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Landstingsstyrelsens förslag till beslut
___________________________________________________________________________

Motion 2004:11 av Margareta Cederfelt (m) om tandreglering
på lika villkor
Föredragande landstingsråd: Bengt Cedrenius

Ärendet
Motionären föreslår att underlag som ligger till grund för utfärdande av
tandvårdscheck skall följa patienten vid val av utförare för tandreglering.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.

Från och med år 2004 föreligger rutiner som innebär att urvalsansvariga
privata specialisttandläkare också disponerar den journalinformation som
behövs för att patie nten skall tas om hand på ett adekvat sätt i behandlingskedjan och för att leverantören skall kunna fullgöra sitt uppdrag gentemot
Beställarkontor vård. De nya rutine rna är i enlighet med journallagens krav
och innebär att underlaget för utfärdande av tandregleringschecken kan följa
patienten vid val av utförare.

Bilagor
1 Motion
2 Folktandvårdens yttrande

2004-06-15
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Behandling i landstingsstyrelsen
Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 13 oktober 2004.
Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 25 oktober 2004.

Ärendet och dess beredning
Margareta Cederfelt (m) har i en motion (bilaga), väckt den 9 mars 2004,
föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att det
underlag som ligger till grund för utfärdande av tandvårdscheck skall följa
patienten vid val av utförare för tandreglering.

Yttranden har inhämtats från hälso- och sjukvårdsutskottet och Folktandvården Stockholms län AB.

Hälso- och sjukvårdsutskottet har den 31 augusti 2004, enligt direktörens
förslag, föreslagit landstingsstyrelsen besluta att avge följande yttrande .
”Motionen har sin grund i rutiner som Folktandvården Stockholms län AB
ensidigt hävdat år 2003 avseende urval för tandregleringsvård utförd av
privata leverantörer på folktandvårdsmottagning.
Från och med år 2004 föreligger dock nu rutiner att urvalsansvariga privata
specialisttandläkare också disponerar adekvat journalinformation vilket
utgör en förutsättning för att patienten skall tas om hand på ett adekvat sätt i
behandlingskedjan och för att leverantören skall kunna fullgöra sitt uppdrag
gentemot Beställarkontor vård.
Vad avser ´att underlag som legat till grund för utfärdande av tandregleringscheck skall följa patienten vid val av utförare av tandregleringsvård´ ges med
de nya rut inerna praktisk och smidig möjlighet till detta i enlighet med
motionärens önskan och journallagens krav.”

Folktandvården Stockholms län AB har den 15 juni 2004 avgett yttrande
(bilaga).
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Bilagor
Motionen
Det råder valfrihet inom tandregleringen enligt politiska beslut, men för att
valfriheten skall fungera i praktiken behöver organisationen anpassas därefter. Barn och ungdomars behov av tandreglering bedöms och fastställs av
bedömningstandläkare. I de fall behovet av tandreglering bedöms falla inom
landstingets ansvarsområde för finansiering erhåller vårdnadshavaren en
tandregleringscheck som berättigar till fritt val av tandreglerare. Den
bedömande tandläkaren eller det företag där bedömningen sker äger ingen
rätt att behålla underlaget som legat till grund för utfärdandet av tandregleringscheck i de fall annan utförare valts för tandreglering. För att det fria
valet skall vara en realitet måste bedömningstandläkarens material, ex
röntgenbilder, resultat av undersökning, journalanteckningar med mera följa
med patienten. Så är inte fallet i dag utan det förekommer fall där tandläkare/företaget behåller material.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag landstingsfullmäktige besluta
att det underlag som ligger till grund för utfärdande av tandvårdscheck skall
följa patienten vid val av utförare för tandreglering.

Stockholm den 2 mars 2004

Margareta Cederfelt
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Folktandvårdens yttrande
Hur vårdgivare ska utbyta information som rör patienter regleras i
patientjournallagen SFS 1985:562 en följd av Prop. 1984/85:189. Andan i
lagen och propositionen kännetecknas av omsorg om patientens integritet
och i lagen fastställs hur utbyte av patientinformation mellan vårdgivare kan
ske så att sekretesskyddet säkerställs. Först när patienten lämnat sitt tillstånd,
vilket ska dokumenteras skriftligt, får kopior av journalhandlingar utlämnas
till annan vårdgivare. Som journalhandlingar betraktas all dokumentation
som rör patienten inklusive röntgenbilder.
Barn och ungdomar som i Folktandvården av urvalstandläkare bedömts
berättigade till avgiftsfri tandregleringsbehandling erhåller från
Beställarkontor Vård Tandvårdsenheten en tandregleringscheck. Med
checken följer en förteckning över tandregleringsspecialister som slutit avtal
med beställaren. Bland dessa behandlare kan patienten fritt välja en
tandregleringsspecialist i Folktandvården eller annan vårdgivare.
När barn och ungdomar väljer att få sin tandregleringsbehandling hos annan
vårdgivare än Folktandvården kan denne behandlare ha behov av att få
tillgång till vissa journaldata. På begäran men först efter patientens tillstånd
utlämnas då alltid kopior på begärda journalhandlingar och röntgenbilder.
Helt enligt de regler som finns angivna i patientjournallagen.
Folktandvårdens målsättning är att patientens vård ska ske på ett optimalt
sätt med bästa möjliga omhändertagande.
Detta innebär att
• Folktandvården följer de förordningar som reglerar verksamheten för att
säkra patientens integritet och värna om vårdkvaliteten
• Folktandvården förser privata tandläkare, läkare och andra vårdgivare
liksom myndigheter med journalkopior när patienten så önskar vilket är
naturligt och självklart i den serviceanda som Folktandvården arbetar.

