
 

 

 

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 13. maj 2020 stillet følgende spørgs-

mål nr. 1054 (Alm. del) til sundheds- og ældreministeren, som hermed endeligt be-

svares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jane Heitmann (V). 

 

Spørgsmål nr. 1054:  

”Mange tandlæger opkræver et særligt ”COVID19-gebyr” hos patienterne for at få 

dækket ekstra udgifter til værnemidler. Hvilke overvejelser giver det anledning til for 

regeringen? - og overvejer regeringen at dække alle eller dele af udgifterne, ligesom 

kommunerne bliver kompenseret for COVID19-relaterede udgifter, og de privat prak-

tiserende læger får udleveret værnemidler fra regionerne? ” 

 

Svar: 

Jeg kan oplyse, at mit ministerium ikke har indgået aftale med Tandlægeforeningen 

om, at der kan opkræves et særligt ”COVID-19 tillæg”. Mi isteriet har deri od oplyst 

Tandlægeforeningen, at der ikke kan opkræves et tillæg i forbindelse med udførelsen 

af ydelser med faste priser, som de fremgår af bekendtgørelse nr. 639 af 16. maj 

2020 om ændring af bekendtgørelse om tilskud til behandling hos praktiserende 

tandlæge. Såfremt der ikke er faste priser på ydelser, eller yderligere begrænsende 

omstændigheder, så vurderer ministeriet imidlertid ikke, at der er noget til hinder for, 

at der opkræves et tillæg. Det anbefales dog, at dette oplyses til patienterne. 

 

I forhold til den del der vedrører de privat praktiserende læger, har mit ministerium 

indhentet bidrag fra Danske Regioner, der oplyser følgende: ”Danske Regioner har 
indgået aftale med PLO, hvor de praktiserende læger tilbydes en gratis startpakke 

med værnemidler (masker, visirer, sprit mv.) i de enkelte regioner. Efterfølgende kan 

yderligere værnemidler rekvireres mod betaling.” 
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