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Folketinget har rned en n"hasteindfort sariov sat den danske tandsundhed pa standby.
Skriv under og hjallp os med at opfordre Folketinget til at sikre,at alle i Danmark har
rad til forebyggende tandPleie.Vi Opfordrer til,at Fo:ketinget hurtigst muligt erstatter
s

rlov L 235 rned en ny og bedre loⅥ

Stst os med din underskrift her:
・……
Navn i blokbogstaver: ..… …………………………
・
・……… ………………… …… …………
・… ……… …………・………………・………・

E-maiI elter tetefon:....... ...

Baggrund: Sarlov med samfundsskonomiske konsekvenser

Den l. jun1 2018 ophOrte overenskomsten mettem TandtaFgeforeningen og reglonerne.
kompromis
Fordi reglonerne ikke vit bruge ftere penge,og fordi Tandtaegeforeningen ikke vit ga pふ
med danskernes tandsundhed.

i stedet for at forhandte om en ny og bedre aftate vedtog Folketinget den 24. maj 2018,
r den
Sartov L 235. Loven gar ud over den tandsundhed, du kender her fra ktinikken. ls
forebyggetse,der bide gavner dig som patient og samfundet som hethedo Forebyggetse kosteら
behandting af sygdomme koster endnu mere.

men

Tanditegeforeningen arbejder for rnere og bedre forebyggetse
Danmark har i mange ar haft en tandpteje i verdensetiten. Hvorfor forringe det? Potitikerne har
atterede fjernet 300 mittioner kroner af det offenttige titskud tit forebyggende tandpteje.Med den
nye sartov bliver forebyggende tandpteje sat ydertigere under pres.
Tandtぞ egeforeningen

arbejder btandt andet for en optimat tandpteje,hvor:

・ Fokus pき forebyggetse er i centrum
e

Vi yder en ekstra indsats for speciett udsatte

・ Vi sparer samfundet for fotgesygdomme
Derfor er der behov for at budgetrammen, som minimum, reguteres titbage til de oprindetige
l,7 mittiardeら sふ vi i Danmark fortsat kan bryste os af at v re med i verdensetiten, hvad angさ r
tandsundhed. Vi arbejder ogsa for en ekstra putje pさ 500 mittioner kroneら s= vi kan titbyde
patienteら der ikke har v ret tit tandt〔 ege mere end fem ar et gratis eftersyn, rontgen og

'Megθ l Mere randsυ ndheぴ 'er en lnteresseorganisaJon startet aftandlceger pa vegne af vores patienter og
har det helt enkle forma:At slkre kvaliteten og udbuddet aftandplele t‖
―d′ l landρ leyefeamわ ar a〃 erede s々 ret/er υnder
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Tandtagerne skaL fotge Sundhedsstyretsens "Nationate kliniske retningslinjer". Derfor kan vi
bare stoppe forebyggetse og behandtinger, nu hvor titskuddet er reduceret. Det kan ikke
rigtigt, at tandteger hotdes ansvartige for nodvendige budgetoverskridetser.
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tandrensning.

