
“Sundhedspolitikken i Danmark set udefra”  

til de trykte medier, til samtlige medlemmer af  Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg, 
samt selvfølgelig også til Sundhedsministeren: 

“Something is rotten in the State of  Denmark ???” 

Jeg er i bund og grund en stor tilhænger af  den danske velfærdsstat...Jeg forsvarer 
også gerne internationalt den danske model. Et sundhedsvæsen baseret på høje 
skatter, og gensidig solidaritet. 
Min agtelse for den danske politik i sundhedssektoren har dog for nyligt lidt et 
alvorligt knæk. Er den sundhedspolitiske kurs i Danmark blevet ændret? Er 
tandlægevidenskaben/odontologien hos jer på anakronistisk vis blevet udskilt fra 
resten af  sundhedssektoren? 
I mange år var Danmark et foregangsland indenfor Tandsundhed, et skridt foran de 
fleste andre europæiske lande, men nu desværre på vej i galop tilbage! 

Baggrund - forklaring: 

Min hustru er tandlæge med klinik i Odense. Jeg er tysk Professor indenfor 
idrætsfysiologi, og har de sidste 20 år arbejdet med elitesportsudøvere i Team 
Olympia Deutschland. Jeg sætter en ære i at formidle viden og erfaring om sundhed 
og træning fra elitesporten, og gøre den alment brugbar i dagligdagen. Jeg skriver for 
øjeblikket en bog med titlen: “Lernen, Leisten, Leben” sammen med en tysk 
tandlæge. 

Hvad er der sket? 

Allerede i 2012 blev 300 mio. kroner strøget af  tandbehandlingsbudgettet, for istedet 
– som det hed sig – at bygge fængsler for disse midler. 
Kort før påskeferien kom så denne melding fra den nuværende Regering: Endnu 300 
mio. kroners nedskæring i budgettet til tandsundhed. Da dette primært rammer 
tandlægerne, har reaktionen dog været lig NUL!  
”De tjener jo alligevel for meget”... Altså en nem og letkøbt beslutning at træffe. 
Man begrundede dette med statistikker, som bl.a. skulle illustrere at tandlægestandens 
indtægter tilsyneladende steg signifikant for tiden. Hvis man dog kigger nærmere på 



disse statistikker, medregnes uretmæssigt også indkomststigninger som følge af  salg af  
klinikker til erhvervsmæssige kæder (en tendens som i øjeblikket breder sig). Min 
hustru har i hvert fald ikke haft nogen nævneværdig indtægtsstigning gennem 
behandlinger, men til gengæld har hendes omkostningsniveau i de seneste år kun 
været stigende, grundet strengere krav til hygiejne, datasikkerhed mm. 
Jeg kender indkomsttallene både i Tyskland, og i Danmark og ved, at det strenge, 
danske system, samt generelt meget højere lønninger til de ansatte i Danmark, 
muliggør et langt mindre overskud, end man skulle forvente.  
De ignoranter, der klager over dyre danske tandlæger og tager til udlandet, skulle 
overveje, om de ikke på samme vis, som når de med deres betydeligt højere lønninger 
med fordel kører over grænsen for at indkøbe billigt dåseøl mm. i Tyskland, 
undergraver deres egen velfærd !? 

Fra tallene til indholdet: 

Den danske tandlægeuddannelse går for at være en af  de bedste i verden. Også den 
danske tandsundhedspolitik er – endnu – førende på verdensplan. Hvorfor?  
Forebyggende undersøgelser blev indført; det danske folk/danskerne ser regelmæssigt 
sin/deres tandlæge. Særligt mennesker med sygdomme, hvor tandinfektioner 
beviseligt medfører en forværrelse. Og ”forebyggelse er bedre end at bore”. De danske 
standarder og hygiejnekrav i sundhedssektoren danner målestok i hele verden. Alle 
genstande skal autoklaveres og pakkes sterilt. Danske tandlægeklinikker arbejder med 
hygiejnereglementer og dokumentationer som på sygehusenes operationsstuer. 
Chapeau! Denne standard er førende i Europa! O.K., ”state of  the art” og har sin 
pris! Så vidt så godt, forrest i feltet, innovativt. 

Men nu skal den tilgrundliggende anerkendelse så undergå betydelige nedskæringer. 
Hvad er der sket? Hvem hørte ikke skuddet? Hvad er råddent i Danmarks rige? – for 
nu at citere Shakespeare. 
Den internationale sundhedsvidenskab dokumenterer sammenhængen mellem 
tandsundhed og den samlede organismes tilstand (”The Medical-Dental 
Connection”). Dårlige tænder kan medføre/forværre hjerte-karsygdomme, diabetes, 
svær overvægt etc.  
Inden for elitesporten sørger vi også for, at atleterne kommer regelmæssigt til 
tandlæge, da tandproblemer og infektionstilstande i mundhulen kan svække deres 
præstationsevne betydeligt. 
Har de danske politikere da slet ikke fattet noget af  alt dette? Heller ikke, at de danske 
tandlæger har været med til at grundlægge den standard, som alle andre stræber efter 
at opnå?  
Det er klart, at det koster penge, når problematiske patienter skal gå til tandlæge flere 
gange om året . Men til gengæld er disse udgifter peanuts i forhold til de udgifter, som 



det nationale sundhedssystem som følge af  de nu planlagte besparelser vil skulle bære 
i årene fremover. 

Det forekommer mig at være en fejl, eller – undskyld – snarere en vittighed, at man 
med disse besparelser skruer alt det, man har opnået, tilbage.  
Det burde være Indlysende: færre penge, færre undersøgelser og behandlinger, ringere 
tandsundhed, ringere helbredstilstand generelt, dvs. forringelse på alle fronter, og da 
ikke mindst også på bundlinien i sidste ende..... Imponerende! 
I Tyskland er tandsundhedsbudgettet for det kommende år i øvrigt steget med 2,5% 

Danmarks politikere: Danmark er jo oprindeligt et landbrugsland. Min hustru, 
som er tandlæge, er 6. generation fra en gammel slægtsgård i Jylland. Jeg selv har også 
rødder i landbruget, som de fleste af  vores samtidige. Spørg jeres forældre og 
bedsteforældre, hvad de gjorde, når de skulle vurdere heste og kvæg på markedet: 
Som man har gjort siden middelalderen, kigger man endnu i dag dyrene i munden – 
og det med god grund! På mundhulens og tændernes tilstand kan man på 
fremragende vis aflæse dyrets almene tilstand. Har I glemt det? Videnskaben har 
genopdaget dette, og har videnskabeligt dokumenteret den viden, den folkelige 
overlevering, og den sunde menneskeforstand altid har haft. 

Danmarks politikere: Hvem rådgiver jer da, når der hverken synes lydhørhed 
overfor sund menneskeforstand, den nyeste sundhedsvidenskab, eller tallene på 
bundlinien? Til gengæld skabes der alternative fakta, helt i stil med Trump-
regeringen, herunder bl.a. forfalskning af  rapporter fra Sundhedsstyrelsen, samt 
fiktive konklusioner om tandlægeindkomster.  
Disse nedskæringer i budgettet for tandsundhed, er i sagens natur et slag i ansigtet på 
den ambitiøse Danske Tandlægestand, og en nedgørelse af  deres professionelle 
arbejde og landvindinger. 

Danmarks politikere: Forstå mig rigtigt; jeg er hverken bekymret for jeres 
tandlæger, som er velsete overalt i verden, eller for vores egen familieøkonomi, for vi 
arbejder hårdt og mangler ikke noget.  
Nej, jeg er bekymret for de store landvindinger indenfor det danske sundhedsvæsen, 
som man nu prisgiver med dette snit i hjertet på folkesundheden. Det kan 
sammenlignes med en uoplyst hjertekirurg, som overså hjertets kranspulsårer, der – 
små, men fine – jo lægger grunden for hele det samlede kredsløb. 

Danmarks politikere: Læs dog den nyeste videnskabelige evidensbaserede viden 
om “The Medical-Dental Connection”, eller spørg de ledende overlæger på sygehuse 
landet over. 



Danmarks politikere: Det er for letkøbt at beslutte at spare på tandsundhed, og I 
skal end ikke selv stå til ansvar for de synlige konsekvenser af  denne beslutning. Når 
der engang skal afregnes om et dusin år, skal andre bære følgerne. 
Det er meget muligt, at dette vil høste bifald og billige points hos alle klakører og 
novicer i landet, for det er nedskæringer, som i første omgang ikke rammer andre end 
tandlægerne, men som jo på sigt med sikkerhed vil ramme folkesundheden som en 
boomerang. 
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