Fra: Lillian Bondo <lib-jmf@jordemoderforeningen.dk>
Dato: 4. april 2018 kl. 10.35.50 CEST
Til: "sum@sum.dk" <sum@sum.dk>
Cc: "enr@sum.dk" <enr@sum.dk>, "lfi@sum.dk" <lfi@sum.dk>, Anne-Mette Schroll
<ams@jordemoderforeningen.dk>, Jan Helmer <JHE@jordemoderforeningen.dk>
Emne: Høringssvar til Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsloven
(tandpleje til voksne i privat praksis, tilskud, klageadgang m.v.)
Til Sundheds- og Ældreministeriet
I Jordemoderforeningen har vi den 23. marts modtaget denne høring, med svarfrist til 6. april.
Det er vigtigt for os at forholde os til høringer, der vedrører væsentlige elementer i sundhedsfremme,
forebyggelse og behandling i Danmark, uanset hvor tæt på eller langt fra jordemødres virksomhedsområde
det måtte ligge. Tand- og mundhulesundhed er vigtig for gravide, deres samlede sundhedsstatus og
velbefindende, og tandsundhed er tæt knyttet til social status, så vi møder gravide med store udfordringer,
og gravide, der er fuldstændigt i balance.
Af samme grund er også en høring om et område, vi ikke er beskæftiget inden for, af betydning for os. Og i
den forbindelse må vi nødvendigvis udtrykke dyb bekymring over tidsfristen for høringen. Vi finder, at det
danske system med mulighed for borger-, NGO-, organisations-input til Folketingets behandling af
lovforslag har stor værdi i et demokratisk samfund. Men i denne høring har der været seks hverdage – og
for mange, der afvikler ferie i påskeugen, væsentligt mindre, til at svare på et forslag, der gør afgørende op
med en given model for ydelse af tandlægehjælp.
For os at se udgør Danske Regioners opsigelse af en overenskomst uden at indgå en ny og den
efterfølgende brede enighed i Folketinget om at erstatte overenskomsten med lovgivning et markant
paradigmeskift.
Vi kan ikke på så kort tid nå at gennemskue, om den enkelte borger er sikret lige så god hjælp med det
foreslåede system – forhåbentlig bedre – idet Jordemoderforeningen er tilhænger af, at sundhedsydelser
skal være fri og lige tilgængelige, i det omfang de af Sundhedsstyrelsen bedømmes som virkningsfulde i
forhold til at opretholde eller bedre den pågældende persons sundhedsstatus.
Ville en lignende ændring af systemet med alment praktiserende læger også kunne tænkes gennemført på
så kort tid og uden en tilbundsgående debat om det ønskelige heri?
Med andre ord: Jordemoderforeningen protesterer mod den korte høring – idet vi kan fornemme, at der
kan være langtrækkende effekter af det foreslåede.
Med tak for høringen og venlig hilsen
Lillian Bondo
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