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Svar på interpellation 2007:34 av Kristina Söderlund om åtgärder
för att öka tillgängligheten till specialiserad barn och
ungdomstandvård
Kristina Söderlund (s) har ställt följande frågor till mig gällande tillgängligheten
till specialiserad barn- och ungdomstandvård:
-

Vilka åtgärder är du beredd att vidta för att ytterligare öka tillgängligheten
till specialiserad barn- och ungdomstandvård?

-

Är du beredd att minska den lägsta godtagbara väntetiden för specialiserad
barn- och ungdomstandvård?

Som svar vill jag anföra följande:
Precis så som interpellanten anför, har oacceptabelt långa väntetider varit ett stort
problem inom den specialiserade tandvården för barn- och ungdomar, inte minst
då det har varit en monopolsituation med Folktandvården som ensam aktör inom
området.
Efter att odontologiska institutionen har fått ett utökat uppdrag samt införande av
nya arbetssätt vid Folktandvården har situationen förbättrats något. Idag kan de
allra flesta barn- och ungdomar med behov av specialiserad tandvård erbjudas
vård och behandling inom 0 – 3 månader.
Inom alliansen är ökad tillgänglighet i vården en starkt prioriterad fråga. Det
självklara målet är att ingen ska behöva vänta onödigt länge på en medicinskt
motiverad behandling.
Som biträdande sjukvårdslandstingsråd med ansvar för tandvård, är min strävan
att väntetiderna inom den specialiserade barn- och ungdomstandvården ska
minskas ytterligare. Detta är något som jag i dagsläget bedömer som möjligt
genom fortsatt utvecklande av nya arbetsmetoder och en ökad mångfald av
utförare, varvid följande insatser pågår eller planeras:

Postadress

-

De nya arbetsformer vid Folktandvården, med rådgivning och samlade
bedömningsinsatser i ett fördjupat samarbete mellan specialisttandläkare
allmäntandläkare kommer att fortsätta att utvecklas under året.

-

Odontologiska institutionen har givits ett ytterligare utökat uppdrag inom
specialiserad tandvård och kommer under året att kunna ta emot fler barn
och ungdomar för vård och behandling.

Besöksadress

Box 22550
Landstingshuset
104 22 STOCKHOLM Hantverkargatan 45

Telefon

08-737 25 00 (vx)

Telefax

E-mail

gustav.andersson@politik.sll.se

2

-

Utmaningsrätten vid det nya utvecklingskansliet medför ökade möjligheter
för privata tandvårdsspecialister att komma in på marknaden med idéer som
kan leda till ökad tillgänglighet och mångfald samt bättre kvalitet och
prisbild.

Därmed anser jag interpellationen besvarad.

Gustav Andersson
Biträdande sjukvårdslandstingsråd (c)

