Svar på interpellation från Britt-Louise Berndtsson (C) angående behov av tandvård
inom hela Kronoberg
Britt-Louise Berndtsson (C) har i sin interpellation ställt följande frågor:
1 Hur ser statistiken ut för hela länets tandvårdsbehov och bemanning ut idag och de
närmaste 5 åren inklusive de områden som sköts av privata kliniker?
Var finns de privata resp. de regiondrivna klinikerna rent geografiskt?
2 Vilken slags tandvård tas om hand av den mobila kliniken och var används den?
3 Finns det behov av ytterligare mobil enhet?
4 Vilken underliggande statistik finns för den av S, V, MP nyligen beslutade kliniken i
Växjö?
5 Hur kommer tandvården i Uppvidinge och Ryd att upprätthållas på ett hållbart och
långsiktigt sätt?
Svar:
1. Det är många faktorer som styr efterfrågan på tandvård, inte minst ekonomiska.
Eftersom patienten till stor del betalar sin tandvård själv kan det var stor diskrepans
mellan efterfrågan och behov. Den senaste tandvårdsreformen har medfört stora
subventioner till omfattande, kostsam tandvård, medan det inte är någon subvention på
behandlingar under 3000 kr. Detta styr mot stor efterfrågan på stora protetiska
behandlingar.
Enligt tidigare beräkningar blir befolkningen allt friskare i munnen och behovet av
reparativ vård minskar och därmed också behovet av tandläkare. En stor del av
behandlingen kan skötas av tandhygienister i stället. Däremot räknar vi med att
mycket tandläkartid behövs för de sjuka, äldre som ofta har sina egna tänder kvar livet
ut. Vi har också på senare tid fått många nya svenskar som har omfattande
behandlingsbehov. Denna kategori har tidigare inte funnits med i beräkningarna av
behovet av tandläkare.
Trots ” bra bemanning” har Folktandvården idag ett tufft läge med väldigt hårt
patienttryck i hela länet. Patienter sätts inte på kö så kötid går inte att mäta, utan i
praktiken innebär det överfulla tidböcker, långt mellan behandlingarna och
kompromisser vad gäller val av behandling. Folktandvården Norr i Växjö kan i
nuläget inte ta emot nya patienter för fullständig behandling

Nedan följer en tabell over kommuner, invånarantal och antal tandläkare i respektive
kommun. Det är antal tandläkare som är angivet, inte antal heltidstjänster.
Kommun
Alvesta
Lessebo
Ljungby
Markaryd
Tingsryd
Uppvidinge
Växjö
Älmhult
Totalt

Invånarantal Totalt antal tandl Folktandvård
19 503
11
7
8 256
5
3
27 522
18
11
9 549
6
0
12 198
8
6
9 222
6
5
86 970
51
24
15 908
9
0
189 128
114
56

Privat
4
2
7
6
2
1
27
9
58

2. Den mobila kliniken kör till ett flertal skolor på landsbygden. Orter där
Folktandvården inte har någon verksamhet som till exempel Åseda, Strömsnäsbruk
och Lidhult är prioriterade.
Bussen kör också som försöksverksamhet till ett fåtal äldreboenden i den sydvästra
delen av länet. Detta har varit mycket uppskattat, men för att utöka denna verksamhet
krävs en ny buss med hydraulisk lift samt ett utökat driftbidrag då detta är ett dyrare
alternativ än att ta hand om patienterna på klinikerna.
All vanlig behandling kan göras i bussen.

3. I dagsläget har Folktandvården varken personella eller ekonomiska resurser för mer än
en buss, men befintlig buss är gammal och sliten och hydraulisk lift behövs. Ny buss
planeras

4. Folktandvården måste idag säga nej till patienter i Växjö och hinner inte göra
önskvärda behandlingar. Tidböckerna är överfulla och det blir lång tid mellan
behandlingarna. Det råder även lokalbrist i Växjö, vilket innebär att man inte kan
arbeta kostnadseffektivt då behandlingsrummen är för få.
Eftersom som det inte finns några resurser att låna ut till landsbygden vid behov, är det
även extra sårbart på landsbygden. Det är negativt för landsbygden med
underbemanning i Växjö. Fyra fler tandläkare i Växjö betyder inte heller fyra färre
tandläkare på landsbygden
Det kompletterande underlag som fanns inför beslutet bifogas till svaret.

5. Folktandvården fortsätter ett idogt rekryteringsarbete och försöker på ett så
kostnadseffektivt sätt som möjligt förse landsbygdens invånare med god tandvård.
Detta gäller samtliga landsbygdskliniker och är med dagens rekryteringsläge inom
samtliga yrkeskategorier ett grannlaga arbete

I Uppvidinge kommun stängde en av de privata klinikerna i Åseda i början av året.
Eventuellt planeras ny privat klinik i Åseda efter årsskiftet. Under tiden erbjuder
Folktandvården Åsedabarnen behandling i tandvårdsbussen.
I Tingsryds kommun finns en relativ god bemanning. Kliniken i Ryd behöver fräschas
upp och ytan behöver minskas avsevärt. Detta arbete pågår.
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