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Interpellation av Lena-Maj Anding (mp) om arbetet med att förbättra
omhändertagandet av patienter med ohälsa av dentala material
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i enighet den 24 april 2007 att anta ett
handlingsprogram för att förbättra omhändertagandet av patienter med ohälsa av
dentala material.
Ärendet initierades under förra mandatperioden i den medicinska
programberedningen MPB 3 och programmet avser i ett första steg
utbildningsinsatser till läkare inom primärvården så att dessa patienters behov av
såväl medicinska åtgärder som tandvårdsinsatser ska tillgodoses på ett bra sätt.
Detta är patienter som har svåra och ofta mångåriga sjukdomstillstånd och där
sedvanliga åtgärder inte lett till förbättringar.
Dessa patienter har rätt att i enlighet med tandvårdsreformen få genomgå ett
utbyte av dentala material, i de flesta fall handlar det om amalgamsanering, till
samma kostnad som öppenvårdstaxan inom hälso- och sjukvården och avgifterna
räknas in i högkostnadsskyddet. Utbyte får ske dels när en överkänslighet är
påvisad, dels som ett led i patientens rehabilitering även om man inte kunnat
påvisa/bevisa att ett samband mellan patientens besvär och det dentala materialet
föreligger.
I det beslutade programmet ingick att göra denna del av tandvårdsreformen mer
känd i läkarkåren, eftersom patienten behöver ett läkarintyg för att kunna få
ersättning för materialutbytet. Den statliga dentalmaterialutredningen (SOU
2003:53) kunde konstatera att Stockholms läns landsting dels hade få ansökningar
om utbyte, dels hade många avslag på de ansökningar som kommit in i jämförelse
med riket i övrigt.
I budgeten för 2006 och för 2007 fanns extra medel avsatta för att genomföra
programmet, men dessa medel togs bort inför 2008. Frågan om
dentalmaterialutbyte rymmer många medicinska frågeställningar, det är inte
enbart en odontologisk fråga.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga ansvarigt landstingsråd
1. Hur långt har man kommit i genomförandet av programmet för att
förbättra omhändertagande av patienter med ohälsa av dentala material?
2. Anser du att det var rätt att ta bort de specialdestinerade medlen i budget
2008?
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