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Praktiserende tandlæger modtager nyt forslag om 

skattebetalt tandlæge med åbne arme 

Praktiserende Tandlægers Organisation klapper i hænderne over Enhedslistens 

initiativ om gratis tandlægepleje for de 18-25-årige. Det kan hindre en alvorlig 

tendens og være en gevinst i det store billede. 

Enhedslistens nye forslag om at tilbyde 18-25-årige gratis tandpleje bliver godt modtaget af Praktiserende 

Tandlægers Organisation. Andelen af danskere, der ikke ser en tandlæge, før de får store problemer med 

tænderne, er nemlig stigende. 

– Lige nu oplever vi, at et stigende antal midaldrende voksne bliver tandløse alt for tidligt, fordi de ikke havde 

råd til at gå til tandlægen som unge. Så der er helt klart noget, der ikke fungerer i vores nuværende system. 

Enhedslistens forslag er derfor et længe ventet og kærkomment initiativ, siger Poul Staal, formand for 

Praktiserende Tandlægers Organisation. 

– Jeg tror, forslaget vil gøre overgangen til den private tandpleje nemmere. Mange unge frygter den dag, de selv 

skal til at betale. Men som 25-årig har man en anden tilgang til tilværelsen, end man havde, da man var 18, og 

man er mere tilbøjelig til at se værdien i at gå til tandlæge, selvom man selv skal betale, siger Poul Staal. 

40 procent bliver hjemme 

Enhedslistens forslag kommer på baggrund af tal fra Sundhedsstyrelsen, der viser, at op mod 40 procent af unge 

ikke går til tandlægen de første par år efter, de ikke længere har adgang til gratis kommunal tandpleje. Derfor vil 

partiet afsætte 750 millioner til skattebetalt tandlægepleje til de 18-25 på den kommende finanslov.  

Nås der til enighed om forslaget vil det kunne mærkes tydeligt på klinikkerne, hvor alt for mange patienter i 

40’erne og 50’erne ikke har været til tandlægen i mange år. 

– Nogle patienter kan leve en problemfri tilværelse i 20-30 år, inden de får så ondt, at de kommer ind til os på 

grund af svær paradentose, som er den helt store skurk lige nu og som kan være ødelæggende for livskvaliteten, 

siger Poul Staal.  

Det er samtidig veldokumenteret, at dårlige tænder hæmmer sociale kompetencer, og at det kan skabe 

infektioner, som spredes i blodbanerne til resten af kroppen, hvilket medfører kritiske tilstande, som skal 

behandles i de offentlige sundhedssystem for skatteborgernes regning. 

Dialog er vejen frem 

I det store billede mener Poul Staal, at skattebetaling af den unge befolknings tandlægebesøg vil være en lille pris 

at betale for at forebygge sygdomme hos tusindvis af danskere. Poul Staal opfodrer derfor til øget dialog mellem 

såvel politikere som tandlægefaglige organisationer med hensyn til skattebetalt tandpleje for voksne. 

– Dårlig tandpleje blandt voksne er et stort problem i Danmark, og derfor er det nødvendigt, at vi får en bedre 

dialog med alle interessenter på dette område. Det vil vi gerne invitere til, siger Poul Staal. 

Kontakt for mere information 

Poul Staal, Formand, Praktiserende Tandlægers Organisation, tlf: 31266211 

Om Praktiserende Tandlægers Organisation 

Praktiserende Tandlægers Organisation blev stiftet i 1968 af en gruppe progressive og fremtidsorienterede ejere og 

ansatte i privat tandlægepraksis. Formålet er at varetage privat tandlægepraksis' interesser bedst muligt. Og dette 

gør PTO dels ved medlemsaktiviteter, dels ved at gøre vores indflydelse gældende inden for den odontologiske 

verden og blandt beslutningstagere på Christiansborg og andre steder, hvor privat tandlægepraksis' fremtid 

afgøres. 


