
 

 

Årsberetning for Tandlægernes Tryghedsordninger dækkende perioden 

fra generalforsamling november 2016 til generalforsamling 2018 
 

Bestyrelsen 
Generalforsamlingen i 2016 betød store ændringer i Tryghedsordningernes bestyrelse. Kirsten 

Melchior, som gennem 7 år havde været formand, kunne ikke genvælges, og da yderligere 3 

medlemmer af bestyrelsen skulle erstattes, var det et næsten helt nyt hold, som 

generalforsamlingen skulle sætte. 

Ny formand blev den tidligere næstformand Niels Bruun, som sammen med Ulrich Jensen var de 

eneste gengangere fra den tidligere bestyrelse. Nyvalgt til bestyrelsen blev: Anne Rømer Lund, 

Anders Hasselbalch Hansen, Peter Boch og Mads Bojer. 

Bestyrelsen konstituerede sig med Ulrich Jensen som ny næstformand, og Hovedbestyrelsen 

udpegede Troels Barklund til observatør i bestyrelsen. 

Selvom det således i høj grad blev et fornyet hold, så er det et hold med garvede fagpolitikere, 

som fra starten var klar til at løse udfordringerne i bestyrelsen. 

Ved den kommende generalforsamling er det alene Ulrich Jensen, som har siddet i det maksimalt 

tilladte åremål, og som derfor ikke kan genvælges. Resten af bestyrelsen kan genvælges og tager 

gerne en tørn mere. 

 

De obligatoriske ordninger 
 

Erhvervsudygtighedsforsikringen (EUF) 

Den største udfordring i perioden har traditionen tro været den obligatoriske EUF.  

 

Ordningen, som siden 2014 har været udbudt gennem Danica, har været et godt sikkerhedsnet 

under mange syge kolleger, som qua denne forsikring har været forsikret mod økonomisk ulykke 

oven i deres sygdom.  

Desværre har så mange haft brug for forsikringen, at ordningen har skullet hensætte langt flere 

midler til udbetalinger til syge kolleger, end der er kommet ind i forsikringspræmier. Udfordringen 

var allerede kendt ved HGF i 2016, og der blev allerede da orienterede vi om hvilke skærpelser af 

forsikringsbetingelserne fra 1.1.2017, der var nødvendige for at begrænse præmiestigningen.  

Desværre var dette ikke helt nok til at få balance i ordningens økonomi og igen i 2018, var det 

nødvendigt at sætte præmien op. Bestyrelsen valgte desuden at skære i udgiften til hensættelser 

ved at acceptere en begrænsning i dækningsperioden ved bl.a. stressrelaterede lidelser, så man nu 

kun kan få erstatning ved disse psykiske lidelser i 2 år, mod tidligere 5 år.  



 

 

Forringelserne af ordningen fik naturligt nok nogle af Tandlægeforeningens medlemmer til at ytre 

deres utilfredshed. På grund af denne utilfredshed, sammenholdt med nogle medlemmers uvilje 

mod at foreningen overhovedet har en obligatorisk forsikringsordning, besluttede 

Tandlægeforeningens Hovedbestyrelse i 2017 at lytte til kritikken. Først nedsatte man en 

arbejdsgruppe, som skulle se på selve forsikringen og mulighederne for andre løsninger, og senere 

blev den obligatoriske EUF sendt til urafstemning blandt foreningens medlemmer. 

Vinteren 2017-18 stod derfor i afstemningens tegn. Tryghedsordningerne deltog selvfølgelig i 

oplysningskampagnen om den eksisterende ordning på de 6 medlemsmøder fordelt over hele 

landet. Den afsluttende urafstemning gav heldigvis et ganske klart resultat, da mere end 2/3 af de 

afgivne stemmer (67,3 %) sagde ja til at bevare ordningen – og ikke mindst var det positivt, at så 

mange (59 %) valgte at stemme. 

Med denne opbakning til EUF kunne bestyrelsen fortsætte arbejde med at sende forsikringen i 

udbud, dog med pålæg fra HB om at huske at 1/3 havde været imod. 

Vi har derfor brugt foråret 2018 til at forhandle med forsikringsselskaberne og det er lykkedes at få 

en ny god aftale forhandlet hjem. Det vil fortsat være Danica, som udbyder EUF.  Præmien bliver 

sat 8 % ned og der indføres mulighed for, at man kan begrænse sin dækning til 150.000 kr., dog 

mod at have accepteret de økonomiske og øvrige konsekvenser herved. Det er aftalt, at præmien 

er låst i de kommende 3 år, og vi håber, at vi dermed har fået skabt ro omkring den obligatoriske 

erhvervsudygtighedsforsikring. 

 

Dagpengeordningen 

Ro er der til gengæld ikke om dagpengeordningen! Opsigelsen af overenskomsten og indførelse af 

”særloven” har trukket tæppet væk under vores dagpengeordning, og det bliver derfor nødvendigt 

at gentænke hele ordningen. 

Hidtil har dagpengeordningen nydt godt af, at regionerne sørgede for indbetalingen af ordningens 

indtægter. Det har i praksis været generalforsamlingen, som har bestemt hvor stor en del af 

omsætningen i voksenoverenskomsten, som skulle bruges til at forsikre tandlægerne ved sygdom. 

Bestyrelsens opgave har så været at fordele disse midler på bedst mulige måde. For fremtiden vil 

Tryghedsordningerne skulle opkræve beløbet direkte hos tandlægerne. Reglerne, for hvordan det 

vil skal foregå, skal vedtages ved den kommende generalforsamling. 

At der stadig - og måske mere end nogensinde før -  er brug for dagpengeordningen, vidner årets 

udbetalinger tydeligt om. Aldrig har Tryghedsordningerne udbetalt så meget til syge tandlæger, 

som i indeværende år. Stigningen skyldes dels, at der med virkning fra 2017 skete en ændring i 

reglerne for udbetaling, så man nu får op til 210% udbetalt, men også at der er kommet flere syge 

tandlæger og dermed flere dagpengesager.  ”Særloven”, og den dermed herskende usikkerhed for 

tandlægerne, giver næppe færre syge tandlæger i fremtiden. 

 



 

 

Økonomien 
 

2016 regnskabet 

Der var i 2016 en stigning i indtægten via Regionerne på næsten 2 mio. kr.  Samtidig var der også 

en øget udbetaling af dagpenge på knap 5 mio. kr. i forhold til året før. Samlet set var der dog også 

i 2016 et positivt resultat for dagpengeordningen. 

Det tilstræbes, at dagpengeniveauet fastholdes på et niveau, hvor ind- og udbetalingerne set over 

en længere årrække, udligner hinanden og fastholder egenkapitalens niveau på ca. 3 gange årets 

udbetalinger. 

I 2016 var der store indtægter på de finansielle poster, hvilket skal begrundes i stigende udbytter 

og ikke realiserede kursgevinster.  

Samlet set var der et overskud på 10,5 mio. kr. for 2016. 

2017 regnskabet 

I 2017 blev sygedagpengesatsen ændret således, at tandlægerne nu kan få udbetalt 210% af den 

sygemeldte tandlæges overenskomstomsætning i de første 22 uger, mod tidligere kun 10 uger. 

Efter de 22 uger falder udbetalingen til 130 % af overenskomstomsætningen. Da ændringen først 

gjaldt for sager hvor første sygedag var den 1.1.2017 eller herefter, betød denne ændring en 

gradvis stigning i sygedagpengeudbetalingerne. 

Mens indbetalingerne til dagpengeordningen var på stort set samme niveau som i 2016, steg 

udbetalingerne derimod med næsten 7 mio. kr. Det samlede resultat for dagpengeordningen 

isoleret set var således et overskud på knap 2 mio. kr., mens der var et underskud på næsten 1,5 

mio. kr. når omkostningerne ved driften blev medtaget. 

Ejendommen på Svanemøllevej 85 er fra 1897 og skal løbende vedligeholdes. Der var i løbet af 

2017 behov for en større gennemgang og udskiftning af ledninger, kabler m.v. i huset, grundet 

utidssvarende og i flere tilfælde dårlige eller farlige installationer.  

Også i 2017 gav de finansielle indtægter at positivt resultat – omend ikke i helt samme 

størrelsesorden som i 2016 – idet der var udbytter for 3,5 mio. kr. og tilsvarende ikke realiserede 

kursgevinster for 3,7 mio. kr. 

 

Tørre facts fra sekretariatet 
 

Uro om Erhvervsudygtighedsforsikringen 

Der var ved udgangen af 2017 2.747 tandlæger, der havde tegnet forsikringen, hvoraf ca. 1.600 

havde grundmodulet på 300.000 kr.  

Antal skader på EUF var lavt i 2017, set i forhold til 2016. I 2017 var der 7 skader med udbetaling, 

mod 50 i 2016. Det er fortsat lidelser i bevægeapparater, der er langt den hyppigste årsag til 

http://www.tryghedsordningerne.dk/tandlaegerne/forsikringer-pension/forsikringer/erhvervsudygtighedsforsikring.html


 

 

skaderne. Forklaringen på det meget lave antal skader i 2017 kendes ikke præcist, men kan 

skyldes, at karensperioden blev ændret fra 3 til 6 måneder pr. 1.1.2017. I løbet af første halvår  

2018 er der imidlertid anmeldt flere skader som opstod i 2017,  hvilket giver 2017 et mere 

sædvanligt skadesforløb. 

Grundet et dårligt skadesforløb på ordningen i 2014-16 blev præmien i 2017 forøget med knap 

12% og i 2018 atter med 7 %. 

Gennem de seneste år er ordningen løbende blevet justeret. Det har betydet, at karensen nu er 6 

måneder og visse psykiske lidelser (så som stress, depression o.lign.) kun dækkes i op til 2 år. Det 

er forhåbningen, at disse stramninger kan medvirke til at holde skadeniveauet på et mere 

acceptabelt og jævnt niveau. 

 

Flere udbetalinger af dagpenge  

I 2017 blev der udbetalt 41,8 mio. kr. i dagpenge, hvoraf sygedagpengene alene udgjorde 36,9 

mio. kr. I 2016 var de samlede udbetalinger på 35,2 mio. kr. og sygedagpengene udgjorde 29,9 

mio. kr. heraf.  Der var i 2017 176 sygesager, mod 159 i 2016. Antallet af sager i 2017 var det 

største antal siden 2011. Udviklingen i de første 8 måneder af 2018 peger henimod en fortsat 

stigning i sagsantallet og udbetalingsniveauet fremadrettet. 

Omvendt faldt barselsudbetalingerne fra 5 mio. kr. i 2016 til 4,6 mio. kr. i 2017 kr. 

 

Krisehjælpen erstattes af erhvervsrådgivning 

Antallet af medlemmer, der modtog psykologhjælp i 2017 var 54, mod 80 medlemmer i 2016. Der 

var kun 1 medlem i 2017, der blev behandlet for afhængighed, og ingen i 2016. 

Udgifterne til behandlingerne er imidlertid ikke faldet i takt med, at antallet af medlemmer, der 

benytter ordningerne falder. I 2017 beløb de samlede udgifter til psykolog sig til ca. 650.000 kr., 

hvor de i 2016 var på ca. 565.000 kr. Årsagen til stigningen i udgifterne er , at 

erhvervsrådgivningen dækker op til 12 timers behandling, mens Krisehjælpen maksimalt bevilger 8 

timers behandling. I 2017 var der 23 krisehjælpssager og 31 erhvervsrådgivningssager, mens 

tallene i 2016 var hhv. 55 og 25.  

Mange medlemmer søger hjælp hos erhvervspsykologerne på grund af stress – både arbejds- og 

privatrelateret. 

 

Konsulentordningen er kun lidt anvendt  

2 klinikejere benyttede sig af tilbuddet om konsulentbistand i forbindelse med længerevarende 

sygdom eller dødsfald i 2017, mod 4 i 2016. Udgifterne pr. sag beløber sig gennemsnitligt til 8.000 

kr.   

 

https://www.tryghedsordningerne.dk/tandlaegerne/dagpenge/sygdom.html
http://www.tryghedsordningerne.dk/tandlaegerne/saerlig-hjaelp/krisehjaelp.html
http://www.tryghedsordningerne.dk/tandlaegerne/saerlig-hjaelp/krisehjaelp/psykologhjaelp.html
http://www.tryghedsordningerne.dk/tandlaegerne/saerlig-hjaelp/krisehjaelp/afhaengighed.html
http://www.tryghedsordningerne.dk/tandlaegerne/dagpenge/konsulentbistand.html


 

 

Øvrige forsikringsordninger 
 

Flot skadesforløb på Klinikforsikringen 

I 2017 var i alt 3.864 units forsikret på samlet set 1.120 policer.  

Der har i 2017 været 4 anmeldte storskader (over 100.000 kr.) med en samlet udbetaling på knap 

1 mio. kr., mens der i 2016 var 11 storskader, der løb op i 2,3 mio. kr. Den samlede skadeudgift for 

2017 blev på knap 5,1 mio. kr. og der var en skadeprocent for året på 43 %. Den samlede 

skadeprocent for de seneste 5 år ender herefter på 50 %, hvilket er rigtig godt.  

Den vedvarende lave skadeprocent har dog medført, at der er indført en række forbedringer på 

forsikringen, som allerede er trådt i kraft pr. 1.7.2018. Forbedringerne er bl.a. følgende:  Ingen 

selvrisiko (undtagen ved tyveriskader), ingen karenstid ved driftstab, dækning i udlandet og i 30 

dage ved flytning, dækning af simpelt tyveri (også uden for forsikringsstedet) samt glasdækning. 

Efter flere år med administrative udfordringer i Codan, i forbindelse med fornyelser og 

opkrævninger, forventer vi, at næste fornyelse og opkrævning forløber uden fejl. 

Stor præmienedsættelse på sygedriftstabsforsikringen 

Der var i 2017 406 forsikrede på en sygedriftstabsforsikring tegnet via Tandlægernes 

Tryghedsordninger. Disse forsikrede var fordelt på 302 policer.  

Fra 1.1.2016 blev præmien nedsat med 18% på grund af flere års meget tilfredsstillende 

skadeprocent. Skadeprocenten for Sygedriftstabsforsikringen er svingende de enkelte år imellem, 

da porteføljen er relativt lille og derfor let påvirkes af antallet af skader og af skader med store 

udbetalinger. I 2016 var der 29 skader med en skadeprocent på 135%, mens der i 2017 alene var 

17 skader med en samlet skadeprocent på 42%. Den gennemsnitlige skadeprocent set over en 9 

årig periode er 79%, hvilket er lidt højt, men dog tilfredsstillende. 

 

IT-kriminalitetsforsikringer er relevante for alle 

Siden april 2016 har Tryghedsordningerne, gennem Codan forsikring, tilbudt en IT-

kriminalitetsforsikring, der sikrer klinikken mod netbank indbrud,  f.eks. hvis en hacker tømmer 

klinikkens netbank, og dækker meromkostninger til fjernelse af virus og genetablering af data mv. 

efter virus og datasabotage.  

I 2016 blev der anmeldt 1 skade, mens der i 2017 blev anmeldt 7. Der må forventes en øget 

skadefrekvens de kommende år. 

Fra august 2018 tilbyder Tryghedsordningerne en ny IT-kriminalitetsforsikring via Tryg, nemlig e-

Protect. Denne forsikring giver både en bedre dækning og er billigere end tidligere forsikringer. 

Samtidig imødekommer den efterspørgslen på driftstab i forbindelse med IT-kriminalitet.  

e-Protect dækker ekspertrådgivning ved et cyberangreb og professionel assistance samt rimelige, 

nødvendige og dokumenterede omkostninger til rekonstruktion af krypterede, slettede eller 

beskadigede IT-systemer, netværk, software og data efter et angreb. Herudover er driftstab, ID-

http://www.tryghedsordningerne.dk/tandlaegerne/forsikringer-pension/forsikringer/klinikforsikring.html
http://www.tryghedsordningerne.dk/tandlaegerne/forsikringer-pension/forsikringer/it-kriminalitetsforsikring.html
https://www.tryghedsordningerne.dk/tandlaegerne/forsikringer-pension/forsikringer/it-kriminalitetsforsikring.html
https://www.tryghedsordningerne.dk/tandlaegerne/forsikringer-pension/forsikringer/it-kriminalitetsforsikring.html


 

 

tyveri og netbanktyveriforsikring også omfattet af e-Protect. Se evt. Tryghedsordningernes 

nyhedsbrev om e-Protect fra den 17.8.2018. 

Den nye e-Protect tegnes direkte via Tryghedsordningernes hjemmeside. Tandlæger der har en IT-

kriminalitetsforsikring i Codan kan selvfølgelig fortsætte med denne, men Tryghedsordningerne 

anbefaler, at man overvejer hvorvidt e-Protect bedre imødekommer behovet for forsikring ved IT-

kriminalitet. 

 

Netbankforsikring, nu uden selvrisiko 

I 2017 var der 437 tandlæger, der havde tegnet Netbankforsikringen gennem Chubb Insurance.  

Siden 2015 er antallet af forsikrede faldet, hvilket skyldes, at flere tegner IT-

kriminalitetsforsikringer, som også indeholder en netbankforsikring. 

Fra den 1.7.2018 kan tandlægerne tegne en netbankforsikring via Tryghedsordningerne i Tryg, 

enten som en særskilt netbanktyveriforsikring eller som en del af e-Protect. Den nye 

netbanktyveriforsikring i Tryg har en forsikringssum på 5 mio. kr. og ingen selvrisiko. Det er derfor 

mere fordelagtigt, at tegne forsikringen i Tryg. 

 

Gruppelivsforsikring i sædvanligt leje 

Skadeprocenten på Gruppelivsordningen er nu på det sædvanlige niveau under 40% efter en 

årrække med ekstraordinære høje skadeprocenter. I 2017 var skadeprocenten således 37% og 

33% i 2016. 

I 2017 var der 5 udbetalinger pga. dødsfald og 20 udbetalinger på grund af kritisk sygdom. 

Tilbuddet om en 2-årig overgangsordning til de nyuddannede tandlæger, med lavere dækning og 

lavere præmie, fungerer godt, idet over 50 % af kandidatårgangene fastholder 

Gruppelivsforsikringen efter overgangsordningens udløb. 

 

Fortsat stor tilfredshed med Sundhedsforsikringen 

Antallet af tandlæger og klinikker, som vælger at tegne en sundhedsforsikring gennem 

Tandlægernes Tryghedsordninger er støt stigende. Der var i 2017 i alt 1.532 forsikrede mod 1.467 i 

2016. Skadeprocenten har i en årrække været over 100, men var i 2017 faldet til  93%, hvilket er et 

acceptabelt niveau. 

Dansk Sundhedssikrings tilfredshedsundersøgelse blandt forsikrede tandlæger, som har brugt 

ordningen, viser gennem alle årene, at der er en stor tilfredshed med såvel sundhedsteamets 

behandling af sagerne som med forsikringen generelt (4,7 ud af 5 mulige). 

Behandlinger hos fysioterapeut og kiropraktor er de hyppigste anvendte ydelser idet over 2/3 af 

alle henvendelser resulterer i denne type behandling . I 2017 var der således 232 

behandlingsforløb hos fysioterapeuter og 123 behandlingsforløb hos kiropraktorer ud af i alt 531 

behandlingsforløb. På den baggrund blev Sundhedsforsikringen den 1. januar 2018 udvidet med 

http://www.tryghedsordningerne.dk/tandlaegerne/forsikringer-pension/forsikringer/netbankforsikring.html
http://www.tryghedsordningerne.dk/tandlaegerne/forsikringer-pension/forsikringer/gruppelivsforsikring.html
http://www.tryghedsordningerne.dk/tandlaegerne/forsikringer-pension/forsikringer/sundhedsforsikring.html


 

 

dækningen ”kroniske lidelser”, som giver op til 12 årlige behandlinger af kroniske lidelser i 

bevægeapparatet hos fysioterapeut eller kiropraktor. Forebyggende og lindrende behandlinger er 

dækket. Det er ikke et krav, at der foreligger en henvisning fra egen læge. 

 

Tidssvarende privatforsikringer 

I 2017 var der i alt tegnet 7.508 policer med forskellige privatforsikringer i Tryg forsikring til en 

samlet præmie af knap 22 mio. kr. Skadeprocenten har i mange år ligget meget højt, hvorfor det 

også løbende har været nødvendigt med forskellige tiltag for at nedbringe den. I 2017 endte 

skadeprocenten på 74 %, hvilket er tilfredsstillende.  

Udviklingen i skader inden for de enkelte ordninger følges dog nøje og hele bestanden er i løbet af 

2018 blevet konverteret til nye betingelser, således at alle bliver bedst muligt sikret til den 

korrekte pris. En sådan konvertering betyder, at alle tandlægerne nu har de forsikringsprodukter, 

der baserer sig på den nyeste viden om hvilke parametre, der medfører høj eller lav risiko for 

skade. Når priserne på forsikringerne fastsættes, er der således en lang række forhold der har 

betydning. Den enkelte tandlæge betaler således en præmie ud fra den risiko vedkommende har i 

relation til den konkrete forsikring. 

Tryghedsordningernes medarbejdere kan tegne forsikringerne direkte i Trygs systemer, og har 

dermed mulighed for at sikre, at hver enkelt tandlæge får de(n) ønskede forsikring(er) hurtigst 

muligt.  

 

Særligt for de studerende 

De studerende har mulighed for at få en gratis kollektiv ulykkesforsikring, med en sum på 500.000 

kr. ved ulykke og 50.000 kr. ved død samt en gruppelivsforsikring med en dækning ved død på 

100.000 kr.  Forsikringerne er gratis i hele studietiden og til udgangen af kandidatåret.  

Hidtil har det i henholdsvis Forenede Gruppeliv og Tryg Forsikring været muligt, at have alle 

studerende forsikret i en kollektiv gruppedækning uden specifik registrering af hver enkelt 

studerende. Grundet nye regler i Persondataforordningen er det pr. 1.1.2018 nødvendigt, at alle 

de studerende er individuelt registreret. Den enkelte studerende skal derfor give samtykke til 

Tryghedsordningerne for at være dækket på de gratis forsikringer. Tryghedsordningerne har derfor 

skrevet til alle studerende og henstillet til, at de indsender et sådan samtykke. Trods flere 

henvendelser er det imidlertid kun ca. 50% af samtlige studerende, der har fremsendt samtykke. 

På 10. semester tilbydes de studerende også en gratis erhvervsudygtighedsforsikring, som dækker 

helt frem til årsskiftet efter de er blevet kandidater. 

IndboBasisforsikringen er et enkelt produkt med faste dækninger til en billig og konkurrencedygtig 

pris. I 2017 var der i alt 254 policer. Sammenholdt med muligheden for at tegne en rejseforsikring 

og yderligere dækning på kollektiv ulykkesforsikring, er det en meget attraktiv mulighed for en 

fleksibel dækning, som kan tilpasses den enkeltes behov.   

 

http://www.tryghedsordningerne.dk/tandlaegerne/forsikringer-pension/forsikringer/privatforsikringer.html
http://www.tryghedsordningerne.dk/tandlaegerne/forsikringer-pension/forsikringer/studerende/indbobasis.html


 

 

Stor interesse for pensionsordninger til markedsrente 

Der er stadig stor interesse blandt medlemmerne for at få oprettet pensionsordninger i 

markedsrente. Der er samtidig en stigende tendens til at flytte bestående ordninger fra 

gennemsnitsrente til markedsrente. Tandlægernes Tryghedsordninger har stort fokus på at 

rådgive de yngre tandlæger i privat praksis, da de jo ikke er omfattet af overenskomstmæssige 

obligatoriske ordninger. 

I 2016 blev der indbetalt 37 mio. kr. og i 2017 12 mio. kr. i indskud på pensionsordninger i PFA 

Pension via Tryghedsordningerne. Efter en generel afmatning i nogle år, bl.a. på grund af 

usikkerhed omkring virksomhedsskatteordningen og uvidenhed omkring livrenteproduktet, er der 

i 2016 indbetalt væsentlig mere end de foregående år. 

Udover indskud betalte 504 tandlæger 36 mio. kr. i løbende præmie i 2017. 

Det er muligt for tandlægerne at tegne ophørspension i forbindelse med virksomhedsophør i 

Lægernes Pensionsbank via Tryghedsordningerne. En sådan pension kan etableres med en variabel 

rente på 6-7 %.  

Lægernes pensionsbank 

Tandlægerne har mulighed for at investere frie midler i Lægernes Pensionsbank. Det gælder både 

klinikkens og private midler. Lægernes Pensionsbank har sammenlignet med alle andre banker 

meget lave omkostninger og høj forrentning. 

Tryghedsordningerne anvender selv Lægernes Pensionsbank som investeringsforvalter og dette 

har gennem årene være meget tilfredsstillende – både hvad angår omkostninger og afkast. 

Det er alene på grund af en særlig aftale, at tandlægerne har mulighed for at anvende Lægernes 

Pensionsbank til deres investeringer, da banken ellers udelukkende kan anvendes af læger. Det 

kan derfor anbefales at undersøge investeringsmulighederne via Lægernes Pensionsbank og evt. 

drøfte fordele og ulemper med revisor. 

 

Aktiviteter 
 

Aktiviteter i 2016, 2017 og 2018 

Tryghedsordningerne har i 2016 og 2017 arrangeret eller deltaget i en række tilbagevendende 

aktiviteter. Det drejer sig om introturene med de nye studerende i Århus og København, 

statusmøder med Odontologisk forening i Aarhus og København, 10. semester kandidatorientering 

i samarbejde med Tandlægeforeningen og afholdelse af Tryghedsordningernes kandidataften i 

efteråret for de nye kandidater. Desuden har Tryghedsordningerne deltaget på årskursus på 

Tandlægeforeningens stand, hvor vi hvert år møder og hjælper mange tandlæger med deres 

forsikrings- og pensionsforhold.  

Tryghedsordningerne har også været ude og holde indlæg i forskellige tandlægesammenhænge 

f.eks. i kvalitetscirkler og på klinikker, samt holdt forsikrings- og pensionsmøder med de enkelte 

tandlæger på deres klinikker og på Tryghedsordningernes adresse på Svanemøllevej 85 i Hellerup. 

http://www.tryghedsordningerne.dk/tandlaegerne/forsikringer-pension/pension.html
http://www.tryghedsordningerne.dk/tandlaegerne/forsikringer-pension/investering.html


 

 

Vi kontakter hvert år de studerende, der er blevet færdige som tandlæger, for at afklare deres 

forsikrings- og pensionsforhold.  

Tryghedsordningerne udsender ca. en gang i kvartalet et nyhedsmail og sender også særlige 

orienteringsmails efter behov. Tryghedsordningerne orienterer herudover om aktiviteter, nyheder 

og forbedringer gennem annoncer og artikler i Tandlægebladet og PTO-bladet, samt i forbindelse 

med Årskursus og Symposium i KlinikLiv og Klinikejernes Magasin. 

Ud over de tilbagevendende aktiviteter har Tryghedsordningerne i 2018 søgt nye veje i ønsket om 

at nå flere af de nye studerende/kandidater 2018. Tandlægeforeningen ønskede et nyt koncept og 

Tryghedsordningerne kunne derfor ikke mere deltage i Tandlægeforeningens 10. semester 

orientering. Derudover har der været faldende deltagelse på Kandidataften arrangementerne i 

2017.  

I Tryghedsordningerne besluttede vi derfor, at finde på noget nyt til de 10. semester studerende 

fra 2018. Det blev arrangeret, at Tryghedsordningerne kunne komme på skolerne i Århus og 

København efter endt undervisning og holde et indlæg om Tryghedsordningernes tilbud til 

tandlægerne om fordelagtige forsikrings- og pensionsordninger. Arrangementet blev afsluttet med 

en lejet pølsevogn i skolegården, hvilket var et stort hit blandt de studerende og gav et meget højt 

deltagerantal.  

Det planlægges også, i samarbejde med PFA Pension, at afholde opfølgnings ”Gå hjem møder” om 

pension for tandlæger, der er blevet 50+. 

 

Administrative udfordringer i Sekretariatet  

Sekretariatet har særligt i 2018 været udfordret på flere meget store administrative opgaver – 

udover alle de løbende og daglige opgaver. 

25. maj 2018 trådte Persondataforordningen i kraft og forud herfor har sekretariatet været travlt 

beskæftiget med gennemgang af procedurer, samtykker og IT-systemer samt oprydning for at 

kunne overholde loven. 

Den 1. oktober 2018 træder en ny lov om forsikringsformidling i kraft og den betyder at 

forsikringsafdelingen i Tryghedsordningerne inden denne dato, skal have en lang række 

forretningsgange, produktbeskrivelser, dokumentationer samt kravsspecifikationer på plads. 

Fremadrettet kommer der krav om uddannelser og kurser, samt dokumentation heraf. 

Udfordringen her er, at disse for en stor del ikke er på plads endnu. Endelig skal der søges om 

tilladelse fra Finanstilsynet og der skal etableres en whistleblowerordning. 

For både Persondataforordningen og Forsikringsformidlingslovens vedkommende, har det været – 

og er – en udfordring, at vejledninger og bekendtgørelser først løbende er blevet udstedt. 

Sidst men ikke mindst har opsigelsen af overenskomsten selvfølgelig også betydet mange 

administrative opgaver, både direkte i relation til kontakten med tandlægerne og i relation til 

vedtægterne og den økonomiske situation. Fra den 1. juni 2018 stoppede regionerne med at 



 

 

overfører en fast procentdel af tandlægernes tilskud til Tryghedsordningerne og det har således 

skullet besluttes, hvorledes indbetalingerne skulle og kunne iværksættes. 

 

Nyt navn til Tryghedsordningerne? 

I forbindelse med de nødvendige vedtægtsændringer har bestyrelsen også set på, om det måske 

var tid til andre ændringer. Og da navnet ”Tandlægernes Tryghedsordninger” aldrig har haft 

mange helhjertede tilhængere (Administrationsfonden var bedre!), så har det været naturligt at se 

på, om der var andre muligheder. Bestyrelsen foreslår derfor en navneændring, så vi fremover 

kommer til at hedde Tandlæge Tryghed. Tandlæge Tryghed er kortere og mere mundret og 

indeholder stadig de samme værdier, som i Tryghedsordningerne. 

 


