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Framtidens oralkirurgi i Stockholms läns landsting – sammanställning
av remissvar
1. Uppdraget
Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning och Landstingsstyrelsens
förvaltning uppdrog i december 2008 åt professorn vid Åbo Universitet
Risto-Pekka Happonen och f. tandvårdsdirektören vid Stockholms läns
landsting Bertil Koch att utreda förutsättningarna för en strukturell
förändring av den oralkirurgiska vården.
2. Utredarnas förslag
Utredarna sammanfattar sina iakttagelser och förslag på följande sätt:
”Verksamheterna fungerar tillfredsställande men inte på bästa sätt. De goda
förutsättningarna för en mera evidensbaserad vård, framgångsrikare
forskning och effektivare specialistutbildning utnyttjas inte. Samarbetet
mellan de nuvarande klinikerna är nästan obefintligt.
En huvudpunkt i vårt förslag är att all sjukhusberoende oralkirurgi skall
koncentreras till två enheter, en vid Karolinska Solna och en vid Karolinska
Huddinge, med en gemensam verksamhetschef. En annan huvudpunkt är att
landstinget skall träffa avtal med Karolinska Institutet om att överta
huvudmannaskapet för den oralkirurgiska verksamheten i Huddinge som
ingår i tandläkarutbildningen och om att förändra de kliniska lärartjänsterna
så att de förenas med uppdrag som övertandläkare/biträdande
övertandläkare i landstinget. En professor/övertandläkare bör ha ansvar för
forsknings- och utvecklingsarbetet och specialistutbildningen. Den kliniska
forskningen bör inriktas på att utveckla och värdera behandlingsmetoder.
Samarbetet med Karolinska Institutet bör fördjupas.
Vidare föreslås bland annat
att antalet platser för specialistutbildning skall utökas från fem till sju och
utbildningstiden från fyra till fem år,
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att huvudmannaskapet för Folktandvårdens medicinska tandvård inte skall
ändras,
att oralkirurgin och den medicinska tandvården vid Karolinska Solna
respektive Karolinska Huddinge skall vara samlokaliserade under det
gemensamma namnet Käkcentrum,
att den öppna hälso- och sjukvårdens avgiftsregler skall tillämpas för alla
oralmedicinska utredningar och behandlingar vid sjukhus oberoende av
utförare samt
att landstinget skall verka för en översyn av de statliga reglerna för
ersättning för tandvård som har samband med sjukdom.
Vissa av förslagen medför kostnadsökningar men de balanseras av förslag
som verkar i motsatt riktning.”
3. Remissinstanser
Utredningen har sänts på remiss till följande instanser:
Karolinska Institutet
Karolinska Universitetssjukhuset
Södersjukhuset AB
Folktandvården i Stockholms län AB
Sveriges Privata Specialisttandläkare
Specialsakkunnig i tand- och käksjukdomar.
Specialsakkunnig i öron- näsa- halssjukvård
Samtliga remissinstanser har inkommit med svar.
4. Sammanställning av synpunkter
Nedan redovisas synpunkter som lämnats på utredningens två
huvudpunkter:
Förslag att all sjukhusberoende oralkirurgi koncentreras till två
enheter, en vid Karolinska Solna och en vid Karolinska Huddinge, med
en gemensam verksamhetschef.
Karolinska Institutet: Tillstyrker förslaget, men ser det som ett första steg
mot en samlokalisering även geografiskt.
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Karolinska Universitetssjukhuset: Stöder förslaget, och anser att
gränsdragningen mellan den sjukvårdsbaserade och den tandvårdsbaserade
oralkirurigin behöver utredas bl.a. ur jour- och beredsskapssynpunkt, ur
utbildningssynpunkt, och beträffande konsekvenser för assisterande och
instrumenterande personal.
Södersjukhuset: Motsätter sig inte att det när tiden är mogen tillsätts en
gemensam ledning för käkkirurgin i Stockholm. Ett sådant beslut bör inte
fattas nu och bör föregås av omstrukturering inom Karolinska
Universitetssjukhuset. Södersjukhuset anser att en särskild utredning
angående lämpligaste lokalisation måste göras innan beslut tas om en total
omstrukturering av käkkirurgin i Stockholm.
Folktandvården: Håller med om att förslaget med en gemensam ledning för
länets sjukhusberoende oralkirurgi är mer optimalt än dagens
ledningsstruktur. Folktandvården planerar att förlägga sitt nya
specialistcenter, Nya Eastman, till SöS och anser det olyckligt om den
käkkirurgiska verksamheten på SöS försvinner.
Sveriges Privata Specialisttandläkare: Kommenteras ej specifikt men
indirekt: ”I övrigt stöder vi oralkirurgiutredningens bedömningar och
förslag.”
Spesak i tand- och käksjukdomar: Kommenteras ej specifikt men skriver: ”I
allt väsentligt tillstyrker jag i min egenskap av Spesak utredningens
förslag….”
Spesak i öron- näsa- halssjukdomar: Bifaller förslaget om lokalisering av
framtida sjukhusberoende oralkirurgi vid såväl Karolinska Solna som
Karolinska Huddinge. Om nätverksberoende öron- näsa- halskirurgi
lokaliseras till NKS ”är det en förutsättning att också oralkirurgi lokaliseras
till NKS”
Förslag att landstinget träffar avtal med Karolinska Institutet om att
överta huvudmannaskapet för den oralkirurgiska verksamhet i
Huddinge som ingår i tandläkarutbildningen
Karolinska Institutet: Stöder förslaget att den nya ledningen organiseras i
form av en klinikchef och en professor/övertandläkare från KI som leder
vård respektive forskning, ST-utbildning och kliniskt utvecklingsarbete. KI
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ser utredarnas förslag som mycket positivt och understryker att sambarbetet
mellan landstinget och KI bör fördjupas.
Karolinska Universitetssjukhuset: Stöder förslaget att landstinget ska överta
huvudmannaskapet från Karolinska Institutet för den oralkirurgiska
verksamhet i Huddinge som ingår i tandläkarutbildningen. Stöder i princip
förslaget att en professor/övertandläkare bör ha ansvar för forsknings- och
utvecklingsarbetet och specialistutbildningen, men betonar att det är en
ledningsfråga för ansvarig verksamhetschef hur dessa delar av
verksamheten skall ledas och organiseras.
Södersjukhuset: SöS är positivt till att landstinget som steg 1 träffar avtal
med Karolinsk Institutet om att överta huvudmannaskapet för den kliniska
verksamheten i Huddinge.
Folktandvården: Kommenterar inte förslaget.
Sveriges Privata Specialisttandläkare: Kommenterar inte förslaget
Spesak i tand- och käksjukdomar: Instämmer i allt väsentligt i utredarnas
förslag, men pekar på frågor som behöver analyseras ytterligare.
Spesak i öron- näsa- halssjukvård: Instämmer i förslaget att
huvudmannaskapet för den oralkirurgiska enheten vid Karolinska Huddinge
övertas av landstinget, så att båda enheterna har en gemensam huvudman.
5. Frågor som i remissvaren föreslås utredas ytterligare
Karolinska Universitetssjukhuset:
- om verksamheten skall vara förlagd till en eller flera arbetsplatser
- konsekvenser för specialistutbildning, forskning och utveckling
- sjukhustandvården bör utredas närmre med avseende på
verksamhetsområde, innehåll, huvudmannaskap samt förutsättningar för
samlokalisation med oralkirurgi.
Södersjukhuset:
- lämpligaste lokalisation
- lokalfrågorna
Sveriges Privata Specialisttandläkare:
- gränsdragningen mellan sjukvård och tandvård inom oralkirurgin
- den privata sektorns kapacitet att utföra oralkirurgisk vård
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Spesak i tand- och käksjukdomar:
- patientansvar m m när kliniska lärartjänster för tandläkarutbildningen
övergår till SLL
- analys med heltäckande perspektiv för att överväga finansieringen om
antalet platser för specialistutbildning utökas
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