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Tänderna är en del av kroppen. Därför måste tandvården ingå 
i högkostnadsskyddet

Ta krafttag mot ålderismen! Regeringen måste ge särskilt uppdrag till Diskriminerings-
ombudsmannen att arbeta mot utestängning och diskriminering av äldre.

Vi vill förbättra högkost
nadsskyddet främst för 
grupper med stora behov.

Ålder är en av diskrimine
ringsgrunderna och det går 
alltså att lagföra brott mot 

dessa. Vi har inte tagit ställning till 
detta förslag..

Vi instämmer och anser att 
munhälsan bör premieras. 
Det är en kostsam reform 

och vi har tidigare lagt ett förslag om 
en tandvårdsreform där högkost
nadsskyddet ska förändras, vilket 
skulle innebära att en tandvårds
kostnad som över stiger 1 000 kr 
subventioneras med 50 procent och 
tidsperioden förlängs från 12 till 18 
månader.

De svenska diskriminerings
grunderna ska gälla och 
finns det behov av att 

särskilt lyfta äldre så motsätter vi 
oss inte att man arbetar med frågan.

Ja, det är en fråga Miljöpar
tiet driver.

 Ja, mycket viktigt! Vi anser 
också att DO:s tillsyn av de 
aktiva åtgärder som görs för 

att förebygga åldersdiskriminering 
behöver öka.

Vi vill utveckla tandvårds
stödet så att resurserna i 
högre grad riktas mot dem 

med störst behov, som äldre och 
sjuka, samt personer med små 
ekonomiska marginaler. Vi vill också 
stärka den förebyggande tandvården 
och se mer uppsökande verksamhet 
för att alla äldre ska få nödvändig 
tandvård.

Ja! Åldersdiskriminering är 
något som inte ska accepte
ras av samhället. Diskrimi

nering på grund av ålder är dess

Vi vill behålla och förbättra 
nuvarande ordning gällande 
finansieringen av tandvår

den. Samtidigt behövs ett ökat 
samarbete mellan tandvården och 
äldrevården eftersom äldres mun
hälsa generellt är sämre och det 
finns ett tydligt samband mellan 
individens tandhälsa och allmän 
hälsa. 

Framför allt är diskrimine
ringen mot äldre arbetskraft 
ett stort problem som 

måste lösas. Fler äldre måste kunna 
arbeta högre upp i åldrarna under 
bra arbetsmiljöförhållanden. 

Finansieringen av tandvår
den ska stegvis bli mer lik 
den för övrig hälso och 

sjukvård, genom gradvis ökande 
subventionsgrad. De personer som 
har störst problem med munhälsan 
ska prioriteras. Detta berör många 
äldre.

Ålderism är den mest 
utbredda sortens diskrimi
nering. Vår ledamot Barbro 

Westerholm var en av de första i 
Sverige att belysa problemet. 
Diskrimineringsombudsmannen får 
årligen ta emot hundratals anmäl
ningar om åldersdiskriminering, 
ändå är det bara en handfull som 
lett till några åtgärder. DO:s uppdrag 

Ett högkostnadsskydd av 
samma modell på sikt.

I Sverige finns ett starkt 
skydd mot diskriminering på 
grund av ålder i diskrimine

ringslagen. DO arbetar redan mot 
åldersdiskriminering men vi uteslu
ter inte att mer behöver göras.

Ja!

Ja! utom ohållbart ur ett samhälls 
ekonomiskt perspektiv. Center
partiet vill att attityderna till äldre  
på arbetsmarknaden måste bli mer 
respektfulla och inkluderande. 
Åldersdiskriminering måste motver
kas kraftfullt. Samhället måste 
också se att äldre arbetskraft är en 
tillgång och ta tillvara på all den 
kunskap och kompetens äldre 
innehar.

och resurser bör ses över så att 
anmälningar om åldersdiskrimine
ring åtgärdas och analyseras.




