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Regnskabet for 2012 
Årets resultat udviste et overskud på 3,6 mio. kr. mod et underskud på 8 mio. kr. i 2011. 
Der var en væsentlig nedgang i sygedagpengeudbetalingerne samtidig med at medlemmernes 
indbetalinger blev øget fra 1. maj 2012, hvilket har resulteret i at dagpengeordningen gav et positivt 
resultat for hele året. Hertil kommer urealiserede kursgevinster. 

Der er i løbet af 2012 ikke foretaget investeringer, hvilket medfører at kontantbeholdningen er steget og 
obligationsbeholdningen er mindsket i takt med at obligationer er udløbet og ikke geninvesteret. Grundet 
de økonomiske samfundsforhold er værdien af aktier steget. Investeringsstrategien overholdes 
naturligvis fortsat og investeringerne følges tæt. 
 

Dagpengeordningen 
Udbetalingerne af dagpenge er i første halvår af 2013 faldet i forhold til 2012 og 2011 og ligger nu på 
niveau med 2010. Imidlertid er bidrag via Danske Regioner (Sygesikringen) faldet 3,2 % det første 
halvår af 2013 og der tegner sig et billede af et langt større fald i andet halvår af 2013. Årsagen hertil 
skal først og fremmest findes i ændringen af tilskud til tandrensning og KDF. Tryghedsordningerne har 
løbende fokus på økonomien i hele dagpengeordningen og har på baggrund af den ændrede 
tilskudsramme besluttet at sætte trækket op fra 2,50% til 2,75% fra den 1. oktober 2013. Herudover vil 

bestyrelsen foretage en gennemgribende gennemgang af alle muligheder for at tilpasse 
dagpengeordningen til den mindre tilskudsramme uden at ordningens centrale områder bliver udhulet. 
 

Krisehjælpen 
I 2012 blev udgiften til krisehjælp fordoblet, hvilket skyldes at næsten dobbelt så mange tandlæger (i alt 

58) anvendte ordningen i forhold til året før. 
 

Erhvervsudygtighedsforsikringen 
Fra den 1. januar 2013 blev udløbsalderen for erhvervsudygtighedsforsikringen ændret fra 65 år til 67 år. 

Samtidig blev grundmodulet gratis for studerende på sidste semester af uddannelsen samt de 

efterfølgende 2 kalenderår. 
I løbet af foråret 2013 har Tryghedsordningerne haft Erhvervsudygtighedsforsikringen i udbud. Mercer 
Pensionsrådgivning bistod Tryghedsordningerne som uvildig rådgiver i samarbejde med en ekstern 
advokat. Der var i alt 4 selskaber der prækvalificerede sig til at byde på ordningen, men der var alene 2 
selskaber, der ønskede at fremsende et tilbud på en ny erhvervsudygtighedsforsikring. Ud fra forud 
definerede kriterier og prioriteringer har Tryghedsordningernes bestyrelse valgt at indgå aftale med 
Danica Pension fra 1. januar 2014. Dette medfører at der vil være lempeligere helbredskrav for at få 

grundmodulet på den nye erhvervsudygtighedsforsikring og også for de efterfølgende 3 gange 100.000 
kr. vil det blive lettere at tegne tillægsdækning. Samtidig bliver der en mindre præmienedsættelse. 
Bestyrelsen finder med den nye aftale at have imødekommet repræsentantskabets ønsker om en mere 
solidarisk obligatorisk ordning uden at dette belaster hele ordningens økonomi.  
 

Pension 
Fra juli 2013 har det været muligt at tegne en pensionsordning med opsparing til markedsrente (PFA+) 
via Tryghedsordningerne. Der har fra Tryghedsordningerne været pres på PFA for at kunne tilbyde PFA+ 

til tandlægerne, da efterspørgslen på markedsrenteprodukter er stigende. Det er dog fortsat muligt at 
tegne en pensionsordning med gennemsnitsrente.  
 

Klinikforsikring 
Tryghedsordningerne har i samarbejde med Codan Forsikring lavet en tjekliste, som tandlægerne kan 
anvende, hvis der opstår en skadesituation, hvor klinkforsikringen kommer i spil. Det er som regel vigtigt 
at handle hurtigt og lave skadesbegrænsende foranstaltninger, men det kan være ligeså vigtigt at Codan 
er orienteret og har accepteret forskellige tiltag, inden de bliver iværksat. Tjeklisten findes på 

Tryghedsordningernes hjemmeside under klinikforsikringen. 
 
 



 

Sygedriftstabsforsikring 
Alle sygedriftstabsforsikringerne blev i foråret 2013 omtegnet til de nyeste betingelser. Det betyder at 
alle tandlægerne har ens betingelser og vilkår. Tryghedsordningerne har atter bedt Codan om at 
undersøge om de vil udvide dækningen på sygedriftstabsforsikringen til at dække op til 67 år. Hidtil har 

Codan ikke ønsket at forsikringen skulle dække længere end til 65 år. Codan er den eneste udbyder af 
sygedriftstabsforsikringen og det er derfor ikke muligt at tegne forsikringen andet sted. 
 

Netbankforsikring 
Fra den 1. maj 2013 er præmien for en netbankforsikring nedsat fra 715 kr. til 670 kr. Der blev i første 

halvår af 2013 indtegnet 100 nye forsikringer, således at der pr. 1. juli 2013 i alt var 398 tandlæger, der 
havde tegnet netbankforsikringen. 
 

Gruppelivsdækning 
Fra 1. januar 2013 har det for nyuddannede tandlæger været muligt at vælge en overgangsordning i op 

til 2 år, hvor dødsfaldsdækningen er halveret i forhold til den ordinære ordning, og således alene er på 
420.000 kr. mens udbetalingen ved visse kritiske sygdomme er på samme niveau som på den ordinære 

ordning, nemlig 157.000 kr. Præmien er væsentlig lavere end på den ordinære ordning, hvilket skyldes at 
der er tale om en mindre afgrænset gruppe, som alene omfatter relativt unge tandlæger, der har en 
meget lav risikovurdering. 
 

Sundhedsforsikring 
Falck Healthcare forestår hele behandlernetværket i Trygs sundhedsforsikring og senest pr. 1. juni 2013 
også psykolognetværket. 
 

Privatforsikringer 
I løbet af 2013 bliver alle indbo-, villa- og ulykkesforsikringer tegnet i Tryg gruppe via 
Tryghedsordningerne reguleret med stigninger på ca 15%. Samtidig hermed er der sket en generel 
omregning af forsikringer på gamle vilkår således, at alle herefter har de nyeste forsikringsvilkår. 
Tandlægerne har på den baggrund oplevet forskelle i præmiestigningerne, men fremadrettet vil der 
gælde ens vilkår og præmietarif for alle omfattet af Tryghedsordningernes aftale med Tryg gruppe. 

Indboforsikringen og årsrejseforsikringen forventes gennemgribende fornyet i efteråret 2013, hvorefter 

forbedringer af disse produkter i Tryg også vil blive indført i Tryg gruppe. Det vil bl.a. betyde at også 
identitetstyveri vil kunne dækkes, en dækning vi ikke tidligere har kunnet tilbyde. 
Tryg gruppe er desuden gået over til at anvende Scalepoint, som er et elektronisk indkøbscenter for 
erstatninger under indboforsikringerne. Dette betyder, at genanskaffelse sker til lavest mulige pris og 
mulighed for valg af andre produkter 
 

Generelt 
Tryghedsordningerne har påbegyndt en gennemgribende gennemgang af alle de forsikringsordninger der 
tilbydes medlemmerne af en ekstern konsulent, således at der hele tiden sikres bedst mulige vilkår for 
tegning af forsikringerne. 
Hjemmesiden (tryghedsordningerne.dk) er i tiltagende omfang tandlægernes foretrukne måde at hente 

oplysninger om de enkelte ordninger. I de første 6 måneder af 2013 var der 8.500 besøgende. 
 

Tilfredshedsundersøgelse 
Tryghedsordningerne har i foråret 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse som 1.358 tandlæger 
besvarede. Overordnet set viste undersøgelsen, at tandlægerne har høj tillid til og tilfredshed med 

Tryghedsordningerne, som de har en positiv opfattelse af. Samtidig viste undersøgelsen også, at der er 
potentiale for at øge kendskabet til Tryghedsordningerne og de ydelser, der tilbydes. 


