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Motion av Ylva Nork m.fl. om att införa fri tandvård till och med 21 års
ålder.
En stor del av dem som idag slutar gymnasiet vid 19 års ålder går rakt ut i arbetslöshet eller
blir fattiga studenter. Privatekonomin är mycket svag, näst intill obefintlig. Att gruppens
svaga ekonomiska ställning är en stor orsak till att unga människor slutar att gå till tandläkare,
går att utläsa av de statistiska undersökningar som gjorts. De är oroliga för kostnaderna,
tandvårdsstödet till trots. Rikssnittet som besöker tandvården i gruppen 20–21-åringar är idag
bara 40-50 procent (för 19-åringarsom fortfarande har fri tandvård är rikssnittet 89 procent).
Antalet unga i åldern 20-21 i Stockholms län idag uppgår till ca 53 500 och beräkningar visar
att om 20–21-åringarna går till tandläkaren i samma utsträckning som 19-åringarna, skulle det
medföra en kostnadsökning om 56 miljoner.
För personer som fyllt 20 år finns ett av Försäkringskassan administrerat tandvårdsstöd som
bygger på två delar. Dels det s.k. tandvårdsbidraget/tandvårdschecken som uppgår till 300 kr
per år för personer under 30 år. Dels högkostnadsskyddet som i princip innebär att
vårdkostnader över 3 000 kr subventioneras till 50 procent. Subventionen för kostnader över
15 000 är idag 85 procent.
Om Stockholms läns landsting kan tillgodogöra sig den statliga subventionen för denna
åldersgrupp, skulle kostnaden för en utökning av den fria tandvården kunna minskas med
motsvarande belopp. Med antagandet ovan om hur många personer i åldrarna 20-21 som
skulle besöka tandvården om den var avgiftsfri, skulle landstingets kostnader kunna minskas
med 16 mkr. Kostnaden för att höja gränsen t o m 21 år för avgiftsfri tandvård skulle därmed
uppgå till 40 mkr.
Kopplat till följdsjukdomar pga. dålig tandhälsa borde detta i sammanhanget dock vara en låg
kostnad för mindre lidande och framtida men hos de enskilda individerna.

Vänsterpartiet föreslår Landstingsfullmäktige besluta
att

erbjuda alla ungdomar till och med 21 år fri tandvård i Stockholms län
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