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Landstingsstyrelsen

Yttrande över Socialstyrelsens rapport Tandsköterskans roll i den framtida tandvården

Föredragande landstingsråd: Lars Dahlberg

ÄRENDET
Socialdepartementet har berett landstinget möjlighet att yttra sig över Socialstyrelsens rapport ”Tandsköterskans roll i den framtida tandvården: arbetsuppgifter, utbildningsnivå, tillgång och efterfrågan”.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att avge yttrande till Socialdepartementet enligt landstingsdirektörens utlåtande samt
att till yttrandet bilägga yttrandet från Folktandvården Stockholms län AB.

Ingela Nylund Watz

Lars Dahlberg

Anders Lönn

Bilagor
1 Sammanfattning
2 Folktandvårdens yttrande
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING
Socialdepartementet har berett landstinget möjlighet att senast den 29 april 2005 yttra sig
över Socialstyrelsens rapport ”Tandsköterskans roll i den framtida tandvården: arbetsuppgifter, utbildningsnivå, tillgång och efterfrågan”.
En sammanfattning över rapporten bifogas (bilaga).
Yttranden har inhämtats från landstingsdirektören och Folktandvården Stockholms län AB.
Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 7 april 2005 föreslagit landstingsstyrelsen
besluta att som svar på remissen överlämna direktörens utlåtande.
Stockholms läns landsting delar socialstyrelsens uppfattning att tandsköterskan även i framtiden kommer att ha en roll i den framtida tandvården. Rollen och arbetsuppgifterna kan
komma att påverkas av den inriktningen i den framtida tandvården och kan även komma
att påverkas av tillgång på övriga kompetenser.
Stockholms läns landsting delar i stort uppfattningen om vilka arbetsuppgifter en tandsköterska bör ha men vill betona att det kan finnas skillnader mellan olika arbetsplatser, vilket
kan innebära begränsade möjligheter att påverka sin situation.
Stockholms läns landsting ställer sig tveksamma till det resonemang som Socialstyrelsens
för angående en mer långtgående och detaljerad reglering av tandvården än av övrig hälsooch sjukvård. SLL anser att verksamhetschefen, på samma sätt som gäller inom hälso- och
sjukvården, skall anses vara bäst lämpad att avgöra vem som har kompetens att utföra en
arbetsuppgift. Detta gäller naturligtvis inom ramen för gällande författningar.
Stockholms läns landsting stöder utredningens förslag om en eftergymnasial tandsköterskeutbildning. Men föreslår en yrkeshögskoleutbildning inom vård och omsorg som inrättades
under 2003. För att dessa ska tillgodose arbetsmarknadens behov av särskild yrkeskompetens och leda fram till en yrkeshögskoleexamen (SOU 2001:107) som Tandsköterska
men som inte leder fram till en legitimation. Utbildningen bör utformas så att den är påbyggbar för att möjliggöra vidareutbildning till tandhygienist.
Tillgång och efterfrågan
Utbildningen är i dag en gymnasieutbildning och anordnas av Didaktus, Fria Gymnasium i
Stockholm. Under 2004,2005 och 2006 beräknas ca. 395 st. genomgått utbildning till
Tandsköterska. I nuläget och dom närmsta åren beräknas tillgången på tandsköterskor
vara god. Utbildning till Tandsköterska bör finnas som en reguljär utbildning för att långsiktigt kunna täcka rekryteringsbehovet. Vi förordar en nationell kursplan, som säkerställer en
enhetlig utbildning.
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Folktandvården Stockholms län AB har den 7 april 2005 avgett yttrande (bilaga).

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 13 april 2005.

