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Svar på interpellation 2003:26 av Birgitta Rydberg (fp) om hotande
nedmontering av specialisttandvården vid Eastmaninstitutet
Birgitta Rydberg har i en interpellation frågat mig:
Vilka åtgärder avser du vidta för att säkerställa att Eastman även i framtiden
förblir en välfungerande klinik?
Som svar vill jag anföra följande:
För att besvara Birgitta Rydbergs interpellation har jag vänt mig till ledningen för
Folktandvården och efter kontakt med dem har jag fått en bekräftelse på att vi
har en mycket kompetent och duktig ledning och styrelse för Folktandvården.
Min bedömning är att det är i första hand denna ledning, som ska hantera frågan
och inte jag i egenskap av ordförande i Ägandeutskottet.
För informationens skull vill jag dock här ge en bakgrundsbild av vad som har
hänt på Eastmaninstitutet. Eastmaninstitutet har under många år redovisat ett
negativt resultat, vilket även var fallet för hela Folktandvårdens verksamhet. För
att ändra denna utveckling beslutades om en omorganisation av klinikstrukturen
inom Folktandvården april 2001. Följden av detta blev att en verksamhetschef för
hela Eastmaninstitutet tillsattes i april 2002.
Interpellationen innehåller dock en del allvarliga påstående, som jag tycker bör
kommenteras. För det första påstår Rydberg att personal har fått gå med
omedelbar verkan. Efter kontakten med ledningen för Folktandvården kan jag
konstatera att detta är en inkorrekt tolkning, då ingen har avskedats eller fått gå
med omedelbar verkan.
Vidare skriver Rydberg att ”ett antal har sagt upp sig”. Detta är en överdrift, då
faktum är att endast en tandläkare och två tandsköterskor kommer att sluta. Det
totala personalantalet har t o m ökat från 125 till 130 stycken under 2002.
Bristen på röntgenkompetens är inget som har uppstått den senaste tiden, utan beror
snarare på att maskinparken vid röntgen är anmärkningsvärt gammal, reservdelar är
dyra och svåra att få tag på. Dessutom är stråldoserna betydligt högre vid
användandet av gammal maskinpark än om man använder modern teknik.
Nu planerar Folktandvården att införa en för företaget gemensam strategi för
röntgenologi, öka säkerheten och återta kompetensen för barnröntgenologi vid
Eastmaninstitutet.
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Avslutningsvis påstår Rydberg att hela specialisttandvården drabbas av tandläkarflykt
som gör att patienter hänvisas till Eastmaninstitutet som blir överbelastade. Detta
påstående saknar dock grund, då patienterna omhändertas efter prioriterat behov
och kötid. De akuta fallen tas emot direkt, medan mindre akuta ärenden får ställa sig
i kö. Den genomsnittliga kötiden är 3-6 månader.

Därmed anser jag interpellationen besvarad.

Anders Lönnberg

