För munhälsan
Alla har rätt till en frisk mun. Munhälsovård är viktig närservice för invånarna i de nya välfärdsområdena.
Servicens tillgång, kvalitet och effektivitet ökar människornas totala hälsa, funktionsförmåga och livskvalitet.
Munhälsovårdstjänsterna utnyttjas årligen av ungefär tre miljoner finländare, vilket är proportionellt mindre än i de
ö vriga nordiska länderna. Ungefär hälften av den vuxna befolkningen vårdas på hälsovårdscentraler och hälften på
privata mottagningar. Omkring en miljon barn och unga vårdas i offentliga sektorn. Mun- och tandinflammationer är
mycket vanliga bland befolkningen. Kroniska infektioner i munnen har ett samband med många folksjukdomar,
till exempel hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och cancer.
Munhälsovårdspersonalen kan koncentrera sig på god vård för patienterna då resurserna, arbetshälsan och ledarskapet
fungerar bra i de nya social- och hälsovårdsorganisationerna. För att producera tjänsterna och förkorta vårdköerna
behövs båda sektorerna, ett fungerande samarbete med de privata aktörerna och ytterligare resurser.
God munhälsa är en del av folkhälsan, det förebyggande arbetet och bekämpningen av utslagning. Tillräckliga tjänster
i rätt tid innebär både hälsa och kostnadsbesparingar för områdena och invånarna.

TANDLÄKARFÖRBUNDETS MÅL INFÖR VÄLFÄRDSOMRÅDESVALET 2022
• Alla invånare i välfärdsområdena har rätt att livet
igenom få de munhälsovårdstjänster på bas- och
specialnivån som de behöver. Vården är effektiv,
säker och av hög kvalitet.
• Förebyggande åtgärder och tidigt ingripande
förverkligas inom munhälsovården.
• Vården är tillgänglig i tid, vårdkedjorna fungerar och
behandlingarna slutförs inom rimlig tid.
• Tillräcklig finansiering säkerställer att människorna
får omfattande munhälsovårdstjänster.
• Vårdskulden som ökat på grund av coronakrisen
måste snabbt rådas bot på. Det måste göras
investeringar i tjänsterna nu så att tand- och
munsjukdomarna inte hinner framskrida.
• För att ta hand om befolkningen behövs båda
sektorerna. Därför måste privata producenter av olika
storlek smidigt inkluderas i det nya servicesystemet.

Läs mer på

• Samarbetet mellan den offentliga och den privata
munhälsovården utökas med olika metoder, till exempel med servicesedlar och köptjänster. De nuvarande
metoderna utvecklas så att de börjar fungera bättre
och nya metoder skapas. Servicesedeln bör utnyttjas
särskilt för att korta av vårdköerna.
• Tandläkare och andra yrkesutbildade människor
inom munhälsovården inkluderas i genomförandet
av social- och hälsovårdsreformen i områdena, i
planeringen av ändringarna och i utvecklingsarbetet.
• Kunniga och nöjda experter garanterar tjänster av
hög kvalitet. I områdena säkerställs att personalen
inom munhälsovården har tillgång till god ledning,
arbetshälsa och kompetensutveckling.
• I tandläkararbetet förverkligas klinisk autonomi och
möjligheten att ge patienterna god vård.

Tandläkarförbundets sidor om
välfärdsområdesvalet:
https://www.hammaslaakariliitto.fi/fi/suunterveyden-puolesta-aluevaalitavoitteet-2022

