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Yttrande över remiss från Socialstyrelsen angående
förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård
för personer med vissa sjukdomar eller
funktionsnedsättningar
Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen har begärt att Hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra
sig över Socialstyrelsens remiss Förslag till föreskrifter och allmänna råd
om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller
funktionsnedsättningar.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2012-08-10
Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för
personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

till Socialstyrelsen överlämna förvaltningens förslag till yttrande

att

omedelbart justera beslutet.

Förvaltningens motivering till förslag
Bakgrund
Den 30 november 2011 fattade riksdagen beslut i enlighet med förslaget i
proposition 2011/12:7 ”Tandvård för personer med vissa sjukdomar och
funktionsnedsättningar”. Från och med 1 januari 2013 kommer det därmed
att införas ett nytt tandvårdsstöd till personer med vissa sjukdomar och
funktionsnedsättningar, det så kallade tredje steget i tandvårdsreformen.
Stockholms läns landstings (SLL) yttrande över departementspromemorian
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(Ds 2010:42) framgår av tjänsteutlåtande HSN 1012-1400, som
behandlades i Hälso- och sjukvårdsnämnden den 15 februari 2011.
Det nya tandvårdstödet består av två delar. Inom det statliga
tandvårdsstödet, som administreras av Försäkringskassan, införs ett
ekonomiskt bidrag avsett för förebyggande tandvård. Detta erbjuds
patienter som på grund av sjukdom eller medicinering riskerar att få ett
ökat tandvårdsbehov.
Inom landstingets tandvårdsstöd erbjuds tandvård, exklusive sådan
tandvård som kronor, broar och implantat, för patienter som har, eller med
säkerhet kommer att få, ett ökat tandvårdsbehov på grund av sjukdom eller
funktionshinder.
Överväganden
Föreskrifterna för det särskilda tandvårdsbidraget inom det statliga
tandvårdsstödet synes relevanta, men medför en omfattande
administration i förhållande till det ekonomiska bidragets storlek. Då avses
huvudsakligen tandvårdens hantering av läkarintyg. De uppgifter som
efterfrågas i läkarintygen är dock adekvata och kräver en måttlig
resursåtgång för sjukvården.
För att en patient skall bli berättigad till landstingets nya tandvårdsstöd
krävs ett mer omfattande läkarintyg utfärdat enligt en viss mall. Detta
medför en betydande insats från sjukvårdens sida. Med tanke på intygens
utformning och det stora antalet intygsutfärdare kan finnas en risk att
läkarnas bedömning kan komma att variera gentemot föreskrifterna. Det är
viktigt att läkarnas bedömningar blir objektiva och följsamma mot
föreskrifterna.
De bedömningar som krävs för nästan samtliga patientkategorier inom
landstingets tandvårdsstöd, om en minst femtioprocentig nedsättning eller
begränsning av funktionstillstånd, innehåller ett stort mått av subjektiv
bedömning, vilket inte är tillfredsställande. SLL föreslår därför att, för
bedömning av funktionsförmågan, skulle ett förenklat intyg kunna
kompletteras med funktionsbedömning av sjukgymnast eller
arbetsterapeut.
Det framgår inte av föreskrifterna om utfärdandet av intyg ska vara
begränsat till vissa specialiteter. SLL vill framhålla att det är den läkare som
har huvudansvaret för patienten som bör göra bedömningen och utfärda
intyget.
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För att underlätta den administrativa hanteringen bör blanketten för
läkarintyg även kunna hanteras elektroniskt.
Av föreskrifterna framgår inte eventuella begränsningar av den tandvård
som skall ersättas, till exempel antal undersökningar eller
tandhygienistbehandlingar per år. SLL förutsätter att respektive landsting
fattar beslut om detta. Så är fallet nu med den del av landstingets
tandvårdsstöd som benämns Nödvändig tandvård.
Ekonomiska konsekvenser
Landstingets kostnader är svårbedömda och kan komma att öka mer än vad
som har beräknats. Sjukvårdens resursåtgång för utfärdande av intyg blir
omfattande.
Konsekvenser för patientsäkerhet
Förvaltningens bedömning är att patientsäkerheten inte påverkas.
Konsekvenser för jämställd och jämlik vård
Förvaltningen anser att det är mycket bra att de patientgrupper som har ett
ökat tandvårdsbehov till följd av sjukdom eller funktionshinder får ett extra
stöd. Dock kan man inte helt bortse från risken att bedömningsmomentet
kan medföra viss variation vid utfärdandet av läkarintyget.
Miljökonsekvenser
Förvaltningens bedömning är att föreskrifterna inte medför några
miljökonsekvenser.
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