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Förbättra tandvårdsstö
det så att fler har råd att 
gå till tandläkaren, för 
in tandvården i sjukvår
dens högkostnadsskydd, 
och utöka stödet till fler 
grupper som ett led i 
sjukvårdsbehandlingen. 
Det är några förslag i 
årets riksdagsmotioner.

Det tand-
vårdsstöd 
som inför-
des 2008 är 
otillräckligt. 

Det anser de 
socialdemokra-

tiska riksdagsledamöterna 
Börje Vestlund, Anders 
Ygeman, Veronica Palm, 
Arhe Hamednaca och Ylva 
Johansson. Tandvårdsstö-
det säkerställer enligt dem 
inte en god tandhälsa hos 
hela befolkningen och har 
inte tillräckligt skydd mot 
höga kostnader. Stödet har 
inte heller lett till att fl er 
ungdomar besöker tand-
vården. Första delmålet 
måste vara att förlänga den 
avgiftsfria ungdomstand-
vården, det långsiktiga 
målet ska vara ett högkost-
nadsskydd av samma mo-
dell som inom hälso- och 
sjukvården.

Partikamraten Hillevi 
Larsson vill också föra in 
tandvården i hälso- och 
sjukvårdens högkostnads-
skydd. Tandvård har enligt 
henne blivit en klassfråga.

De socialdemokratiska 
riksdagsledamöterna Jör-
gen Hellman, Christina Os-
karsson och Peter Johans-
son påpekar i sin motion 
att tandvårdsstödet inte 
innehåller några särskilda 
satsningar på förebyggan-
de vård. Alla tänder ingår 

Förbättrat tandvårdsstöd 
het motionsfråga

inte heller i subventionen i 
stödet. Högkostnadsskydd 
eller privata tandvårdsför-
säkringar hjälper inte per-
soner som har det ekono-
miskt svårt, skriver de, och 
vill att regeringen ser över 
hela tandvårdsstödet.

I en annan motion tas de 
papperslösas rätt till sub-
ventionerad vård upp. De 
socialdemokratiska riks-
dagsledamöterna Johan 
Andersson, Carin Runeson, 
Hans Hoff , Jörgen Hell-
man, Christer Engelhardt, 
Hillevi Larsson och Ker-
stin Engle står bakom för-
slagen i den utredning som 
föreslår att asylsökande 
och papperslösa personer 
oavsett ålder ska erbjudas 
subventionerad hälso- och 
sjukvård av det landsting 
där de befi nner sig eller 
bor. Motionärerna anser att 
vård ska erbjudas oavsett 
var man är skriven.

I den sista socialdemo-
kratiska motionen propa-
gerar Eva-Lena Jansson, 
Håkan Bergman och Ma-
tilda Ernkrans för en för-
ändring i tandvårdsstödet; 
de patienter som behöver 
tandvård på grund av 

tidigare felaktiga behand-
lingar i unga år ska kunna 
få det kostnadsfritt.

De mo-
derata 
riksdagsle-
damöterna 
Margareta 

Cederfelt och 
Finn Bengtsson konstate-
rar att 14 patientgrupper i 
dag omfattas av tandvård 
som ett led i sjukdomsbe-
handling. De vill se en re-
videring där eventuellt fl er 
grupper kan inkluderas. 

Centerpar-
tisterna 
Solveig 
Zander 

och Ulrika 
Carlsson kon-

staterar i sin motion att 
många avstår från tand-
vård av ekonomiska skäl. 
Det gäller framför allt äld-
re med låg pension, funk-
tionsnedsatta och personer 
som på grund av sjukdom 
har låga inkomster. Tand-
vårdsstödet måste enligt 
motionärerna utformas så 
att dessa grupper får lägre 
tandvårdskostnader.

Anna 
Steele, 
Folk-
partiet, 

skriver i 
sin motion att regeringen 
bör ge Socialstyrelsen i 
uppdrag att utforma ett 
nytt program för bättre 
munhälsa hos äldre. I 
motionen hänvisar hon 
till Tandläkarförbundets 
enkätundersökning från 
2011, som visade att fyra 
av tio kommuner sällan 
eller aldrig tar upp äldres 
munhälsa när de bedömer 
biståndsbehovet.

Krist-
demo-
kra ter na, 
Sverige-
demokraterna, 
Vänsterpartiet 
och Miljöpar-
tiet har inte lagt 
några motioner. 
Vänsterpartiet 
aviserar dock att 
de kommer att 
lägga fram en motion om 
mer pengar till tandvårds-
stödet till riksdagen nästa 
år.

MAts kArlsson

� Männen blir färre och 
kvinnorna fl er bland tand-
läkarna under 65 år. Det 
visar ny statistik från Soci-
alstyrelsen.

Sammanlagt ökar antalet 
tandläkare, men andelen 
under 65 år minskar. Vid 
årsskiftet 2011/2012 fanns 
drygt 16 000 tandläkare 
med svensk legitimation. 

Kvinnliga tandläkare blir allt fl er
Knappt 11 000 var under 
65 år. Ett år tidigare, vid 
årsskiftet 2010/2011, fanns 
nästan 650 färre tandläkare 
totalt, men tio fl er var un-
der 65 år.

För fem år sedan 
(2007/2008) var antalet 
tandläkare med svensk 
legitimation drygt 1 200 
färre, men det fanns nästan 
120 fl er under 65. 

js

Antalet manliga tandläkare 
under 65 år minskar, medan 
kvinnliga tandläkare under 
65 fortsätter att öka.
Källa: Statistik om hälso- och sjukvårds-
personal, Socialstyrelsen, 2012
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