Vänsterpartiet
Region Skåne
Motion
Fri tandvård till 25 år
Tandhälsan har blivit ett klassmärke. Att vårda sin tandstatus och bibehålla en god tandhälsa
är kostsamt. Många har inte råd och tändernas status blir ett klassmärke. Konsekvenserna för
den enskilde kan bli stora både kosmetiskt men också praktiskt. Man kan få svårt att äta och
få problem i sitt sociala liv. Det är inte anständigt.
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. Många är oroliga för kostnaderna,
tandvårdsstödet och frisktandvård till trots.
Steg har dock tagits de senaste åren för att försöka överbrygga de effekter som dagens
tandvårdssystem för med sig. I Västra Götaland har man efter ihärdigt arbete av både
Socialdemokrater och Vänsterpartister infört fri tandvård för alla fram till 31/12 det år man fyller
24. På riksplanet är Vänsterpartiet och regeringen överens om att 2017 lyfta gratistandvården
upp till 21 år och 2018 till 23 år.

Från Västra Götaland som haft modellen under ett antal år kommer också signaler om att den
höjda åldern för fri tandvård innebär att fler därefter fortsätter med frisktandvård, de två
systemen förstärker helt enkelt varandra.
Vänsterpartiet menar därför att det är dags för Region Skåne att följa i Västra Götalands spår och
inför fri tandvård för alla upp till 25 år. Då det samtidigt tas steg i samma riktning på nationell
nivå kommer en sådan satsning att medföra ganska begränsade ekonomiska kostnader.
Vänsterpartiet föreslår att:

1. erbjuda alla ungdomar till och med 25 år fri tandvård i Region Skåne
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