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n det stora  
tandlotteriet/6 
En artikelserie i VLT

västerås  Branschorga
nisationen Privattand
läkarna stämmer in i 
kravet på mer jämlik 
tandvård.

– Socialstyrelsen mås
te ta fram nationella 
riktlinjer, vi måste få 
mer likformig vård na
tionellt, säger Lars Ols
son, näringspolitisk chef 
på Privattandläkarna.

Granskningen av den tand-
vård som samhällets utsatta 
får har lett till krav på för-
ändring och vidare analys. 
Socialförsäkringsminister 
Annika Strandhäll har lovat 
en utredning från regering-
en. 

Nu väljer privattandläkar-
nas branschorganisation att 
komma med egna förslag på 
förbättring.

– Vi tycker att Socialsty-
relsen ska ta fram nationel-
la riktlinjer för vilken tand-
vård som ska ingå i den 
tandvård som man ska få bi-
drag till, säger Lars Olsson.

Han berättar att många 
kommuner redan i dag har 
bedömningstandläkare för 
att få hjälp ta beslut i frågor 
rörande just ekonomiskt bi-
stånd för tandvård.

Han vill gärna se att fler 
kommuner har det syste-
met.

– Det finns stora skillna-
der mellan kommunerna 
och vilken tandvård du får, 

säger Lars Olsson och fort-
sätter:

– Det kan bero på olika 
ekonomiska förutsättning-
ar inom socialtjänsterna 
och olika traditioner inom 
tandvården på orten.

Han menar att jämlik vård 
är en fråga att lösa för sam-

hället i stort. Han tror inte 
på mer tandvård överflyttad 
till landstingets regi eller 
höjd allmän tandvårdser-
sättning.

– Sedan tycker vi att det 
också måste tittas på en rik-
tad insats till de som avstår 

tandvård, säger Lars Ols-
son.

Han berättar att under-
sökningar visat att 15 pro-
cent av befolkningen inte 
gått till tandläkaren trots att 
det funnits behov. Hälften 
ska ha låtit bli av ekonomis-
ka skäl.

–  Det är lika många, 15 
procent, som inte går till 
hälso- och sjukvården trots 
behov. Vi skulle vilja se att 
det avsätts pengar för för-
söksverksamhet för att nå 
dessa människor.
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Privattandläkarna vill
ha mer jämlik tandvård

Privattandläkarna vill att tandvården blir mer lika i landets kommuner. foto: tt

Lars Olsson, näringspolitisk 
chef Privattandläkarna. 
 foto: LieseLotte van der Meijs

Ska duflytta?
Adressändra din tidning enkelt på vlt.se

Öppet hus
i Fagersta 1 juni, kl 13 - 18

• Provkör skotare med kranspetsstyrning
• Se skotaren 1210G med långboggi för lägre markpåverkan
och mjukare gång

• Se 1270G med H413
• John Deeres jordbrukssida hälsar på oss och visar traktorer
• Flera av våra leverantörer visar tillbehör

Mellan 13-18 går grillen varm och vi
bjuder på fika och hamburgare.

John Deere Forestry AB
Televägen 1, Fagersta

Varmt välkommen !

Viktig information till dig som tittar
på TV med egen antenn.

Tisdagen den 30maj genomförs förändringar i det marksända tv-nätet.
Förändringarna berör dig som tittar på tv med egen antenn och tar emot sänd-
ningarna från någon av sändarstationerna i området, bl a Västerås Lillhärad.

Under dagen kommer sändarstationerna att byta frekvenskanaler. De kanaler som
berörs är fri-tv-kanalerna SVT1, SVT2, Barnkanalen, Kunskapskanalen, SVT24, TV4
och TV6 men även en del betal-tv-kanaler.

Det innebär att du kommer att få kortare sändningsuppehåll mellan kl 10.00 – 18.00.
För att hitta de nya frekvenskanalerna behöver du göra en kanalsökning/om-
installation av din tv-mottagare efter kl 18.00 den 30 maj. Det gör du enkelt
med fjärrkontrollen till din digitalbox eller tv.

Bakgrunden till förändringen är ett regeringsbeslut om att frigöra den så kallade
700 MHz-bandet, till andra tjänster än marksänd tv.

För mer information, kontakta Teracoms kundtjänst: Telefon 0771-91 00 85, eller
besök vår hemsidawww.teracom.se.

För att få tillgång till alla kanaler, kontakta
betal-tv-operatören Boxer www.boxer.se
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FREKVENSFÖRÄNDRINGAR FÖR MARKSÄND TV I
ARBOGA, ENKÖPING, ESKILSTUNA,
HALLSTAHAMMAR, HEBY, KÖPING,
SALA, SURAHAMMAR OCH VÄSTERÅS.


