Forum for Ældre- og Socialtandpleje afholdt d. 10. oktober i samarbejde med Danske Handicaporganisationer, Gebistro (De
frivilliges tandklinikker for socialt udstødte/hjemløse), Landsindsatsen EN AF OS og SIND en konference i Fællessalen på
Christiansborg under overskriften ”Ondt i tænderne har social slagside – hvordan gør vi det bedre? ”. Konferencen havde
fokus på socialt sårbares tandsundhed eller rettere mangel på samme.

Ved konferencen var der indlæg fra såvel professionelle som brugere – fra universiteternes Tandlægeskoler, fra Rådet for
Socialt Udsatte og fra aktuelle lokale tandplejeprojekter rettet mod socialt udsatte, fra psykiatribrugere og hjemløse.
Konferencen blev afsluttet med en paneldebat med deltagelse af folketingspolitikere og brugerrepræsentanter. Det blev hilst
meget velkomment, at regeringens finanslovsforslag indeholdt en merbevilling af 60 mio. kr. til socialt udsattes tandpleje,
men der var betænkeligheder ved om beløbet var tilstrækkeligt, og om det nu vil komme brugerne maksimalt til gode.

Det fremgik tydeligt af såvel indlæg som paneldebatten, at der er tale om både et socialt problem og et betydeligt
helbredsproblem for de ramte, og at der er behov for andet og mere end blot flere penge, hvis socialt udsattes
tandplejebehov skal tilgodeses. Det blev fra såvel fagfolk som brugere fremhævet, at der er brug for et særligt tilbud, som
kan tilgodese netop denne befolkningsgruppes særlige behov. Samtidig blev det også fremhævet, at for meget bureaukrati
kan ødelægge selv de bedste hensigter. Derfor blev der tillige opfordret til, at der i stedet for det aktuelt nedsatte
embedsmandsudvalg, der skal komme med forslag til en forbedret og socialt mere balanceret voksentandpleje i Danmark,
bliver nedsat en bredt forankret ”Tandplejekommission”, som kan sikre en sammenhængende socialt balanceret tandpleje
for alle. Der blev advaret mod, at man haster halve løsninger igennem, som blot bidrager til den voldsomme bureaukratiske
knopskydning, som har resulteret i 14 forskellige tandpleje- og tilskudsordninger, som hverken patienter eller professionelle
kan hitte rede i. Man kan frygte, at en ugennemtænkt ny ordning rettet mod socialt udsatte, bare vil bidrage til yderligere
forvirring. Løsninger på socialt udsatte og mennesker med handicaps tandproblemer må samtænkes med en helhedsløsning
for voksentandplejen, hvis man skal nå de meget ambitiøse mål, som et enigt Folketing har sat for dansk tandpleje.

Forum for Ældre- og Socialtandpleje ønsker hermed at gøre opmærksom på de rejste problemstillinger, som er formuleret af
brugerne selv og de mennesker, som kender til problemerne, og håber at dette kan bidrage til en gennemtænkt
tandplejeordning for socialt udsatte, og til at der nedsættes en ”Tandplejekommission” med henblik på en helhedsindsats
mod den voldsomme sociale skævhed, der eksisterer i den danske samfund mht. tandpleje, og som ikke er et
velfærdssamfund værdigt.
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