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Yttrande
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205 80 Malmö
Diarienummer

Till

HVO-2021-1987

Kommunstyrelsen

Yttrande över Remiss från Socialdepartementet - När behovet får styra - ett
tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa (SOU 2021:8) STK-2021-500
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslutar att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden instämmer med utredningens sammantagna bedömning
om behovet av en revidering av tandvårdssystemet för att gynna jämlikhet och effektivitet.
Nämnden anser att flertalet av förslagen i utredningen är goda, då de avser skapa en
förutsägbarhet gällande kostnader som på sikt kan möjliggöra att personer får sina
tandvårdsbehov tillgodosedda i högre utsträckning. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
motsätter sig dock ett ändrat ansvar från regionen till ansvarig nämnd gällande
munhälsoutbildning. Vidare anser nämnden att det är av vikt nämndens målgrupp inte får
avsevärt ökade kostnader kopplat till tandvården och i relation med andra kostnader i hälsooch sjukvårdssystemet.
Yttrande

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden instämmer med utredningens sammantagna bedömning
om behovet av en revidering av tandvårdssystemet för att gynna jämlikhet och effektivitet.
Vidare instämmer nämnden i vikten av en förutsägbarhet gällande kostnader vid ett
tandvårdsbesök, för att minska tröskeln för personer som är mindre socioekonomiskt starka
att vid behov besöka tandvården.
Utredningen ger förslag på att regionen inte längre bör vara ansvarig för att utbilda personal
gällande munvård inom kommunalt finansierad omsorgsverksamhet. Utredningen hänvisar
till att insatser enligt LSS och socialtjänstlagen ska vara av god kvalitet och att det är
nämndens ansvar att säkerställa att det finns personal med lämplig utbildning och erfarenhet.
Tandvård är ett ansvar som åligger regionen och inte kommunen. Hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden anser att det inte går att skjuta över ansvaret för tandvården genom den
hänvisning till LSS och socialtjänstlagen som utredningen gör, i likhet med annan
läkarkompetens. För att motverka ohälsa i munnen hos hälsa-, vård- och omsorgsnämndens
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målgrupp är det av vikt att personal får munvårdsutbildning av personal med både
tandvårdskompetens och utbildningskompetens. Nämnden får idag dessa insatser från
regionen som anses bidra till en ökad kompetens och kvalitet gällande munhälsa hos
nämndens målgrupp. Om ett skifte i ansvar blir aktuellt är det av vikt att ansvarig nämnd
kompenseras ekonomiskt, för att i realiteten ha möjlighet att bibehålla kompetensen inom
området.
Utredningen ger förslag på förändrade kostnader för olika grupper i samhället samt ett
förändrat system för högkostnadsskydd. Personer som är 85 år och äldre och som ingår i
gruppen som omfattas av regionens särskilda tandvårdsstöd har idag gratis besök inom
tandvården. Förslaget är att samtliga personer 85 år och äldre ska betala 200 kronor per
besök inom tandvården, vilket gör att kostnaderna kommer att öka för gruppen som tidigare
hade gratis besök. Konsekvenser av detta skulle kunna vara att dessa personer kommer att
besöka tandvården i lägre utsträckning och att det får andra negativa konsekvenser på hälsan
i längden. Nedsatt munhälsa kan resultera i att en person äter mindre och på sikt blir
undernärd, som kan öka risken för fallskador och personligt lidande. Förslagen om ett
separat högkostnadsskydd för statligt selektivt tandvårdsstöd riskerar leda till ökade
kostnader för en grupp som dels kan ha behov av olika vård- och omsorgsinsatser i större
utsträckning, dels i förekommande fall har mindre ekonomiska resurser. De
högkostnadsskydd som finns för läkemedel, tandvård och hälso- och sjukvård tar inte
hänsyn till varandra och inte heller till det högkostnadsskydd som finns för insatser inom
äldreomsorgen, vilket kan drabba den enskilde äldre vid behov av vård och omsorg. Därför
anser hälsa-, vård- och omsorgsnämnden att högkostnadsskyddet för selektiv tandvård bör
ingå i det generella högkostnadsskyddet för hälso- och sjukvården, för att personer som har
behov av vård ska få det utan att oroa sig sina ekonomiska förhållanden.
Gällande det generella högkostnadsskydd för personer som inte tillhör det statliga selektiva
stödet så bör det utformas så att det för patienten är så begripligt och förutsägbart som
möjligt.
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