Interpellation av Margareta Cederfelt (m) om tandregleringar för barn
Tandregleringsvården för barn fungerar inte tillfredsställande, vare sig det gäller
urval eller behandling. Folktandvården i Stockholms län AB väljer ut för många
barn för behandling enligt avtal, men behandlar därefter för få. År 2002 valde
Folktandvården ut 4 600 barn mot avtalade 3 900, för att sedermera behandla
enbart 2 800 mot alltjämt avtalade 3 900. Det är oacceptabelt. De barn som väljs
ut skall också erbjudas den vård de behöver.
Stockholms läns landsting har öppnat verksamheten för fristående
tandregleringsspecialister i syfte att komma till rätta med den låga produktiviteten.
Detta mångfaldsarbete har emellertid motarbetats av Folktandvårdens ledning,
genom direktiv till dess kliniker om att försvåra arbetet för de fristående
specialisterna. Folktandvården har nekat specialisttandläkarna patientuppgifter
vilka är helt avgörande för en god behandling av patienten. Folktandvården anser
i strid mot gällande avtal att uppgifter om bettfel o. dyl. är en företagshemlighet
vilka ägs av Folktandvården i Stockholms län AB. Någon motsvarande inställning
från privattandläkarna har inte visat sig – de lämnar ifrån sig de uppgifter
specialisttandläkaren behöver.
Än mer befängt synes Folktandvårdens förbud mot de fristående
specialisttandläkarnas önskan att föra journalanteckningar vara. Folktandvården
äventyrar i detta fall barnens patientsäkerhet.
Inalles framträder en konflikt mellan Folktandvårdens intresse som aktiebolag och
Stockholms läns landstings intresse som företrädare för medborgarna – i detta fall
barn i behov av avancerad tandvård.
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till ansvarigt
landstingsråd:

Stockholms läns landsting Hantverkargatan 45
Box 22550, 104 22 Stockholm
Tfn 08-737 25 00. Fax 08-737 43 29
moderaterna.net

1.

Vilka åtgärder är Du beredd att vidta för att Folktandvården i Stockholms
län AB håller sig inom avtalat antal specialistpatienter?

2.

Vilka åtgärder är Du beredd att vidta för att specialisttandläkarna får
tillgång till adekvata patientuppgifter?

3.

Vilka åtgärder är Du beredd att vidta för att möjliggöra
specialisttandläkarnas journalföring under konsultation vid
allmäntandvårdskliniken?

Stockholm den 1 december 2003

Margareta Cederfelt

2

