Til samtlige medlemmer af Folketinget:

Særloven for tandpleje straffer samfundets svageste
Interesseorganisationen Meget Mere Tandsundhed ønsker med dette opråb at skabe opmærksomhed
på det urimelige i den beslutning, som Folketingets sundhedsudvalg har truffet i dag til stor skade for den
danske tandsundhed.
Lov nr. L 235: Forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for
sundhedsvæsenet, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig
førtidspension m.v.
Vedtagelsen i dag påvirker næsten tre millioner danske tandlægepatienter og 10.000 mennesker i deres
daglige arbejde med danske tandsundhed.
Meget Mere Tandsundhed opfordrer alle politikere til at sørge for at føre besparelsen på 300 millioner
kroner tilbage til det samlede budget på 1,7 milliarder. Samtidig opfordrer vi jer til at tilføre en ekstra pulje
på 500 millioner kroner, som skal dedikeres til et gratis eftersyn, røntgen og tandrensning for patienter, der
ikke har været til tandlæge i mere end fem år.
Fra politisk hold tales der ofte om dansk tandpleje i verdensklasse, men det bliver lidt hult, når de samme
politikere påstår, at de danske tandlæger ikke gør det godt nok.
Meget Mere Tandsundhed indsamler lige nu støtteerklæringer blandt vores patienter, og 400 klinikker er
allerede tilsluttet.

Interesseorganisationen Meget Mere Tandsundhed er etableret
søndag den 20. maj 2018.

Formand:
Morten Worsøe

Den er skabt i frustration over indførslen af særlov på
tandplejeområdet med yderligere stramninger af den økonomiske
ramme, samt diktering af vilkårene for voksentandplejen.

Bestyrelsesmedlemmer:
Rikke Freitag, Kim Lindgreen, Jens Lætgaard, Eddie Basson,
Anne Mette Stougaard, Palle Christiansen og Morten Worsøe

Bestyrelsen består af stifterne, som alle er tandlæger. Håbet er, at de
på sigt kan blive erstattet af klinikassistenter, tandplejere og patienter.

Meget Mere Tandsundhed har i anledning af dagens møde i sundhedsudvalget kontaktet samtlige
medlemmer af udvalget, og vi har desuden udsendt denne pressemeddelelse:

Frustrerede tandlæger skaber
ny interesseorganisation i
kampen for bedre tandpleje
Over 400 tandlæger står bag interesseorganisationen Meget Mere Tandsundhed, som blev etableret
i søndags. Første skridt er et opråb i form et åbent brev til samtlige medlemmer af Folketingets
sundhedsudvalg, der mødes i dag torsdag den 25. maj kl. 12.00.
”Vi er skabt i frustration over, at der er indført en ny særlov på tandplejeområdet. Det betyder yderligere
stramninger af vores økonomiske ramme, og det dikterer vilkårene for voksentandplejen. Det er
frustrerende, for disse tiltag fremmer ikke folkesundheden. ”
Det siger Morten Worsøe, praktiserende tandlæge i København. Han er formand for den nyetablerede
interesseorganisation Meget Mere Tandsundhed, der siden etableringen i søndags har fået næsten 500
tandlæger fra hele landet som medlemmer.
Nu forsøger Morten Worsøe som organisationens første handling at påvirke politikerne ved at sende en
opfordring til Folketingets sundhedsudvalg.
”Vi skal hermed opfordre jer til at tænke jer om en ekstra gang, før I vedtager den stærkt omdiskuterede
særlov for den danske tandpleje. Vi opfordrer jer til at sørge for at føre besparelsen på 300 mio. kr. tilbage
til det samlede budget på 1,7 mia. kr.,” skriver Morten Worsøe i henvendelsen til sundhedsudvalget.
Samtidig opfordrer han til at tilføre en ekstra pulje på 500 mio. kr., som skal dedikeres til et gratis eftersyn,
røntgen og tandrensning for patienter, der ikke har været til tandlæge i mere end fem år.
”Vore vigtigste formål er – her og nu – at få ændret særloven, som gælder fra 1. juni, så den økonomiske
ramme dækker det reelle behov. Vi vil samtidig bidrage til at etablere ny struktur på tandplejeområdet. Det
skal sikre, at flere borgere opnår tilgang til ordentlig tandpleje. De midler som kan sættes til rådighed skal
prioriteres bedst muligt til gavn for alle, ” siger Morten Worsøe.
”Ved at henvende os til Folketingets sundhedsudvalg er det vores håb, at medlemmerne får øjnene op
for, at forebyggelse koster, men skaber mere sundhed. Siden 2013 er der kommet 110.000 flere ældre, og
befolkningstilvæksten har givet os over fem millioner flere tænder at passe på. Det har vi gjort inden for det
samme budget, ” fortsætter Morten Worsøe.
”Vores væsentligste succeskriterium er at blive hørt. At politikerne får en forståelse for at investering i
forebyggende tandpleje er en investering i fremtiden – ikke bare reduktion i tandsygdomme, men også
reduceret omfang af følgesygdomme som diabetes og hjerte-kar-lidelser, ” siger Morten Worsøe.
For yderligere information, kontakt:

