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Angaende utredningen "Ett tandvardssystem for jamlik tandhalsa"

Tandvardsskadeforbundet (Tf) valkomnar utredningen om en jamlikare tandhalsa. Forbundet ar den
enda organisationen som foretrader patienter i tandvarden och har lang erfarenhet av manga olika
klagomal pa varden, systemet och kostnaderna och 6'nskar darfor att fa delta i utredningen som
sakkunniga. Vi vill ocksa pa andra satt bidra till att utredningen nar sirt vallovliga syfte.

Precis som direktivet till utredningen redovisar firms manga olika problem i nuvarande system for
tandvardsforsakringen och folk blir ocksa forvirrade av att del av tandvarens kostnader betalas via
landsting och regioner.

Representanter for forbundet vill garna traffa utredningskansliet och redovisa sina synpunkter pa
utredningens upplaggning och inriktning sa snart som mqjligt. Vi har mycket att bidra med och det
kan darfor vara klokt att en forsta traff med oss sker innan arbetet paborjats, Foljande omraden vill
vi garna diskutera:

a) Dagens ekonomiska system som riskerar att missgynna dem som ar fattiga da de inte alls
har rad att ens betala de forsta 3000 kronorna innan forsakringssystemet trader in.

b) Jamforelsesiten for behandlingskostnaderna hos olika tandlakare som satt att via
konkurrens mellan tandlakare fa ner priserna. Hittills har detta inte fungerat och
anledningarna ar bland annat att de fiesta gar regelbundet till samma tandlakare, de kanner
varandra och kanske har tandlakaren flera i familjen som patienter. Inte ens i de fall
tandlakaren gor fel ar det latt att bryta derma relation. I vissa orter finns endast en
tandlakare. En djupare analys i denna fraga behovs.

c) Tandvardspersonal som resurs i folkhalsoarbetet. Jamlik tandvard handlar i allra hogsta
grad om forebyggande arbete och det galler inte enbart tandborstning. Matvanorna ar
exempelvis viktiga och tandlakaren eller tandhygienisten bor kunna anvandas i ett bredare
perspektiv an i dag som resurs i folkhalsoarbetet. Forbattrade kunskaper inom vissa omraden
kan behovas.

d) Patientens delaktighet i val av atgard. Exempelvis rotfyller manga tandlakare till relativt
hoga kostnader och det ar inte ovanligt att atgarden far goras om da det inte blivit tart och
patienten har smarta i kaken/tanden. Att extrahera en tand ar betydligt billigare, vilket kan
vara ett bra alternativ. Korrekt information om lyckandefrekvens och kostnader behovs for
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att patienten ska kunna ta stallning. Var erfarenhet ar att sadan information sallan ges.
Derma fraga behover analyseras battre.

e) Lonsamhet, estetik och behandlingsatgarder. Implantat ar dyra for patienten och
lonsamma for tandlakaren. Implantat kan vara bra for manga men de ger ocksa ofta upphov
till inflammationer (periimplantit) och kraver bra tandhygien av patienten. Var erfarenhet ar
att det sallan ges information om detta eller andra alternativ som exempelvis avtagbara
delproteser, trots att det for vissa ar bra alternativ for bibehallande av bade tuggformagan
och ett snyggt leende.

f) Konsumentinriktad tandvard. Den enskildes mqjligheter att valja vilken behandling och
vilka material som anvands behover som redovisats ovan starkas. Vilka kunskaper patienten
behover for att gora medvetna val utan att socioekonomiska forhallanden styr bor bli
fb'remal for utredning. Konsumentskyddet inom tandvarden ar daligt och behover starkas.

g) Tillsynen av tandlakare. Idag ar tillsynen sa gott som obeflntlig inte ens vid anmalningar
av allvarlig art hinner tillsynsmyndigheten med. En sarskild tillsynsmyndighet kan behovas
alternativt en sarskild enhet inom IVO. En bra tillsyn ar grund for jamlik vard.

h) Uppdelningen mellan landsting och Forsakringskassan. Ersattning for tandvard hanteras
bade av Forsakringskassan och landstingen/regionerna. Det senare har lett till stor
ojamlikhet beroende pa var i landet du bor. Vi tror det ar battre om all tandvardsersattning
har samma ursprung, dvs Forsakringskassan och att regelverket for tandvard som led i en
medicinsk behandling blir tydligare. Det senare ser Socialstyrelsen for narvarande over, men
ytterligare atgarder kan behovs i den allmanna oversynen tandvarden i ett
jamlikhetsperspektiv.
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