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Svar på motion från Elin Lemon m. fl. (c) om att teckna avtal för
asylsökande hos privata tandvårdskliniker
Ärendebeskrivning
Elin Lemon C (m.fl.) har lämnat in en motion om att teckna avtal för asylsökande
hos privata tandvårdskliniker.
Elin Lemon skriver bla:
Folktandvården i regionen beskriver situationen som ansträngt och ett stort tryck
på de flesta av Folktandvårdens kliniker av barn och vuxna asylsökande med
akuta besvär. Det ökande trycket på Folktandvården leder till att väntetider för
oprioriterad vuxentandvård förlängs, vilket i sin tur innebär eftersläpning i
revisionstandvården och på vissa kliniker längre väntan för nya patienter.
Att öppna upp för privata aktörer skulle förbättra situationen för såväl
asylsökande som andra patientgrupper i regionen.
Centerpartiets regiongrupp yrkar att:
-

Region Jämtland Härjedalen tecknar lokala avtal med privata
tandvårdskliniker för att ta emot asylsökande som patienter.

Folktandvården har ett så kallat sistahandsansvar och det kommer sig av §6 i
tandvårdslagen, först §5:

5 § Varje landsting ska erbjuda en god tandvård åt dem som är bosatta inom
landstinget. Detsamma gäller dem som är kvarskrivna enligt 16 §
folkbokföringslagen (1991:481) och stadigvarande vistas inom landstinget. Även i
övrigt ska landstinget verka för en god tandhälsa hos befolkningen. Tandvård som
landstinget självt bedriver benämns i denna lag folktandvård.
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6 § Om någon som vistas i landstingskommunen utan att vara bosatt där
behöver omedelbar tandvård, ska landstingskommunen erbjuda sådan tandvård.
Särskilda bestämmelser om tandvård finns i lagen (2008:344)om hälso- och
sjukvård åt asylsökande m.fl. och lagen(2013:407) om hälso- och sjukvård till
vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. Lag (2013:409).
I lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. står det så här:

Vårdens omfattning
5 § Ett landsting ska erbjuda sådana utlänningar som avses i 4 § första stycket
1-3 och som inte har fyllt 18 år, vård i samma omfattning som erbjuds den som är
bosatt inom landstinget.
Vård i den omfattning som avses i första stycket ska även erbjudas utlänningar
som avses i 4 § första stycket 4.
6 § Ett landsting ska erbjuda utlänningar som avses i 4 § första stycket 1-3 och
som har fyllt 18 år, vård som inte kan anstå, mödrahälsovård, vård vid abort och
preventivmedelsrådgivning.
Detta innebär i praktiken att Folktandvården måste erbjuda ovanstående vård och
att Privattandvården kan erbjuda vård för de asylsökande. M.a.o. finns inga hinder
i någon regel för Privattandvården att erbjuda vård för de asylsökande.
För att förbättra förutsättningarna för både Folktandvården och Privattandvården
så har en översyn gjorts av ersättningen för asyltandvården. Beräkningar visade
att kostnaderna för asyltandvården är 35 % högre än i reguljär tandvård. Samtliga
Privattandläkare i länet har därför meddelats av Beställarenheten, att ersättning
för utförd akuttandvård på barn och vuxna asylsökande ersätts med åtgärder
enligt gällande Folktandvårdstaxa x 1,35.
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Motionen anses besvarad.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Kristin Gahnström Jonsson
Områdeschef Folktandvården
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