
 

 

   

Kendelse 

afsagt den 5. februar 2018 

 

 

Sag nr. 2017-80-0069 

 

[Klager] 

 

mod  

   

DR 

 

[Klager] har klaget til Pressenævnet over udsendelsen: ”Kontant: De dyre tandlæger”, som 

blev bragt den 16. november 2017 af DR, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat.  

 

 

 

Den påklagede udsendelse ”Kontant: De dyre tandlæger” omhandler de danske tandlægekli-

nikker og den stigning, der har været i tandlægernes indtjening. Klager er ikke selv nævnt el-

ler afbildet i udsendelsen.  

 

[Klager] har til støtte for klagen blandt andet anført, at han selv er tandlæge og mener, at der 

tegnes et misvisende billede af tandlægernes virksomhed. Ifølge [Klager] er det forkert, når 

det af udsendelsen fremgår, at det er tandlægen, der bestemmer, hvilken behandling patien-

ten skal have foretaget. [Klager] mener, at udsendelsens omtale af tandlægernes virksomhed 

er injurierende og skadelig for ham og hans kollegers omdømme.  

 

[Klager] klagede den 24. november 2017 til DR over udsendelsen. Af korrespondancen mel-

lem klager og DR fremgår det, at DR har afvist hans klage. Af DRs mail af 4. december 2017 

fremgår det afslutningsvis, at:  

 

”[…]  

Jeg beklager, at du ikke er tilfreds med mit svar.  

I det tilfælde har du mulighed for at klage til Pressenævnet, forudsat at du har ret-

lig interesse. Din klage skal være modtaget i Pressenævnet senest 12 uger efter 

modtagelsen af dette svar. Du kan rette henvendelse til Pressenævnet på denne 

adresse: Pressenævnet, Strandgade 100 L, stuen, 1410 København K eller på e-

mail: sekr@pressenaevnet.dk.  

[…]” 
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Pressenævnets formand, Hanne Schmidt, udtaler: 

Klagen angår en udsendelse på DR. [Klager] er ikke selv omtalt eller afbildet i udsendelsen.  

 

Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det for-

hold, der klages over. Det indebærer, at man som person, virksomhed, organisation eller lig-

nende skal være omtalt, afbildet eller på anden måde identificeret i mediet. Det er ikke til-

strækkeligt at have interesse i det emne, der er behandlet, heller ikke selv om interessen har 

sammenhæng med klagerens erhverv.  

 

Henset til, at [Klager] ikke selv er omtalt eller afbildet i udsendelsen, har han ikke en sådan 

direkte, væsentlig og individuel retlig interesse, at han personligt kan anses for klageberetti-

get. Der er derfor ikke grundlag for at behandle klagen i forhold til [Klager].  

 

Klagen afvises herefter, jf. medieansvarsloven § 43, stk. 2, nr. 2. 


