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Jeg troede, at ”Kontant” var seriøst
AF Steen Rosby, tandlæge, Tarm
Jeg blev rystet, da DR-programmet fordrejede oplysninger om tandlæger og tandlægebranchen.
Jeg har i mange år set DR’s ”Kontant” og lignende programmer og egentlig opfattet dem som
seriøse – lige indtil 16/11, hvor temaet ”De dyre tandlæger” blev sendt.
Som tandlæge er det naturligvis en branche, jeg kender indgående. Jeg blev derfor virkelig rystet
over, hvordan programmet mod bedre vidende manipulerer og fordrejer oplysninger om tandlæger
og tandlægebranchen.
Påstand 1: Tandlægers indtægter er steget 38 pct. de seneste tre år. Det passer ikke. Ifølge
revisionsfirmaet Deloitte er indtægterne steget 2,5-3 pct. årligt i de seneste år. I programmet bliver
der refereret til nogle tandlægeselskabers overskud, som er steget, men det skyldes, at rigtig
mange tandlæger, mig selv inklusive, ligesom læger, er gået på pension de senere år og har solgt
deres klinikker. Salgssummen indgår naturligvis i tandlægeselskabernes overskud, men det sker jo
kun en gang og siger intet om branchens indtægter som sådan. Det ved journalisterne bag
”Kontant” sikkert godt, men 38 pct. ”sælger” bedre end 3 pct.
Påstand 2: Tandlægerne er årsagen til, at regionerne mangler 300 mio. kr. i tilskud til patienterne,
og så interviewer man SF’s Villy Søvndal, som naturligvis synes, at det er for galt.
Det groteske er så, at manglen på de 300 mio. kr. skyldes, at regeringen med SF’s
sundhedsminister i spidsen i 2013 fjernede 300 mio. kr. fra patienternes tilskud til tandpleje for at
bruge dem til håndtering af rockere i landets fængsler/sikring af rockerfængsler.
Som det er fremgået af medierne for nylig, er pengene aldrig blevet brugt hertil. De er forsvundet i
statskassen, og regionernes tilskud til tandpleje er det samme som i 2012. Det er da ret
fængslende!
Påstand 3: Der foregår karteldannelse i tandlægebranchen. Med andre ord bliver en hel stand af
tandlæger beskyldt for at overtræde lovgivningen.
Tandlægeforeningen og Danske Regioner har indgået en overenskomst, som skal sikre
befolkningen en basal tandpleje, som giver tilskud til undersøgelse, tandrensning, forebyggelse og
behandling af caries, tandkødsbetændelse og parodontose mv.
Det er en overenskomst, som naturligvis skal overholdes, men det har da intet med karteldannelse
at gøre. Lige så lidt som de øvrige overenskomster på arbejdsmarkedet. Sådan en påstand er
injurierende.
Påstand 4: Tandlægerne placerer for mange patienter i gul og rød kategori for at tjene flere penge.
Det er ikke os tandlæger, som har besluttet, at patienterne skal inddeles som ovenfor nævnt. Det
har Sundhedsstyrelsen.
Hverken denne eller Danske Regioner ville, da systemet blev indført, estimere, hvor mange der
ville være i hver gruppe. Når man ikke ville/kunne bedømme dette, hvordan kan man så blive
overrasket over fordelingen?
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Inden udsendelsen blev sendt, skulle vært på programmet og journalist Jakob Illeborg være blevet
orienteret om ovenstående forhold af Tandlægeforeningens formand, men Illeborg har alligevel
valgt at overhøre dem for bedre at ”sælge” tv-programmet ”Kontant”. Det er da journalistik langt
under lavmålet, og man forstår derfor godt, at tilliden til journalister som gruppe ligger helt i
bunden. Tandlæger ligger i toppen.
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