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Landstingsstyrelsen

Samordning för tandvårdspatienter med komplexa vårdbehov

Föredragande landstingsråd: Bengt Cedrenius

ÄRENDET
Patientnämnden beslöt i juni 2003 att uppmärksamma landstingsstyrelsen på behovet av
samordning för tandvårdspatienter med komplexa vårdbehov.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att överlämna landstingsdirektörens tjänsteutlåtande som svar på patientnämndens skrivelse.

Patientnämnden har uppmärksammat landstingsstyrelsen på behovet av samordning för
tandvårdspatienter med komplexa vårdbehov. Erfarenheten är att det oftast saknas en
helhetssyn på dessa patienter och patientnämnden efterlyser ett multidisciplinärt arbetssätt.
Från och med innevarande år kan tandvårdspatienter med komplexa behov där smärta
ingår i symptombilden remitteras till den Multidisciplinära smärtgruppen, MDS, vid Huddinge sjukhus. Smärtgruppen utgör ett nätverk av olika specialister inom sjukhuset. I
gruppen finns också tre företrädare för Odontologiska institutionen, nämligen käkkirurg,
endodontist och bettfysiolog. Gruppen samordnar utredning, diagnostisering och förslag
till behandling.

Bilaga
1 Skrivelse från patientnämnden
2 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
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Tandvårdsförvaltningen kommer att följa verksamheten vid MDS för att se om den modell som prövas där kan vara en framkomlig väg för att förbättra vård och omhändertagande av tandvårdspatienter med komplexa vårdbehov.
Landstingsstyrelsen betonar vikten av att Medicinsk Programberedning 3 deltar i den
planerade uppföljningen. Därvid bör bedömning ske av behovet av kompletterande insatser för de patienter där också andra symptom än smärta bidrar till det komplexa vårdbehovet.

Ingela Nylund Watz

Bengt Cedrenius

Anders Lönn

Stockholms läns landsting
Landstingsrådsberedningen

SKRIVELSE
2004-01-07

3
LS 0307-2206

ÄRENDET OCH DESS BEREDNING
Patientnämnden har den 17 juni 2003, enligt förvaltningens förslag, beslutat att uppmärksamma landstingsstyrelsen på behovet av samordning för tandvårdspatienter med komplexa
vårdbehov. En samlad bedömning kring den enskilde patienten skulle minska dessa patienters benägenhet att ständigt söka nya vårdgivare vilket i sin tur skulle spara åtskilliga resurser i form av tid, pengar och fortsatta problem.

Yttrande har inhämtats från Folktandvården Stockholms län AB.
Utskottsbehandling
Hälso- och sjukvårdsutskottet har den 21 oktober 2003, enligt landstingsdirektörens
förslag, föreslagit landstingsstyrelsen besluta att överlämna landstingsdirektörens utlåtande
som svar på patientnämndens skrivelse.
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 23 september 2003 bifogas (bilaga).

Folktandvården Stockholms län AB har den 22 oktober 2003 anfört att de delar patientnämndens uppfattning om att det finns ett behov av samordning för tandvårdspatienter
med komplexa vårdbehov.
Ett multidisciplinärt centra för utredning och behandling av patienter med diffusa smärtsymptom eller med sjukdomssymptom som de relaterar till tandvården skulle ge dessa patienter flera fördelar. De erbjuds en samlad diagnostik, bättre bemötande med förståelse för
deras komplexa behov samt ökad trygghet. Detta sparar åtskilliga resurser i form av tid,
pengar och problem för hela landstingets sjukvårdsorganisation. Liknande centra finns inrättade i andra landsting men i Stockholmsområdet har under senare år saknats ett sådant
organiserat multidisciplinärt samarbete.
Folktandvården anser att en utvidgad funktions- och smärtutredning utförd av bettfysiolog
och protetiker ingående i en utvidgad vårdkedja tillsammans med algolog, röntgenlog, endodontist och oralkirurg, samt en eventuellt komplicerad funktions- och smärtbehandling
skulle vara ett effektivt sätt att försöka möta dessa tandvårdspatienters komplexa vårdbehov. 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.
Folktandvården menar att utredning och behandling av patienter med komplexa vårdbehov
ska betraktas som sådan tandvård som enligt tandvårdslagen skall omfattas av hälso- och
sjukvårdslagens bestämmelser om vårdavgifter som avser öppen hälso- och sjukvård.
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Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 7 januari 2004.
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