Interpellation av Birgitta Sevefjord (v) om planerna på att privatisera Folktandvården
AB i Stockholms läns landsting
De borgerliga partierna i Stockholms läns landsting har planer på att privatisera
folktandvården för att åstadkomma bättre konkurrens och att pressa priserna. Motivet för
privatiseringen skulle alltså vara att sänka priserna inom folktandvården. Det är ett argument
som inte grundar sig på fakta. Sedan 1999 när tandvården avreglerades har priserna för
tandvården ökat med nästan 80% trots att det i Stockholms län finns fler privata tandläkare än
någon annanstans.
Folktandvården är idag ett mycket välskött bolag. Det ekonomiska resultatet har förbättrats
radikalt sedan 2001 då bolaget i princip var konkursmässigt, vilket är resultatet av
systematiska effektivitetsförbättringar i produktionen. Folktandvården har byggt upp ett väl
fungerande kompetensutbyte mellan personalen som en viktig del av kvalitetsutvecklingen.
Arbetet med att utveckla kvalite och effektivitet har resulterat i mycket nöjda kunder.
Folktandvården har sedan 2002 vänt sig med en kundenkät till småbarnföräldrar, äldre,
tonåringar och vuxna patienter för att ta reda på vad de tycker om den vård och service de får
på folktandvårdens allmänmottagningar. Resultaten från 2005 visar att ca 90 procent är nöjda
med den behandling, service och bemötandet de får.
Folktandvården har en viktig roll i den barn- och ungdomstandvård som sedan 1970- talet har
byggts ut. Satsningar på den förebyggande vården har lett till en väsentligt förbättrad
tandhälsa hos barn och ungdomar. Skillnader i tandhälsa kan i hög grad förklaras av
socioekonomiska bakgrundsfaktorer, vilket folktandvården uppmärksammat och jobbat aktivt
med.
Folktandvården tillhandahåller medicinsk tandvård för speciella patientgrupper som inte kan
tas om hand vid allmäntandvården. Många av dessa patienter kan inte behandlas annat än
under full narkos och det krävs att lokalerna är utrustade med olika tekniska hjälpmedel. För
vuxna med tandvårdsrädsla erbjuds samtalsterapi, lustgas eller narkosbehandling.
Det finns anledning att känna oro inför planerna på privatisering av folktandvården. Risken är
stor att priserna höjs samtidigt som mycket av det sytematiska kvalitetsarbete som byggts upp
under många år styckas upp och slås sönder. Det är oklart vad som kommer hända med
tandvården till speciella grupper som t. ex psykiskt sjuka, hemlösa och missbrukare. Frågan är
också hur det kommer påverka det förebyggande arbetet som riktar sig till barn- och
ungdomar och insatserna i socialt utsatta områden.
Jag vill därför fråga ansvarigt landstingsråd:
1. Varför vill du privatisera en verksamhet som har så god kvalite och där 90% av
kunderna är nöjda med behandling, service och bemötande?
2. Har du för avsikt att skapa ett privat monopol i Stockholm när det gäller tandvården?
3. Kan du garantera att den medicinska tandvården som riktar sig till speciella grupper
och de förebyggande insatserna som riktar sig barn och ungdomar inte kommer att
påverkas negativt vid en privatisering?
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