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Hälso- och sjukvårdsutskottet

Dentala material och hälsa. Slutbetänkande av
Dentalmaterialutredningen –Vård och bemötande
Regeringen har givit en särskild utredare uppdraget att lämna förslag till
åtgärder för att öka kunskaperna om amalgam och andra dentala material och
för att förbättra vård och bemötande av patienter som relaterar sina symtom till
sådana material. Slutbetänkandet är sänt på remiss till Stockholms läns
landsting och Folktandvården har givits möjlighet att yttra sig.
Folktandvården har valt att koncentrera sitt yttrande på kärnfrågan dvs.
patientens rätt att få en kvalificerad multidisciplinär bedömning.
I Folktandvården Stockholms län AB har användningen av amalgam
minskat dramatiskt
Av Socialstyrelsens rapport framgår att Folktandvården SLL AB är ett av de
landsting som kommit längst i arbetet med att avveckla amalgam i
vuxentandvården. Alternativa dentala material föreslås alltid patienten som
förstahandsalternativ.
För information kan nämnas att år 2002 utfördes inom allmän vuxentandvård
inklusive sjukhustandvården 4000 fyllningar av 503 188 med amalgam - 0,8% .
Tas i beräkningen med antal keramiska/gjutna inlägg och kronor som utförts
blir andelen fyllningar i amalgam ännu mindre.
Sedan flera år används enligt överenskommelse med beställaren inte amalgam i
Folktandvårdens allmänna barn- och ungdomstandvård. Endast vid
fyllningsterapi under narkos eller där det föreligger stora svårigheter att hålla
tanden fri från saliv under tillräckligt lång tid kan amalgam undantagsvis
användas.
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Regionala centra för utredning och behandling av patienter som
relaterar sin sjukdom till amalgam och dentala material
Folktandvården stöder utredarens förslag att det i varje region bör finnas minst
ett multidisciplinärt centra med hög och varierad kompetens för utredning och
behandling av patienter med diffusa smärtsymptom eller med
sjukdomssymptom som de relaterar till amalgam och andra dentala material.
I Stockholms området har under senare år saknats ett sådant organiserat
multidisciplinärt samarbete. Tandvårdspatienter med komplexa vårdbehov bör
erbjudas en samlad bedömning som leder till att de känner sig tryggare och i
mindre utsträckning tvingas söka nya behandlare. Detta sparar åtskilliga
resurser i form av tid, pengar och problem för hela landstingets
sjukvårdsorganisation.
Krav på utrednings- och behandlingsplan
Bestämmelserna i hälso- och sjukvårdslagen om vårdavgifter som avser öppen
hälso- och sjukvård gäller för patient som i samband med långvariga
sjukdomssymptom får sina tandfyllningar utbytta som ett led i medicinsk
rehabilitering. Utbytet är en följd av en allmänmedicinsk och odontologisk
utredning. En behandlingsplan upprättas under ledning av en läkare med
specialistkompetens inom ett område med anknytning till något eller några av
patientens symtom.
Folktandvården delar utredarens uppfattning att ersättning ska kunna utgå för
byte av alla dentala material och inte bara tandfyllningar.
Folktandvården vill behålla kravet på utrednings- och behandlingsplan och
avvisar utredarens förslag att det ska ersättas med tandläkarens förhandsprövning och ett enklare intyg från legitimerad läkare.
För att patienter med diffusa allmänmedicinska symptom ska få en god och
säker vård är det viktigt med en noggrann utredning så att inte andra
bakomliggande medicinska eller odontologiska diagnoser förbises.
Landstingets etiska värdegrund slår fast att det är patienter med störst behov
som skall få vård först. Även av det skälet är det angeläget att det finns en
samlad dokumentation och bedömning av patientens behov.
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