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Ég heitir Peter Holbrook og er prófessor við Tannlæknadeild HÍ og sérfræðingur í 
lyflæknisfræði munns. Þó ég vinna
aðallega við kennslu og rannsókn er ég með sérfræðingur klínik á þriðjudögum f.h. í 
Mörkinni 6 og vinna í sérfræðingur klínik við Tannlæknadeild HÍ sem er í tengsl við LSH.

Ég er búinn að heyra og lesa um fyrirhugað breyting í
kostnaður sjúklings vegna þjónusta hjá læknum en því miður var ég búinn
að heyra að tannlæknakostnaður verður ekki inni í þessari breytingu eins og hún er sett fram núna. Í
mínu störf er ég að fá fjöldi sjúklingur vísað til mín frá læknum vegna þörf
fyrir rannsókn, sjúkdómsgreining og lyfjameðferð. Skv þessi breyting í reglugerð mundu
kostnaður þessi sjuklings ekki minnka og hugsanlega aukast.

Ef ég má gefa eitt dæmi: sjúklingur með munnþurrkur og augnþurrkur er 
hugsanlega með Sjögren heilkenni. Kostnaður vegna
skoðun hjá læknum, rannsókn á tárframleiðslu, blóðrannsókn og lyfjameðferð verður öll talinn 
saman eftir þessi fyrirhugað breyting í reglugerðum. En 
munnvatnsmæling, tilheyrandi rannsókn og e.t.v. skipulagning meira tannvernd 
í samband við tannlæknir þessi sjúklingur mundu ekki falla undir þessi nýja reglugerð.
Þetta getur leiða til mikið tannskemmdir með tilheyrandi kostnaður fyrir sjúkling. Þetta er bara 
eitt dæmi en staðfest að enn er að koma upp þessi ástand að "munnhol er ekki hlut a f 
líkamann" hérlendis, a.m.k. ekki í samband við heilbrigðiskerfinu.

Það eru til fleiri dæmi, m.a. mínu vinnnu í samband við ígræðsluteymi LSH þar
sem ég tekur þátt í undirbúning sjúklingar sem eru að fara erlendis í meðferð. Að meta ástand
í munni og minnka sýkingaráhættu fyrir ígræðslumeðferð er mjög hjálplegt
og oft spara penningar. Það eru mun fleiri dæmi þar sem t.d. ástand í munni er
ekki metin eins og sama sjúkdóm annars staðar í líkaman. Ég er tilbúinn að útskyra þetta
betur fyrir starfsfólk í ráðuneytinu ef það er óskað eftir.
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