbrugsafvænning 

• Kontant engangsydelse eller lån 

• Ydes ikke til betaling af store gældsposter 

• Ydes ikke til betaling af skattegæld 
 

Bestyrelsen i Tryghedsordningerne træffer afgørelse  
 

2012: i alt udbetalt 27.500 kr. 
 

Bonusfonden (supplement) ca. 1,2 mio. kr. 

 

 



Lidt kuriøs historik 

Dagpengeordningen 1974: 

• 44% af omsætningen var ok-relateret 

• Trækket var 1,8%, sv.t. 0,792% af samlet omsætning 

• Udbetaling 118% sv.t. 51,9% af samlet omsætning 

dækket  
 

Dagpengeordningen 2013: 

• 18% af omsætningen er ok-relateret 

• Trækket er 2,5%, sv.t. 0,45% af samlet omsætning 

• Udbetaling 130% sv.t. 23,4% af samlet omsætning 

dækket  

 

 



Erhvervsudygtighedsforsikring 

Obligatorisk grundmodul: 300.000 kr. 

Obligatorisk hvis tandlægen: 

• Arbejder i privat praksis 

• Arbejder mere end 15 timer om ugen 

• Ikke er fyldt 60 år 

• Ikke er givet klausuler eller afslag ved helbredsvurdering 

 
 

Frivillige tilvalgsmoduler: 7 stk. á 100.000 kr. 

• Kræver yderligere helbredsvurdering 
 

 



Erhvervsudygtighedsforsikring 

Generelt 
 

• Præmien er fradragsberettiget i din personlig indkomst 

• Gratis de første 2 år efter kandidatåret 

• Ophører senest den måned, du fylder 67 år 

• Udbetaling beskattes som personlig indkomst 

• 3 måneders karens 

• Nedsættelse af erhvervsevnen med minimum 1/2 eller 2/3 

 

 
 



Erhvervsudygtighedsforsikring 
 

Faginvaliditet 

Erhvervsevnen vurderes alene i relation til dit nuværende  

erhverv som tandlæge 

• De første 5 år  

• Ved sygdommens indtræden fra 55 år – frem til 67 år 

 

Generel erhvervsevne 

Vurdering af helbredsmæssig og indtjeningsmæssig 

erhvervsevne i forhold til den normale erhvervsevne for  

raske heltidsbeskæftigede med lignende uddannelse og alder 



Erhvervsudygtighedsforsikring 
 

I 2012 var der 2.628 forsikrede  

   med en præmievolumen på 60 mio. kr. 
 

Præmien for 2013 bliver ca. 50 mio. kr. 

 

 

 

300.000   400.000  500.000  600.000  700.000  800.000  900.000  1.000.000  

25 - 34 år 6.825,00  9.100,08  11.375,04  13.650,12  15.925,08  18.200,16 20.475,12  22.750,20  

35 – 39 år 10.237,56 13.650,12 17.062,68 20.475,12 23.887,68 27.300,24 30.712,68 34.125,24  

40 – 49 år 15.356,40  20.475,12 25.593,96 30.712,68 35.831,52 40.950,24 46.069,08 51.187,92 

50 – 66 år 23.034,60 30.712,68 38.390,88 46.069,08 53.747,28 61.425,48 69.103,68 76.781,76 



Erhvervsudygtighedsforsikring 
 

Status: 

Der er på nuværende tidspunkt 199 tandlæger, som får 

udbetaling fra forsikringen, hvilket svarer til 7,6 % af 

bestanden. 

Til disse tandlægers fremtidige udbetalinger står der i PFA 

hensat 384 mio. kr. 

Hvert år er der 30 nye tandlæger, som bliver berettiget til 

udbetaling fra forsikringen. 

 

I PFA’s øvrige ordninger udbetales svarende til ca. 3,5 % af 

bestanden. 



Erhvervsudygtighedsforsikring 

Skadernes fordeling de seneste 6 år: 

Kønsfordeling Gennemsnitsalder 

Bestand Skadelidte Bestand Skadelidte 

Kvinder 60% 63% 44,4 50,7 

Mænd 40% 37% 49,8 55,7 

Total 100% 100% 46,5 52,5 



Erhvervsudygtighedsforsikring 

Tilkendelsesårsager de seneste 6 år: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Tilkendelsesårsag Tandlægerne PFA’s bestand 

Diverse 3 % 6 % 

Tumorer 19 % 16 % 

Bevægeapparat 47 % 33 % 

Psykiske lidelser 15 % 24 % 

Nervesystemet 14 % 16 % 

Hjertekar-lidelser 2 % 5 % 

I alt 100 % 100 % 



Erhvervsudygtighedsforsikring 

Forbedringer ved nyeste aftale: 

• Gratis for kandidater i en længere periode-2 år 

• Indtægtsgrundlaget er bortfaldet 

• Udløb ændret fra 65 til 67 år 

• Præmien nedsat 

 

Ønsker til yderligere forbedringer: 

• Lempelse eller fjernelse af helbredsvurdering 

• Præmieniveau 



Lønsikring 

Første år Efterfølgende år 

 Sygedagpenge 
 
 Erhvervsudygtigheds- 
    forsikring 
 
 Sygedriftstabs- 
    forsikring 
 

 Erhvervsudygtigheds- 
    forsikring: 
 
 - Grundmodul 
 - Tillægsmoduler 



Eksempel 

45 årig fuldtidssygemeldt (f.eks. øjensygdom) 

• Efter 20 dage udbetales dagpenge i 52 uger regnet fra 1. 

sygedag. 

• Sygesikringsomsætning på 450.000 kr. giver en udbetaling 

på 585.000 kr.  

• Efter 3 mdr. udbetales fra EUF 300.000 kr. årligt sv.t. 

225.000 kr. det første år. 

• Efter 1 år 300.000 kr. årligt (indeksreguleres). 

• Erhvervsevne vurderes efter 5 år. 

• Udbetaling (indeksreguleret) forsætter til alder 67, såfremt 

man er uarbejdsudygtig i ethvert erhverv. 



Andre forsikringer 

• Sygedriftstabsforsikring 
 

• Gruppelivsforsikring (dødsdækning og kritisk sygdom) 
 

• Sundhedsforsikring 
 

• Klinikforsikring 
 

• Netbankforsikring 
 

• Privatforsikringer 

 

• Pensioner 



Tandlægernes 

Tryghedsordninger 
 

| www.tryghedsordningerne.dk 

 

|  Telefon 39 46 00 80 

 

| Adresse: Svanemøllevej 85, 2900 Hellerup 

 

 


