Strukturförändring tandvården i Luleå kommun
Bilaga 1
Effekter för patienter:
Patienter listade vid kliniken i Gammelstad

Upptagningsområdet för kliniken i Gammelstad är områdena Gammelstad, Sunderbyn och Rutvik.
Totalt drygt 9 800 invånare. Gammelstad har totalt 4 965 invånare, varav 1 145 barn och 3 820 vuxna
(varav 1 151 pensionärer). Sunderbyn har totalt 3 557 invånare, varav 1 096 barn och 2 461 vuxna
(varav 470 pensionärer). Rutvik har totalt 1 296 invånare, varav 421 barn och 875 vuxna (varav 156
pensionärer).
För boende i Gammelstad och Sunderbyn ökar restiden med kollektivtrafikresa från Stadsö Centrum
till Smedjegatan och promenad till Tandvårdscentralen i centrala Luleå - alltså med 10 minuter enkel
väg. Emellertid är en betydande andel av patienterna i åldern  15 år som arbetar eller går i skola i
centrala Luleå och för vilka det är en förbättring att inte behöva ta sig till Gammelstad dagtid. Och för
de som dagtid vistas på annan plats än Gammelstad, Sunderbyn eller centrala Luleå så är det ingen
skillnad om resa till tandvård sker till Gammelstad eller till centrala Luleå. Slutsatsen är att om det är
någon försämring för Gammelstads- och Sunderbybor så är den väldigt liten och avser barn  16 år
och pensionärer.
För medborgarna i Rutvik sker istället en förbättring i och med att man kan ta lokaltrafikbuss RutvikSmedjegatan som tar 20 minuter och avgår en gång i timmen, jämfört med länstrafiken RutvikGammelstad som kräver byte och tar 45 minuter samt avgår mer sällan än en gång i timmen.
En sammanvägning av ovanstående ger vid handen att det är svårt att se att det vare sig skulle vara
någon nackdel eller fördel för övervägande del av Gammelstads-klinikens patienter, utan det är nog
50/50 och därmed ett oförändrat läge. Och detta ställt i relation till att en omstrukturering ger en
väsentligt ökad tillgänglighet till tandvård för alla patienter gör att en 10 minuters längre resväg för
vissa patienter är en acceptabel effekt.
Patienter listade vid kliniken i Bergnäset

Upptagningsområdet för kliniken i Bergnäset är förutom Bergnäset även sörbyarna Kallax, Måttsund,
Bälinge, Avan, Antnäs, Alvik, Ale, Ersnäs och Mörön. Totalt 8 500 invånare. Bergnäset har totalt
3707 invånare, varav 868 barn och 2 839 vuxna (varav 692 pensionärer). Kallax och Måttsund har
totalt 1 437 invånare, varav 360 barn och 1 077 vuxna (varav 303 pensionärer). Bälinge och Avan har
totalt 952 invånare, varav 227 barn och 726 vuxna (varav 213 pensionärer). Alvik/Antnäs/Ale har
totalt 1 800 invånare, varav 427 barn och 1 373 vuxna (varav 404 pensionärer). Ersnäs och Mörön har
totalt 530 invånare, varav 126 barn och 404 vuxna (varav 119 pensionärer).
Bergnäsbor får en förlängd resa på totalt 10 minuter enkel väg med lokaltrafik och promenad till
Tandvårdscentralen. Alviksbor, Alebor, Antnäsbor, Måttsundsbor och Kallaxbor får 9 minuters längre
restid. De åker fortfarande länstrafikbuss 221 men får åka 9 minuter längre. Promenadavståndet är
detsamma från busshållplats till tandvårdsklinik. Avanbor och Bälingebor får 4 minuter längre restid
med buss 29 jämfört med att hoppa av på Bergnäset. Promenadtiden är densamma. Ersnäsbor och
Möröbor får en förbättring eftersom de idag åker med länstrafikbuss 220 till Luleå busstation och
byter till lokaltrafikbuss för att ta sig till Bergnäset. Men det är – precis som beskrivits ovan – många
som arbetar/går i skola i centrala Luleå.
En sammanvägning av ovanstående visar att det är svårt att se någon nackdel eller fördel för
övervägande del av Bergnäsetklinikens patienter, utan det varierar. Detta ställt i relation till att en
omstrukturering ger en väsentligt ökad tillgänglighet till tandvård för alla patienter gör att en 4-10
minuters längre resväg för vissa patienter är en acceptabel effekt.

Slutsats

Patienterna vid Gammelstads och Bergnäsets tandvårdskliniker får en stor förbättring när det gäller
tillgänglighet till tandvård. När det gäller restid så är det många som får en förbättring medan några
vare sig får en förbättring eller försämring och några får en liten försämring (motsvarande 4-10
minuter längre restid).

