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Folktandvården i Degeberga – en del av ett levande samhälle! 
 

Vi var många som fick kaffet i fel hals när vi hörde på radion fredagen den 13:e. Att det finns planer på att 
lägga ner folktandvården i bl.a. Degeberga. I många år har det pratats om att ”Hela Sverige skall leva” 
Men det rimmar dåligt då man ständigt försämrar servicen på landsbygden. Det blir en ond spiral som 
leder till att färre och färre flyttar till eller bor kvar på landsbygden.   
 
I Degeberga är vi stolta över en väl fungerande vårdcentral som inrymmer både läkarmottagning, 
distriktssköterskemottagning, sjukgymnast, apotek och sist men inte minst folktandvård. Folktandvården i 
Degeberga är omtyckt och har i dag över 2000 listade patienter. Det är en bra personal med duktiga 
tandläkare och fina lokaler. Folktandvården är också fullt utnyttjad, alla tider blir normalt bokade. 
Folktandvården i Degeberga har personal som idag känner sina patienter och kan lätt fylla ev. 
sjukanmälningar och avbokade tider på ett mycket smidigt sätt. Detta inger en trygg verksamhet för både 
patienter och personal. Vi har därför svårt att förstå vad det skulle vara för anledning att lägga ner en fullt 
fungerande verksamhet. Lägger man ner folktandvården kan det i värsta fall leda till en negativ spiral 
som slutar med att hela vårdcentralen hotas. Med sämre service väljer färre att flytta till Degeberga med 
omnejd, hus blir svårare att finna köpare till och därmed svårare att sälja - vilket kan leda till att skolan får 
dra ner på verksamhet etc.  Detta blir då ingen levande landbygd! 
 
Tandvårdschef Helena Ozolin säger att ”– Avstånd är inte det viktigaste, utan det är en hög service och 
kvalitet på det ställe dit man kommer”. I Degeberga har vi redan en god kvalitet! Men med ökat avstånd 
är risken stor att kvaliteten för patienternas tänder kommer att bli sämre! Många, framförallt äldre kommer 
att få svårt att ta sig till Tollarp som sägs vara alternativet. Att resa kollektivt till Tollarp från Degeberga är 
en resa på ca 1,5 h med buss inkl. väntetider enkel resa. Ett tandläkarbesök blir alltså i princip en 
dagsutflykt för många och risken finns att alla inte har möjlighet att ta sig till tandläkare framöver. För 
skolbarn skall det erbjudas undersökning i en buss sägs det. Men så fort hål skall lagas etc. så måste 
man ta sig till en mottagning. I dag kan barnen som är lite större (högstadium finns i Degeberga) själva 
gå till tandläkaren och de missar inte så mycket i skolan. I framtiden måste föräldrar ta ledigt för att 
transportera barnen till Tollarp. Det blir mer frånvarotimmar från skolan och mindre skatteintäkter från 
föräldrarna. Vi undrar också om Tollarp kommer att kunna ta emot ytterligare 2000 patienter utan att det 
blir ökade väntetider.   
 
Vi hoppas att ni tror på en levande landsbygd, samt fortsatt friska tänder och behåller folktandvården i 
Degeberga! 
Tacksam för svar! 
 
M.V.H 
Styrelsen för Degeberga Byalag  
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