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Sundheds- og Ældreministeriet 

Afd. for Ældreområdet og det Nære, Sammenhængende Sundhedsvæsen 

Att.: Fuldmægtig Anne Bækgaard anb@sum.dk 
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CVR nr. 21318418 

Dato: 22. oktober 2018 

Bekendtgørelse om opkrævning af gebyr for Sundhedsstyrelsens 

tilsyns-, rådgivnings- og bistandsopgaver i medfør af § 24 i lov nr. 

23 af 15. januar 2018 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse  

 

 

Tak for det modtagne forslag. 

 

Indledningsvis finder Tandlægeforeningen, at 

• de økonomiske og administrative byder, der pålægges sundhedssekto-

ren, samt 

• den væsentligt reducerede tilskudsramme til voksentandplejen, og 

• de forcerede sammenlægninger og besparelser, vi oplever i den kom-

munale og regionale tandpleje, og i sygehusvæsenet, og endelig 

• de voldsomme besparelser og reduktioner i uddannelsen af tandlæger 

på de to odontologiske institutter og den manglende formaliserede tur-

nus til nye kandidater 

betyder, at vi må imødese et niveau for den primære orale sundhed hos hele 

befolkningen, som på langt sigt skader folkesundheden, da dårlig oral sundhed 

beviseligt medfører somatiske sygdomme, herunder især hjerte-/karlidelser, 

diabetes og andre velfærdsreducerende lidelser hos en stadigt aldrende befolk-

ning. 

 

Gebyrfinansieringen findes yderst problematisk, og kræver en stram styring af 

tilsynets økonomi for ikke at blive en ”finansiel sovepude”, der ikke animerer til 

effektivisering og reduktion af denne funktion. 

 

For så vidt angår det påtænkte gebyr findes det, at dette ikke bør opkræves 

direkte eller indirekte fra sundhedsområdets ramme, idet denne ramme er 

tænkt som en del af den forebyggende og behandlende sundhedsindsats. Ge-

byret bør komme fra et særtilskud til behandlingsstederne og klinikkerne, fx 

kommunernes tandpleje, de regionale hospitalers tand-, mund- og kæbekirur-

giske afdeling, statens universiteter og privat praksis’ finansiering fra regioner-

ne mv. 
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Vælger man at opkræve beløbet direkte fra behandlingsstedernes/klinikkernes 

egne budgetter, vil det medføre endnu en udhuling af sundhedssektoren, og 

endnu en overførsel af midler fra ”varme hænder” til ”kolde hænder”. 
 
Såfremt Ministeriet har uddybende spørgsmål eller kommentarer til Tandlæge-
foreningens bemærkninger til lovforslaget, er Ministeriet meget velkommen til 
at kontakte os. 

 

Venlig hilsen 

 

 

 

Freddie Sloth-Lisbjerg    Joakim Lilholt 

Formand     Adm. direktør 
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