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Motion av Helene Öberg (MP) om att förlänga tandvårdsstödet till
och med 23 års ålder
Besök till tandläkare halveras det år som den fria tandvården upphör, bara 40
procent av 20-åringarna besökte tandvården 2011. Det är tydligt att de unga
vuxna skjuter upp sina tandvårdsbesök och att tandvårdsförsäkringen inte
har lyckats öka besöksfrekvensen.
Ett aktivt arbete för att förbättra befolkningens mun- och tandhälsa är en
viktig del i det hälsofrämjande arbetet. Att tidigt etablera en förståelse (om
inte en stark vilja) hos ungdomar till behovet av att besöka tandvården är
avgörande för att säkerställa det arbete. Dålig tandhälsa å andra sidan
minskar livskvaliteten och kan leda till följdsjukdomar.
Antal ungdomar i åldrarna 20-23 uppgår f n till ca 108 000 i Stockholms län.
Andelen 20-23 åringar som besöker tandvården ligger i genomsnitt på 40-50
procent i riket. Om tandvården blir fri förmodas besöksfrekvensen öka. Den
genomsnittliga besöksfrekvensen för barn i åldrarna 3-19 år i Stockholms län
är drygt 93 procent. För 19-åringar är besöksfrekvensen 89 procent. I
kostnadsberäkningen av en förlängning av den fria tandvården antas att 2023 åringarna besöker tandvården i samma omfattning som 19-åringarna.
Kostnaden för allmän barn och ungdomstandvård skulle med den antagna
besöksfrekvensen och med nuvarande ersättning (kapitering) öka från
nuvarande kostnad om 384 mnkr till 479 mnkr, d v s med 95 mnkr.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har sedan tidigare konstaterat att en
förlängning av den avgiftsfria barn- och ungdomstandvården sannolikt skulle
bidra till en högre besöksfrekvens och därmed bättre tandhälsa för de unga
vuxna. Miljöpartiet instämmer i den analysen och vill därför föreslå en
förlängning av subventionen med fri tandvård till 23 års ålder.
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