Til medlemmer af Folketingets sundhedsudvalg:

Med særloven straffer
I samfundets svageste
Den nyoprettede interesseorganisation Meget Mere Tandsundhed ønsker med dette opråb at gøre et sidste
forsøg på at forhindre en katastrofal beslutning til skade for den danske tandsundhed.
I dag skal I politikere træffe en beslutning, som påvirker næsten tre millioner danske tandlægepatienter og
10.000 mennesker i deres daglige arbejde.
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.
Samtidig opfordrer vi jer 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.
Fra politisk hold tales der ofte om dansk tandpleje i toppen af verdenseliten, men det bliver lidt hult, når de
samme politikere påstår, at vi tandlæger ikke gør det godt nok.
Meget Mere Tandsundhed indsamler lige nu støtteerklæringer blandt vores patienter, og 400 klinikker
er allerede tilsluttet. Med den nye særlov vil den forebyggende indsats lide et gevaldigt knæk, og den
umiddelbare besparelse vil hurtigt blive til en kæmpe udgift.
Vores hovedbudskab er, at forebyggelse fremmer sundheden, og det opnår man ikke ved at spare, men
derimod ved at investere.
Bak op om de danske tandlæger og sørg for, at vi kan udføre det arbejde, vi kæmper for hver eneste dag på
klinikkerne over hele Danmark.
For yderligere information, kontakt:
Morten Worsøe, formand for interesseorganisationen Meget Mere Tandsundhed
mortenworsoe@gmail.com, +45 61 33 77 01, www.memeta.dk

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.

TEST:
Inden I skal træffe
afgørelsen i dag, kan I se,
om I er klædt ordentligt på
ved at bestå nedenstående
multiple choice test:
(Det rigtige svar
markeret med halvfed)

Spørgsmål 1:
Hvor stort var det offentlige tilskud til voksentandplejen i 2013?
1 mia.
1.3 mia.
1.7 mia.
Spørgsmål 2:
Hvor mange flere tænder er der i Danmark i 2018 i forhold til 2013?
0
100.000
>5 mio.
Spørgsmål 3:
Hvor mange flere borgere over 60 år er der kommet fra 2013 til 2018?
0
50.000
>110.000
Spørgsmål 4:
I følge KRAM undersøgelsen hvilket land, har så den billigste årlige brugerbetaling til borgere over
40 år?
Norge
Sverige
Danmark
Spørgsmål 5:
Som beskrevet i seneste rapport fra KRAM undersøgelsen: ”Voksen Tandplejen i Danmark” fra
2012 – er diabetespatienter, som lider af paradentose, ramt dobbelt, da den ene sygdom forværre
den anden. Hvor mange procent flere diabetikere er der kommet fra 2013 til 2018, og hvor mange
gange større er deres risiko for udvikling af paradentose?
2 % og samme risiko som raske
4 % og to gange risiko
8 % og fire gange risiko
Spørgsmål 6:
Ifølge professor Palle Holmstrup er det i flere videnskabelige undersøgelser bevist, at patienter
med svær paradentose har en øget risiko for følgesygdomme, herunder hjerte-kar-lidelser, men
hvor meget er deres risiko forøget?
2 gange
4 gange
6 gange
Spørgsmål 7:
Ifølge ”Fakta ark for tandlæger” udarbejdet af de Dansker Regioner i juni 2017, hvad er ændringen
i Gennemsnitlige udgifter pr. patient, faste priser (korrigeret til 2016 tal) fra 2010 til 2016?
Fra 500 til 600 kr.
Fra 400 til 800 kr.
Fra 577 til 582 kr.
Spørgsmål 8:
I en spørgeskemaundersøgelse udført af Tandlægebladet og besvaret af 1800 tandlæger i marts
2018, hvor mange % tror du svarede ja på spørgsmålet om hvorvidt de overvejede at stoppe som
tandlæge pga. særlov, myndighedskrav og mistillid?
5%
20%
53 %
Spørgsmål 9:
En tandlæge vælger at forlade overenskomsten. Frk. Jensen er pensionist med helbredskort og
tillæg. Hun har i dag en egen betaling på 77 kr., hvis hun stadig ønsker at benytte sin tandlæge
igennem 25 år, hvad er hendes egenbetaling efter 1. juni?
78 kr.
250 kr.
781 kr.
Spørgsmål 10:
50 % af danskere over 50 år lider af paradentose. Hvis de alle var velbehandlede, hvad ville den
samfundsøkonomiske besparelse være i reduceret omkostninger til behandling af diabetes,
hjertestop og hjerte-kar-lidelser?
300 mio.
999 mio.
ca. 6 mia.

