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KIM LINDGREEN
Tandlæge

Tændlæge til
Sundhedsministeren:
Ellen Trane er en
sundhedspopulist på
jagt efter billige point
Nej, tandlægerne overbehandler ikke og er ikke
dyrere end i vores nabolande. Det ville være rart med
en sundhedsminister med viden om sit ressortområde.
Vores sundhedsminister mener, at der skal ryddes op i tandlægebranchen,
kunne man læse i Politiken 31.5.
Tandlæger har overskredet regionernes budget med 300 millioner kroner.
Tandlæger er for dyre. For lidt konkurrence. Socialt udsatte grupper er
underbehandlet. De unge fravælger tandbehandling på grund af prisen.
Avisbaskerstatements, som kendetegner politikere, som har brug for en sag
for at fastholde taburetten.

Jeg er tandlæge og er langt
hinsides kvalmegrænsen i
forhold til den kvælende og
destruktive politiske
indblanding, vi er vidne til i
hele sundhedssektoren
Jeg er tandlæge og er langt hinsides kvalmegrænsen i forhold til den
kvælende og destruktive politiske indblanding, vi er vidne til i hele
sundhedssektoren.
En undersøgelse og en tandrensning hos en tandlæge koster cirka 350
kroner og tager omkring en halv time. Sæt dig ind i en taxa i en halv time og
lur mig, om det ikke koster mere. Befolkningen bruger i gennemsnit flere
penge på at gå til frisør, på slik, alkohol og cigaretter, end de bruger på deres
tænder.
Men tandlæger er jo upopulære, fordi vi ikke er gratis som for eksempel
læger, så derfor er der jo billige point at hente for Ellen Trane.

Tandlæger er jo upopulære,
fordi vi ikke er gratis som for
eksempel læger, så derfor er
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Ellen Trane

Lad os lige undersøge hendes argumenter lidt nøjere: I 2013 fjernede
daværende sundhedsminister Astrid Krag 300 millioner fra de 1,7 milliarder
kroner, som befolkningen modtager fra sygesikringen.
Pengene skulle bruges til fængsler, men hovsa – det er de aldrig blevet brugt
til.
Siden 2013 har landets 5.000 tandlæger og tandplejere derfor overskredet
budgettet, og så må konklusionen jo være, at vi overbehandler. Problemet er,
at vi har Ellen Trane på den ene side og 5.000 behandlere på den anden, og
at vi igennem internationale og hjemlige undersøgelser kan bevise, at vi ikke
overbehandler. Det kan Trane ikke!
Desuden arbejder vi efter nogle meget faste retningslinjer, som Trane har
ansvaret for, og som pålægger os, hvad vi skal behandle. Det er med andre
ord Ellen Tranes ansvar, at vi overskrider budgettet. Vi er for dyre, siger
Trane. I forhold til hvem?, spørger vi.
Danmark har den billigste basaltandpleje i Norden. Hvis sundhedsministeren
mener, at socialt udsatte grupper er underbehandlede, gælder det i hvert fald
ikke for kontanthjælpsmodtagere, folkepensionister osv. Disse grupper kan
alle få tandbehandlingen helt eller delvis finansieret igennem kommunen.
Vi tjener for meget, siger Trane. Men vi tjener ikke mere end andre
sammenlignelige grupper inden for sundhedssektoren. At det er dyrt at gå til
tandlæge, skal ses ud fra en helt anden og meget forståelig sammenhæng,
nemlig at det er gratis at gå til lægen, og at det derfor ’føles’ dyrt at gå til
tandlæge.
Prøv at tænke over, hvad det ville koste at gå til lægen, hvis du skulle betale
det af egen lomme?
I øvrigt er det en sundhedspolitisk prioritering, som skiftende regeringer har
ansvaret for – ikke tandlæger.
En anden større undersøgelse, der sammenligner prisen på tandpleje i
Danmark, Tyskland, Holland, Norge og Sverige viser, at danskere ikke bruger
en større del af deres disponible indkomst på tandsundhed, end de gør i
nabolandene. Vi ligger ikke engang i toppen.
Unge mennesker, der ikke går til tandlæge, fordi de ikke har råd?

Hvad med at rette din kritik
imod de unges forældre, der
tilsyneladende ser passivt til,
når deres unge har råd til en
iPhone, men ikke til 250 kroner
for en årlig tur til tandlægen.
Trane nævner kapitalstærke tandlægekæder og slagtilbud. Hvad med at rette
din kritik imod de unges forældre, der tilsyneladende ser passivt til, når deres
unge har råd til en iPhone, men ikke til 250 kroner for en årlig tur til
tandlægen.
Fru Trane, alt er dyrere i Danmark. Vores lønninger er høje, vores skatter de
højeste. Sjovt nok er der en sammenhæng. Vi har en tandsundhed i
verdenseliten i Danmark, fru Trane. Det er os, tandlæger, der har skabt den,
ikke dig.
Kan den gøres endnu bedre? Helt sikkert.
Bliver den bedre med en sundhedsminister, som kommunikerer sin mangel
på indsigt ud til pressen som populistisk nonsens og derved afslører en total
mangel på basal viden inden for sit ressortområde? Selvfølgelig ikke.
Hvad hun til gengæld helt sikkert opnår, er endnu en sundhedsfaglig gruppe,
som melder sig på barrikaderne imod et politisk system, som burde holde sig
langt væk fra ting, de ikke har forstand på.

