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Interpellation till Regionstyrelsens ordförande Kenneth Backgård angående  

Frisktandvårdsavtal i Region Norrbotten 

Sedan den 3 oktober 2019 finns information på Region Norrbottens hemsida om att det inte går att 

teckna Frisktandvårdsavtal från och med 18 september 2019. Fram till och med slutet av september 

månad sänder Folktandvården ut brev med erbjudande om Frisktandvårdsavtal till patienter. När 

patienter därefter kontaktar Folktandvården får de information om att det inte längre är möjligt att 

teckna Frisktandvårdsavtal.  Går man in på 1177.se för Norrbotten så finns i skrivande stund 

fortfarande information om att det är möjligt att teckna Frisktandvårdsavtal. 

Frisktandvårdsavtalet är och har i Norrbotten varit en möjlighet för många medborgare att ta hand 

om sin tandhälsa. Det har handlat om förebyggande tandhälsa för att minska behovet av omfattande 

tandvård. För många har det varit en möjlighet att sköta sin tandhälsa till en rimlig kostnad och 

framförallt för unga vuxna och pensionärer.  Frisktandvårdsavtal ger möjligheten att fortsätta hålla 

en god förebyggande tandhälsa utan att behöva välja bort den med hänvisning till sin ekonomi.  

Att inte sköta sin tandhälsa kan leda till omfattande kostnader för att återställa sina tänder och det 

leder även till följdsjukdomar som ökar kostnaderna för Regionens sjukvård. Svensk forskning visar 

att patienter med svår tandlossning har tre gånger högre risk att dö tidigt. Främst av hjärtsjukdom, 

cancer, och sjukdomar i mage och tarmar. Sjukdomar som, förutom mänskligt lidande, renderar höga 

kostnader för sjukvården. Forskningen har visat att i genomsnitt dog gruppen med dålig munhälsa 

redan som 47-åringar.  

Frisktandvårdsavtalet är inte enbart en möjlighet för patienter att ha råd med förebyggande 

tandhälsa det är även en betydande inkomstkälla för Folktandvården. Under hela 2018 var 

Folktandvårdens (i hela Sverige) intäkter för frisktandvårdsavtalet över en miljard kronor. Intäkterna 

har betydelse för att täcka upp för folktandvårdens kostnader. 

Frågor till Kenneth Backgård: 

- Av vilken anledning har nuvarande politiska styrning valt att godkänna ett beslut om att ta 

bort möjligheten till Frisktandvårdsavtal? 

- Har nuvarande politiska styrning gjort en kostnadsberäkning på de minskade intäkter till 

Folktandvården som följd av att man tagit bort möjligheten till Frisktandvårdsavtal och hur 

stort är i så fall intäktsbortfallet? 

- På vilket sätt tänker nuvarande politiska styrning i Region Norrbotten säkra upp möjligheten 

till god tandvård till en rimlig kostnad för hela Norrbottens befolkning? 

Carina Strömbäck (S) Regionfullmäktige ledamot 

 

 


