
Opgaven for PTO er enkel 

 
Vi skal sikre ejerskab, retssikkerhed, attraktive økonomiske 
aftaler og et godt omdømme  
 

PTO er de praktiserende tandlægers forening og skal varetage klinikejernes interesser. PTO 
samarbejder med både ATO, Tandlægeforeningen og Tandplejerforeningen, og som 
formand for foreningen bliver det min og den øvrige nyvalgte bestyrelses opgave at sætte 
rammerne for et PTO version 2.0.  
 

Ud af krisen – nye aftaler på vej 
Tandlægebranchen er i en stadig forandring, og PTO skal finde sin plads i et sundhedsvæsen, 
hvor kravene til klinikejerne er blevet flere, og udfordringerne større. Tandlægeklinikkerne 
har i det forgangne år haft et omsætningstab under nedlukningen, og nogle klinikker har 
været mere ramt end andre. Kompensationsordningerne har dækket en del af klinikkernes 
udgifter til hjemsendt personale, men har ikke dækket omsætningstabet. PTO vil derfor i 
løbet af det kommende år præsentere klinikkerne for en række nye partnerskabsaftaler, der 
skal være med til at styrke tandlægeklinikkernes vilkår for en god økonomisk drift. 
Tandlægeklinikkerne har en høj faglighed og et godt omdømme hos deres patienter. Dette 
skal vi have i fokus, og PTO har som mål at styrke tandlægebranchens image. 
 
Der er også andre udfordringer.  
 

Ejerskabet er en forudsætning, men… 

Tandlægepraksis er i en brydningstid, hvor nye måder at organisere praksisdriften på vinder 
indpas. Flere af dem udfordrer kravet om ejerskab, hvor tandlægen efter sundhedsloven 
skal have den bestemmende indflydelse. Ejerskabskravet er forudsætning for at kunne 
praktisere med offentligt tilskud og fungerer som en garanti for, at den, der har det 
økonomiske ansvar for klinikken, også er den, som har det faglige ansvar. Ejerskabskravet 
betyder i praksis, at tandlægen skal eje mere end halvdelen af klinikken, og giver derfor også 
mulighed for, at andre end tandlæger kan købe sig ind i en tandlægeklinik.  
 

Klinikker genstand for spekulation 

Kravet om, at tandlægen skal have den bestemmende indflydelse, bliver imidlertid 
udfordret, når tandlægeklinikkerne bliver genstand for spekulation, og når økonomien 
erstatter fagligheden. Der ses flere eksempler på kæder, hvor man kan sætte 
spørgsmålstegn ved, om den tandlæge, der står som ejer af majoriteten, reelt har den 
bestemmende indflydelse. Problemstillingen dukker op, fordi kædeselskabet som 
minoritetsejer af tandlægeklinikken også har et ønske om at få indflydelse på den 
økonomiske drift og dermed også indirekte kan påvirke de faglige beslutninger. Det er der 
ikke noget forkert i, men tandlægen skal have den reelle, bestemmende indflydelse både på 
papiret og i virkeligheden. Spørgsmålet er således, om alle landets kædeklinikker har været 
berettiget til offentligt tilskud, som de har modtaget, og om regionernes tildeling af 
ydernumre sker på det rette grundlag. Det vil PTO sætte fokus på i det kommende år.  
 



Vi skal have en fair behandling 

Tandlæger har generelt få klagesager, men de manglende muligheder for at få efterprøvet 
patientklagestyrelsens afgørelser skaber stor usikkerhed for de tandlæger, der rammes af en 
klagesag. I privat tandlægepraksis, som PTO repræsenterer, har sanktionerne store 
konsekvenser for klinikdriften.  
 
En tandlæge, der kommer under skærpet tilsyn, kan ikke fungere som klinikkens 
virksomhedsansvarlige tandlæge og skal derfor indsætte en anden som ansvarlig for 
virksomheden. Bliver tandlægen underlagt påbud om supervision, er tandlægen udelukket 
fra at overdrage tandlægeopgaver til klinikpersonalet. I klinikker med kun én ansat tandlæge 
skal tandlægen derfor reelt ansætte en anden tandlæge. I mere alvorlige sager kan 
tandlægen miste retten til at virke som tandlæge, mens sagen undersøges. Tandlægen kan 
efter sundhedsloven lovligt være fraværende fra klinikken i 6 måneder og skal herefter 
afhænde ydernummeret, men styrelsen har 2 år til at undersøge sagen. Uanset om der er 
hold i sagen, kan tandlægen derfor blive tvunget til et salg af klinikken, inden sagen er 
afgjort. PTO har derfor en vigtig opgave i at sikre, at sanktioner afstemmes med reglerne for 
klinikdrift.  
 
PTO 2.0 – Foreningen af Selvstændige Tandlæger for Selvstændige Tandlæger 
Udfordringerne er mange, og sundhedsområdet er komplekst. Derfor har PTO allieret sig 
med Kent Kristensen, lektor i sundhedsjura hos SDU, som ny direktør for foreningen. Kent vil 
assistere såvel bestyrelsen som foreningens medlemmerne. Der er mere end nogensinde 
behov for en forening, der udelukkende har fokus på at varetage de selvstændige 
privatpraktiserende tandlægers interesser, men der er ikke mindst behov for sammenhold 
klinikkerne imellem. Derfor en stærk opfordring til de klinikker, der ikke er medlem af PTO. 
Lad os hjælpe hinanden med at skabe ordentlige vilkår – lad os stå sammen i PTO. 
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