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Vår tannhelsereform skal sikre at alle får den
tannbehandlingen de trenger, uten at det koster mer enn
andre helsetjenester. Det må bli slutt på den tiden der man
kan se på tennene til folk hvor tjukk lommebok de har.
Ingen skal skamme seg for å smile.
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Tennene er en del av kroppen. SV mener at det ikke er
noen grunn til at tannhelse skal koste mer enn annen
helsehjelp. Derfor vil vi gjennomføre en tannhelsereform
som likestiller tannhelse med annen helse. I innfasingen
vil vi prioritere å styrke den offentlige tannhelsetjenesten,
økonomisk hjelp til de som trenger det mest – de yngste og
de eldste.
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SV vil at alle skal ha råd til å ha god tannhelse. I dag er det
alt for mange som sitter med høye tannlegeregninger, eller
som ikke kan ta seg råd til nødvendig tannbehandling. Èn av
fem oppgir at de unngår besøk hos tannlegen fordi det er
for dyrt. For mennesker med traumer og tannlegeskrekk er
ventetiden opp mot fire år for å få starte tannbehandling.
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Meld deg inn i SV!
Send SMS med
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til 2090 (100 kroner)
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