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§ 167

Motion 8-2022 om mobil tandreglering i
länet
Dnr 291-2022

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att motionen avslås.

Yttrande till beslutsförslaget
Regionstyrelsen är medveten om den svåra situation som råder inom regionens tandvård. Det är av största vikt att de tandvårdsresurser som regionen har
används så effektivt som möjligt för att säkerställa tillgängligheten till olika
former av tandvård för länets invånare. Förslaget om mobil tandreglering är
utifrån rådande förutsättningar inte ett lämpligt arbetssätt för regionens tandvård.

Sammanfattning
Marianne Sandström (SD), Susanne Ström (SD), Lars-Åke Vikström (SD)
och Kristina Karlsson (SD) föreslår i en motion till regionfullmäktige att
Region Norrbotten inför mobil tandreglering i länet utifrån ett jämlikhetsperspektiv och barnperspektiv.

Ärendets behandling under sammanträdet
Marianne Sandström (SD) föreslår bifalla motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer det liggande förslaget mot Marianne Sandströms förslag
och finner att regionstyrelsen bifaller det liggande förslaget.

Ärendet
Tandreglering bedrivs på tre orter i Norrbotten; Luleå, Piteå och Gällivare.
Om mobil tandvård med tandreglering skulle införas i Norrbotten skulle det
med tillgängliga tandläkarresurser inte vara möjligt att uppnå den effektivitet
som är nödvändig för att klara vårduppdraget i länet.
Arbetssätt inom tandregleringen
Det är många patienter på väntelistorna till tandregleringen. För att de med
störst behov ska få vård först görs en prioritering av patienterna i förturspatienter och åldersprioriterade patienter. De som har bettavvikelser som kan
innebära skador på tänder och omgivande vävnader, avvikelser som kan leda
till funktionsnedsättningar och smärttillstånd eller som har svåra syndrom
(t.ex. läpp-, spalt-, gomspalta) får förtur och kallas så snart som möjligt.
Övriga patienter blir åldersprioriterade för att alla ska hinna få sin behandling innan de lämnar den kostnadsfria barn- och ungdomstandvården. Det
innebär att åldersprioriterade patienter som identifieras i ung ålder i vissa fall
kan få vänta lång tid innan behandling kan påbörjas.
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För att verksamheten ska kunna ta hand om alla som står på väntelistorna är
det viktigt att effektiviteten är så hög som möjligt. Därför sker behandlingarna i team mellan specialister i ortodonti och ortodontiassistenter, som är
specialutbildade tandsköterskor eller tandhygienister. En tandläkare kan
alltså ha flera patienter på gång samtidigt på tandvårdskliniken genom att
delar av behandlingen utförs av ortodontiassistenten på uppdrag av tandläkaren. Verksamheten måste utföras på plats med flera yrkeskategorier inblandade.
Tillgänglighet
För att öka tillgängligheten för patienterna sker sedan lång tid tillbaka ett
samarbete med allmäntandvården. Tidigare åkte specialister ut till alla kliniker i länet på konsult för att bedöma patienter, men det gick åt mycket tid till
resor som istället hade kunnat användas till vård. Därför har, sedan några år
tillbaka, konsulterna bedrivits digitalt vilket visat sig vara mycket lyckosamt.
För enklare behandlingar med avtagbara tandställningar utförs behandlingen
på hemorten efter specialistens anvisningar.
För att klara vårduppdraget måste tandläkarresurserna även framöver användas på det mest effektiva sättet. Hänsyn måste ändå tas till de långa avstånden i norra Norrbotten och därför kommer specialisttandläkare från kusten
att bemanna Gällivare. Det kommer att påverka vården vid kusten, men det
är nödvändigt att göra vården tillgänglig i hela regionen.
Rekryteringsarbete
Pensionsavgångar kommer att ske inom tandregleringen de närmaste åren.
För att möta det pågår ST-utbildning av en tandläkare i Piteå och nyligen har
en ST-tandläkare examinerats i Luleå. Tyvärr är det inte möjligt att utbilda
många ST-tandläkare samtidigt då handledning tar resurser från vården och
på grund av att det inte finns plats för fler i nuvarande tandvårdshus i Luleå.
Situationen för tandregleringen nu är en nära förestående pensionsavgång av
specialisten i Gällivare. En extern annons för två specialister i tandreglering
har lagts ut, men har inte resulterat i någon sökande till tjänsterna. Även
annonsering för utbildningstjänster i Gällivare har gjorts, men det har inte
heller gett resultat. Folktandvården fortsätter med sina ansträngningar att
rekrytera.
Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet
Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor
och män, flickor och pojkar.
Bilagor:
Motion 8-2022 om mobil tandreglering
Protokollsutdrag skickas till:
Divisionschef Nära
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