INTERPELLATION
2004-09-29

Interpellation av Inga-Britt Backlund (kd) om tandvård för hemlösa
Sedan drygt två år bedrivs tandvård för hemlösa inom ramen för Hållpunkt Maria i form av ett
projekt. Avsikten är att projektet ska löpa fram till slutet av nästa år. Bakgrunden till att
mottagningen startades i projektform var den osäkerhet som rådde beträffande behovet av en
särskild tandvårdsmottagning för hemlösa.
Resultaten så här långt kan kort sammanfattas i att det finns ett stort behov och att
tandläkarmottagningen gör stor nytta för många patienter. De flesta av patienterna har inte
haft kontakt med tandläkare på många år och har ett mycket stort och eftersatt behov av
tandvård. I takt med att tiden gått har kännedomen om verksamheten ökat och mottagningen
har blivit alltmer etablerad inom kretsen av hemlösa. Tandvården har blivit en integrerad och
viktig del av den medicinska behandlingen och det sociala hjälpprogrammet. Detta är
naturligtvis en positiv utveckling.
Då patienttillgången gradvis hela tiden ökar och väntetiden för undersökning är c:a 1 månad
behöver både ekonomiska och personella resurser utökas.
Även om det fortfarande är en del tid kvar av projektet skulle det vara mycket positivt om
landstinget redan nu kan peka ut en framtida färdriktning och planera hur det ska bli för de
hemlösas tandvård från och med den 1 januari 2006. Långsiktighet, kontinuitet och trygghet
är viktigt för alla, men kanske det är extra viktigt för just dessa människor som kämpar för att
ta sig tillbaka till en värdig samhällsgemenskap.
Hemlösa patienter som får försökslägenhet får enligt klinikens regler inte komma tillbaka till
Hållpunkten för tandvård. Tandbehandlingarna kan omfatta ett tiotal besök med tillkommande
kontroller och justeringar.
Mot denna bakgrund vill jag fråga ansvarigt la ndstingsråd följande:
Hur ser planerna ut för de hemlösas tandvård i framtiden och kan ytterligare resurser tillföras
som svara mot patienttillgången
Hur ser du på klinikens regler som hindrar patienter som fått försökslägenhet att slutföra
tandbehandlingen?
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