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Det er ikke rimeligt i et 
velfærdssamfund som 
det danske at efterlade 
en del af befolkningen 
uden mulighed for at 
opnå den nødvendige 
behandling.

M
ange mennesker har udtrykt 
undren over, at der er høj 
brugerbetaling ved behandling af 
sygdom i munden, og det er 
vanskeligt at levere en fornuftig 
forklaring. Der er nemlig kun én 

begrundelse, og den er historisk. Ordningen 
er et levn fra den tid, hvor smeden trak folks 
tænder ud, når de gjorde ondt.

Forståelsen af sygdom i munden har 
unægtelig udviklet sig noget siden dengang. 
Det underlige er bare, at politikernes 
forståelse slet ikke har fulgt med udviklin-
gen. Deres forståelse er fortsat middelalder-
lig. I flere nordiske lande har vi til stor gavn 
for befolkningerne indført gratis adgang til 
diagnostik og behandling af sygdom. Det 
gælder både for almindelige kroniske 
lidelser og for livstruende sygdomme. 
Sygdom i munden er dog undtaget. Tilmed 
har politikerne gennem de senere år indført 
en øget brugerbetaling fra 55 pct. i 1980erne 
til mere end 80 pct. i dag.

Brugerbetaling kan opfattes som et 
middel til at understrege borgerens ansvar 
for egen situation. Men hvis brugerbetaling 
anses som et nyttigt redskab til at begrænse 
uhensigtsmæssig livsstil, gælder det 
selvfølgelig for alle livsstilssygdomme og 
ikke bare for sygdomme i mundhulen. Den 
naturlige konsekvens heraf er, at der 
indføres brugerbetaling for diagnostik og 
behandling af alle sygdomme, det vil sige 
brugerbetaling på lægeområdet. Den går 
bare ikke. Politikere opfatter det som en 
hellig ko, at der er fri og gratis brugeradgang 
på lægeområdet. Dermed lægger man til 
grund, at der er forskel på sygdom i munden 
og sygdom i den øvrige del af organismen. 
Det er der bare ikke.

Påvirker andre områder i kroppen
En udbredt sygdom i mundhulen er 
parodontitis – tidligere benævnt paradento-
se. Det er en sygdom, der kan medføre 

løsning og tab af tænder, fordi det omgiven-
de støttevæv bliver nedbrudt. I dag ved vi, 
at parodontitis er en kronisk betændelses-
sygdom som reaktion på mundhulens 
bakterier. Helt nye opdagelser om betændel-
sesprocessen har netop medført tildeling af 
en æresdoktorgrad ved Københavns 
Universitet til en professor fra Harvard 
University. Hans forskergruppe har påvist, 
at betændelsesprocessen ved parodontitis er 
ukontrolleret, og derved bliver den destruk-
tiv.

Sygdommen ses i vidt forskellig form i 
befolkningen. Nogle kan have bakteriebe-
lægninger på alle tænder, uden at de 
udvikler parodontitis, mens andre kan have 
rene tænder, men alligevel udvikle sygdom-
men. Der er altså ingen retfærdighed. Nogle 
bliver ramt, andre går fri – ligesom for andre 
sygdomme.

Betændelsen ved parodontitis har 
imidlertid sammenhæng med de øvrige 
kroniske betændelsessygdomme, og det er 
velkendt, at disse sygdomme påvirker 
hinanden. De seneste 25 års forskning peger 
således på, at parodontitis kan forværre 
forløbet af andre betændelsessygdomme. 
Det gælder hjertekarsygdomme, diabetes, 
leddegigt, psoriasis og muligvis neurodege-
nerative sygdomme som Alzheimers og 
Parkinsons sygdomme. Betændelsen ved 
parodontitis medfører nemlig en øgning af 
organismens generelle betændelsesniveau, 
den såkaldte systemiske »low-grade 
inflammation«, og dette kan påvirke 
forløbet af de nævnte sygdomme. Denne 
erkendelse er vigtig, og den bør have 
konsekvenser for behandlingssystemet.

Meget tyder i dag på, at behandling af 
parodontitis med standsning af betændel-
sesprocessen kan nedsætte risikoen for 
hjertekarsygdomme og forbedre blodsuk-
kerværdier hos diabetikere med deraf 
følgende mindre tilbøjelighed til udvikling 
af diabeteskomplikationer. Noget tilsvaren-
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U
nder mandagens høring i Folketin-
get om hvidvasksagen i Danske 
Bank kunne man høre whistleblo-
weren Howard Wilkinson berette, 
hvordan han som medarbejder hos 
Danske Bank i Tallinn over en lang 

årrække forgæves forsøgte at henlede Dan-
ske Banks hovedsæde og forskellige landes 
myndigheders opmærksomhed på, at der 
foregik uregelmæssigheder i et hidtil uset 
omfang.

Howard Wilkinson fortalte, hvordan hans 
bestræbelser på at advare myndighederne 
blev vanskeliggjort af, at der ikke er regler i 
Danmark om beskyttelse af whistleblowere. 
Howard Wilkinson sagde blandt andet, at de 
danske regler efter hans opfattelse yder den 
svageste beskyttelse af whistleblowere, som 
han er stødt på.

Under høringen svarede Dansk Bank 
tilbage, at det ikke er korrekt, når Howard 

Wilkinson hævder, at medarbejderne skulle 
underskrive en klausul, som forhindrede 
dem i at tale med myndighederne om 
konkrete mistanker. Ifølge Danske Bank 
forhindrer klausulen kun, at medarbejderne 
omtaler kunder og samarbejdspartnere, da 
dette ville kunne være i strid med lov om 
bankhemmeligheder og persondatalovgiv-
ningen.

Whistleblowere skal beskyttes i Danmark
Efter Amnestys opfattelse viser Danske 
Banks svar netop, hvor vanskeligt det er for 
whistleblowere at gå til myndighederne, 
hvis de ikke må fortælle, hvilke personer 
eller selskaber de mistænker for hvidvask, 
eller hvilke konkrete transaktioner de har 
mistanke om.

For det første bør der være en lovgivning i 
Danmark, som kan beskytte whistleblowe-
re, der i god tro går til myndighederne mod 

Whistleblowerordning 
skal gælde alle 
offentlige myndigheder
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de kan meget vel være tilfældet for de andre 
kroniske betændelsessygdomme som for 
eksempel leddegigt. Der er dermed behov 
for mere og bedre samarbejde mellem 
tandlæger og læger omkring behandling af 
disse patienter. Der er også behov for mere 
forskning.

Vi lever i et samfund, der har gjort store 
fremskridt og udviklet sundhedsvæsenet 
som følge af nye erkendelser. Det gælder dog 
desværre ikke for mundhulen. Politikerne 
fornægter ny erkendelse og øger brugerbeta-
lingen for diagnostik og behandling af 
sygdom i munden.

Ikke alle har råd til behandling
Da hele legemets sundhed hænger sammen, 

er det svært at forstå, at diagnostik og 
behandling af sygdom i en bestemt del af 
kroppen, modsat andre dele, indebærer høj 
brugerbetaling. Den er tilmed så høj, at vi på 
Odontologisk Institut ved det Sundhedsvi-
denskabelige Fakultet på Københavns 
Universitet dagligt møder patienter med 
svær parodontitis, som ikke har råd til 
behandling hos tandlægen.

Det er uacceptabelt, at dele af befolknin-
gen reelt er fraskrevet mulighed for den 
nødvendige behandling af en alvorlig 
kronisk betændelsessygdom, som også kan 
bidrage til forløbet af andre folkesygdomme. 
Da de samme dele af befolkningen netop 
ofte lider af andre kroniske betændelsessyg-
domme, burde det være oplagt, at sund-

hedssystemet skaber mulighed for at sikre 
behandling af alle sygdomme for alle dele af 
befolkningen.

Øget tilskud til behandling af sygdom i 
munden kan naturligvis ikke gennemføres 
uden højere skatter, omfordeling af statens 
udgifter eller ved en spredning af brugerbe-
talingen over hele sundhedsområdet. Selv 
om spredning af brugerbetalingen til hele 
sundhedsområdet næppe ville indebære 
andet end en symbolsk betaling ved 
lægebesøg som i Sverige, er denne mulighed 
åbenbart politisk uigennemførlig. Der er 
imidlertid en supplerende mulighed for 
finansiering af behandling for parodontitis.

Forsikringsselskaber i USA belønner nu 
folk, der går regelmæssigt til tandlægen, 

med lavere præmier. Det skyldes, at man har 
konstateret, at regelmæssig tandbehandling 
mindsker udgifter til behandling af diabetes 
på hospitalerne. Som grundlag for sådanne 
ordninger foretager forsikringsselskaberne 
økonomiske analyser. De ved, at det kan 
betale sig for dem at gennemføre sådanne 
ordninger. Der kan således påregnes 
besparelser i de øvrige dele af sundhedssy-
stemet, hvis der skabes mulighed for 
behandling af parodontitis. Dertil kommer 
fordelen ved forbedret livskvalitet for den 
enkelte.

Hvad gør de danske politikere? Det 
modsatte. Bortset fra de store gevinster i 
menneskelige omkostninger ser de også bort 
fra, at det betaler sig at have sunde tænder 
– ikke bare for tænderne, men også for 
borgernes generelle helbred og dermed for 
de samlede udgifter til behandling af 
sygdom.

Nødvendigt at tænke i helhedsbaner
I Norge har man et system, der indebærer 
øget tilskud til behandling, hvis patienten 
lider af en række forskellige sygdomme, 
herunder parodontitis. Det fremstår som et 
skridt i den rigtige retning.

I Danmark er organiseringen af tandlæge-
området til revision i øjeblikket. Sundheds-
ministeren har blandt andet nedsat et 
dialogforum til belysning af forholdene 
vedrørende betalingssystemet. Sundheds-
ministeriets Afdeling for det Nære, Sam-
menhængende Sundhedsvæsen står for 
møderne. I dette forum er mange interesse-
grupper samlet. Det er klogt at lytte til de 
mange holdninger til et behandlingssystem 
på tandplejeområdet. Det er ikke rimeligt i 
et velfærdssamfund som det danske at 
efterlade en del af befolkningen uden 
mulighed for at opnå den nødvendige 
behandling. Det har store menneskelige og 
sociale omkostninger, og det er med til at 
skabe øgede udgifter til behandling i andre 
dele af sundhedssektoren.

Man kan derfor kun håbe, at ministeren 
vil forlade den middelalderlige opfattelse og 
tænke i helhedsbaner med forståelse af de 
sammenhænge, som forskningen har 
påpeget i de seneste 25 år. Kun da er der reelt 
grundlag for et »Nært, Sammenhængende 
Sundhedsvæsen« for alle danskere.

Palle Holmstrup er professor, dr.odont., 
odont.dr. (hc), ph.d., sektionsleder, Odontolo-
gisk Institut, Københavns Universitet

strafferetlige sanktioner eller civilretlige 
gengældelsesaktioner.

Myndigheder må kunne håndtere 
forretningshemmeligheder, som de bliver 
bekendt med under efterforskningen af 
mistanke om hvidvask. Og whistleblowere 
må have mulighed for at gå til myndigheder-
ne, uden at det betyder, at de sætter deres 
job og økonomi over styr. Det er i enhver 
retsstats interesse, at vi ikke er afhængige af 
enkeltpersoners personlige mod og vilje til 
at afsløre økonomisk kriminalitet, men har 
myndigheder, som gør det muligt.

Behov for en generel beskyttelse
Derfor glæder det Amnesty International, at 
erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) i 
forlængelse af høringen meldte ud, at han 
var klar til at se på behovet for bedre regler 
til at beskytte ansatte, som opdager mistæn-
kelige forhold på deres arbejdsplads.

Men samtidig er det helt afgørende, at de 
nuværende afsløringer ikke fører til en smal 
lov om whistleblowere i finanssektoren. Vi 
har behov for en generel beskyttelse af 
enkeltpersoner, som ud fra en oprigtig 
opfattelse af, at deres oplysninger er af 
afgørende interesse for samfundet, kan gå 
roligt til de danske myndigheder med deres 
mistanke om kriminalitet eller magtmis-
brug.

Vi har brug for en whistleblowerordning, 
der kan være med til at forhindre, at vi ser 
sager som den mod Frank Grevil, der 
lækkede en række hemmelige Irak-vurderin-
ger til pressen, som viste, at Forsvarets 
Efterretningstjeneste var mere forsigtig end 
regeringen i sin vurdering af, om Irak havde 
masseødelæggelsesvåben. Eller sagen om 
Anders Kjærgaard, der afslørede, at danske 
soldater så passivt til, mens irakiske fanger 
blev mishandlet. Eller den fængselsbetjent, 

som anmeldte en kollega for vold mod en 
kvindelig indsat, og som måtte forlade sit 
job, fordi hun blev frosset ud af kollegerne, 
der så hende som en forræder. Eller de to 
højt respekterede researchere, som måtte 
forlade deres job i Udlændingestyrelsens 
Dokumentationsafdeling, fordi de kritisere-
de en rapport om Eritrea for at være usaglig 
og ikke underbygget, hvori Udlændingesty-
relsen konkluderede, at det var sikkert at 
vende tilbage til Eritrea.

Venstre og Socialdemokraterne har for 
nylig afvist at ændre offentlighedslovens 
»mørklægningsbestemmelser«. Man ønsker 
altså, at det fortsat skal være muligt for den 
til enhver tid siddende regering at afskære 
Folketinget og borgerne fra at skaffe sig 
indsigt i regeringens og centraladministrati-
onens arbejde med vigtige eller kontrover-
sielle sager. 

Det er altså ikke herfra, vi skal vente en 

styrkelse af den gennemsigtighed, som er så 
vigtig for et retssamfund.

På den baggrund er det så meget desto 
vigtigere for gennemsigtigheden i vores 
samfund, at der etableres en whistleblower-
ordning, som kan sikre, at enkeltpersoner, 
der får viden om ulovlig eller direkte 
strafbar adfærd eller myndighedspraksis, 
kan handle i vores fælles interesse uden at 
skulle frygte uforholdsmæssige sanktioner 
eller retlige gengældelsesaktioner.

Claus Juul er jurist i Amnesty International 
Danmark

En sund mund påvirker hele kroppens 
sundhed. Arkivfoto: Jens Nørgaard 
Larsen/Ritzau Scanpix


