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.

