
 
Side 1/2 

 

 

 

NOTAT 

 

 

 

Tandlægeforeningens 

Praksisforsikring 

Svanemøllevej 85 

2900 Hellerup 

 

 

 

Knækkede rodfile 

 

Dato: 28. maj 2019 

 

Når en rodfil knækker kan der opstå følgende situationer: 

 
1. Forsøg på at fjerne filen lykkes – enten af tdl. selv eller af anden tdl. 

2. Forsøg på at fjerne filen lykkes ikke / filen forsøges ikke fjernet 

3. Rodresektion 

 

Forsøg på at fjerne filen lykkes – enten af tdl. selv eller af anden tdl. 

I disse situationer er der ikke sket en skade i lovens forstand (KEL). Der er gennemført 

den behandling som blev påbegyndt for at behandle patientens grundsygdom. Om be-

handlingen foretages af den primære tandlæge selv eller om det er en anden tand-

læge, der fjerner filen, har ingen betydning for vurderingen af, at der ikke er sket en 

skade. Der er alene tale om en (evt.) økonomisk merudgift. 

 

Forsøg på at fjerne filen lykkes ikke / filen forsøges ikke fjernet 

I de tilfælde, hvor tandlægen enten forsøgte at fjerne det afknækkede stykke fil uden 

at det lykkes eller hvor der ikke blev gjort forsøg på at fjerne filen, skal der foretages 

en vurdering af, om der var indikation for umiddelbart at foretage rodresektion eller 

om det er i overensstemmelse med den erfarne specialist, at der blev foretaget rod-

fyldning, uden at filstykket blev fjernet først.  

 

Hvis der ikke er symptomer fra tanden og der heller ikke er opklaring, vil det som ud-

gangspunkt være i overensstemmelse med den erfarne specialist, at foretage rodfyld-

ning uden at fjerne filstykket først. I disse tilfælde er der ikke indtrådt en skade som 

følge af at filen knækkede. Den planlagte og påbegyndte behandling af patientens 

grundsygdom har ikke kunnet gennemføres pga. at filen knækkede, men patienten er 

principielt stillet som før behandlingen eller i bedste fald som efter velgennemført be-

handling, hvis der ikke senere opstår infektion i roden. Skadedatoen er = dato for 

knækket rodfil, idet det er denne dato den (mulige) skadeforvoldende handling blev 

foretaget. 

 

Hvis der på et senere tidspunkt opstår behandlingskrævende infektion i den rod, hvori 

den afknækkede rodfil sidder og hvor rodhandling ikke blev gennemført, pga at rodfi-

len knækkede, så vil der på dette tidspunkt være opstået en skade, idet der herefter 
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skal foretages rodresektion. 

 

Rodresektion  

Hvis det vurderes, at der enten er symptomer eller opklaring, bør der foretages rodre-

sektion. Hvad enten rodresektionen foretages umiddelbart efter filen knækker eller på 

et senere tidspunkt, når infektionen giver symptomer, vil et sådan indgreb være en 

skade i KEL’s forstand.  

 

Formuleringen af skaden skal begrundes med, at den knækkede rodfil betød, at det 

ikke var muligt at gennemføre den oprindeligt planlagte behandling. Infektionen, som 

er patientens grundsygdom, blev således ikke behandlet/fjernet og nu har den knæk-

kede fil medført behov for en mere indgribende behandling (rodresektion) af grund-

sygdommen, end det havde været nødvendigt, hvis den oprindelige behandling var 

blevet gennemført, såfremt filen ikke var knækket. 

 

Skadedatoen = den dato filen knækker. 

Skade = (behov for) rodresektion 

 

 

Der kan dog være konkrete forhold, der i den enkelte sag kan begrunde en anden vur-

dering, men ovenstående er udgangspunktet. 
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