Stockholms läns landsting

INTERPELLATION
2006-12-07

Interpellation av Dag Larsson (s) till sjukvårdslandstingsrådet Gustav
Andersson (c) om privatisering av Folktandvården
Landstinget har enligt tandvårdslagen ett övergripande ansvar för att alla som bor i
Stockholms län erbjuds god tandvård. Landstinget ska också verka för en god
tandhälsa i hela befolkningen och planera tandvården med utgångspunkt i
befolkningens behov av tandvård.
Barntandvården ingår i landstingets ansvar och privattandläkarna remitterar ofta
barn med särskilda behov till Folktandvårdens specialister. För specialisttandvård och
sjukhustandvård som ett led i sjukdomsbehandling och nödvändig tandvård är
Folktandvården en stor leverantör.
Patienterna har full frihet att välja vårdgivare. Inom tandvården råder
etableringsfrihet, fri prissättning och valfrihet för patienterna, vilket innebär att vem
som helst kan etablera egen tandvårdsverksamhet.
Folktandvården AB är ett av landstinget helägt bolag. Därutöver finns ett mycket
stort antal privatpraktiker. Folktandvårdens marknadsandel är för närvarande 25
procent inom vuxentandvården och 80 procent inom barntandvården. Att aktivt
reducera eller avskaffa den landstingsägda vårdgivaren skulle vara ett sätt att
begränsa den mångfald inom tandvården som många människor ser som självklar och
Sedan sin tillkomst har Folktandvården betytt oerhört mycket för tandhälsan.
Folktandvården kan aldrig neka vård till någon patient, vilket privattandläkare kan.
Det finns mycket goda skäl att värna den verksamhet som utgör en av grundpelarna i
den sociala tandvårdspolitiken.
Flera rapporter de senaste åren har visat att tandhälsan försämrats och att den
positiva kurvan för tandhälsoutvecklingen brutits. Under förra mandatperioden sattes
därför åtgärder in i syfte att uppfylla landstingets övergripande ansvar för en god
tandhälsa hos befolkningen.
Så sent som i augusti i år avslog dåvarande landstingsstyrelsen en motion från
moderaterna om avknoppning och skapande av lika villkor inom tandvården i
Stockholms län. Samtliga partier förutom moderaterna föreslog att motionen skulle avslås.
I en artikel i Dagens Nyheter den 23 november meddelar sjukvårdslandstingsrådet
Gustav Andersson (c) att Folktandvården kommer att privatiseras. En kraftig
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omsvängning till förmån för en moderatstyrd politik synes således ha inträffat i den
nya borgerliga landstingsmajoriteten.
Med anledning av ovanstående ställer jag följande frågor till sjukvårdslandstingsrådet
Gustav Andersson:
-

Varför vill ni begränsa mångfalden på tandvårdens område genom att
privatisera Folktandvården?
Vilka partier inom landstingsmajoriteten ansluter sig till förslaget att
genomföra en privatisering av Folktandvården?
Hur ser ni på att en privatisering av Folktandvården kan leda till att en del
människor nekas tandvård?
Vilka åtgärder ämnar majoriteten vidta för att upprätthålla landstingets
ansvar för en god tandhälsa hos befolkningen?

Stockholm den 7 december 2006

Dag Larsson (s)
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