Motion av Maria Wallhager m fl (fp) om tandsköterskeutbildning
Sedan flera år finns det i vårt land ingen fullgod och fullständig tandsköterskeutbildning.
Utbildning är grunden för kunnande och kompetens.
Dagens tandvård kräver utbildad och kompetent personal. Delegering är viktigt för att
kostnader och kvalité skall kunna upprätthållas, detta både för patienter och inom
tandvårdkliniker.
Profylaktisk tandvård är bättre än reparativ. Förebyggande tandvård är ett naturligt och
enormt viktigt inslag i all tandvård. Hygienister och tandsköterskor kan och bör kunna
delegeras dessa uppgifter.
Tandvårdslagen anger att tandvård skall bedrivas så att den uppfyller kravet på en god
tandvård. Detta innebär att den skall vara av god kvalité och lägga särskild vikt vid
förebyggande åtgärder.
Patienternas möjlighet till egenvård förutsätter stöd från tandvårdspersonal. Tandsköterskor
med kunnande inom profylaktisk tandvård är den viktigaste personalkategorien, för att
åstadkomma ett bra resultat.
Tandvårdslagen anger även att vårdgivare måste se till att det finns personal med såväl
formell som reell kompetens som kan fullgöra de uppgifter som ankommer på verksamheten.
Avsaknad av fullgod utbildning för tandsköterskor kommer inom mycket snar framtid att
hämma kva litetsutveckling och delegering genom kommande personalbrist.
Allt talar för att antalet yrkesverksamma tandläkare kommer att minska något under de
närmaste tio åren samtidigt som efterfrågan på tandvård med största sannolikhet kommer att
öka. Bästa sättet att möta denna utveckling är att möjliggöra och aktivt genomföra en
delegering till övriga personalkategorier inom tandvården. Regler för delegering anges av
Socialstyrelsen.
Vi anser att Stockholms läns landsting bör ta initiativ till och snarast startar upp en utbildning
för tandsköterskor. Utbildningen skall inrymma all formell praktisk och teoretisk kunskap
som behövs för att som tandsköterska kunna arbeta inom en modern tandvård. Kompetensen
skall möjliggöra, inte enbart assistans utan även delegering av patienter med behov av
profylaktiska åtgärder och skall ha en förebyggande inriktning.
Vi föreslår därför att landstingsfullmäktige beslutar:
att uppdra åt landstinget att skapa en tandsköterskeutbildning i Stockholms läns landsting
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