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Sundbyberg den 31 augusti 2021 

 

Remissvar 

När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik 

tandhälsa, SOU 2021:8 

Personskadeförbundet RTP är en politiskt obunden medborgarrättsorganisation som arbetar 

för ett universellt utformat samhälle, där medborgarna har rätt till en livsinriktad och 

individuellt anpassad rehabilitering för att kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som 

möjligt. Förkortningen RTP står för rehabilitering, tillgänglighet och påverkan. Läs mer om 

oss på rtp.se. 

 

Allmänna kommentarer från Personskadeförbundet RTP 

 

Även om tandhälsan generellt har blivit bättre avstår enligt utredningen 30 procent av den 

vuxna befolkningen från ett tandläkarbesök på grund av ekonomiska skäl. Det vill säga en 

tredjedel har inte råd att låta sina tänder lagas. Utredningen konstaterar att tandhälsan är 

sämre bland personer med funktionsnedsättning och att den minskar i förhållande till 

funktionsnedsättningens omfattning.  

Mot bakgrund av denna lägesbeskrivning är utredningens ambition att skapa förutsättningar 

för en mer jämlik tandvård behövlig och bra. Tyvärr är förslagen inte tillräckligt skarpa för att 

verkligen åstadkomma ett skifte som bärs av behovs-/solidaritetsprincipen. Det är beklagligt 

att utredningen behöver landa i att en märkbar sänkning av tandvårdskostnader inte är 

möjligt eftersom en ökning av resurser är utesluten. Vi hade helst sett generösare alternativ 

än de föreslagna högkostnadsskydden, exempelvis att tandvården inkluderas i 

högkostnadsskyddet för hälso- och sjukvård. Vi befarar att de presenterade förslagen inte 

bidrar till en väsentlig förbättring av situationen för personer med låga inkomster och stort 

behov av tandvård. 

Med tanke på utredningens förutsättningar som inte medger ökade anslag är det värt att 

fundera över om personer med höga inkomster behöver subventionerad tandvård i samma 

utsträckning som personer med låga inkomster.  
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Om finansieringen av tandvården ska vila på ett behovs-/solidaritetsprincip är det rimligt att 

avgiftssystemet kopplas till inkomster. Det skulle ligga i linje med strävan efter en mer jämlik 

tandvård. 

 

Bättre information om de selektiva stöden 

 

Det är problematiskt att kunskapen om de olika tandvårdsstöden är låg bland patienterna. 

Utredningen föreslår att Försäkringskassan vid sidan av vårdgivarnas informationsansvar ska 

få i uppdrag att informera patienter med speciella behov om möjligheten att få ta del av det 

selektiva stödet och därmed kunna minska sina tandvårdskostnader. Här menar vi att det 

behöver säkerställas att breda och universellt utformade informationskampanjer genomförs 

för att höja kunskapen hos alla i befolkningen. 

 

Patientsäker och evidensbaserad tandvård 
 

Vi välkomnar att utredningen betonar vikten av en tandhälsoplan. En god och 

patientcentrerad planering kan lyfta kvaliteten på vården och göra behandlingen säkrare för 

patienten. Vi menar dock att planeringen borde vara avgiftsfri. Det finns en risk att den i 

utredningen föreslagna avgiften på 200 kr per planeringsbesök blir en ekonomisk belastning 

för personer med ett stort behov av tandvård och därmed även av fler planeringsbesök. Det 

är inte rimligt att betala flera hundra kronor utan att själva behandlingen har börjat. 

Det är positivt för patientsäkerheten att utredningen föreslår en harmonisering av IT-system 

inom tandvård, med integrering i hälso- och sjukvårdens journalsystem. Det kan gynna 

informationsflöden inom vården, patientsäkerheten och tandhälsan generellt. 

Det är positivt att utredningen vill se ökad evidens i tandvården. För en patientsäker och 

hållbar tandvård är det viktigt att all behandling har sin grund i evidens och beprövad 

erfarenhet. Här behöver lagstiftaren ta fram regelverk som gör det obligatoriskt för 

tandvården att arbeta i enlighet med aktuell vetenskaplig kunskapsnivå. 

 

Från regionalt till statligt selektivt stöd 

 

Vi välkomnar att utredningen föreslår att det regionala särskilda tandvårdsstödets ersätts av 

ett statligt selektivt tandvårdsstöd. Det öppnar upp för ett mer jämlikt särskilt stöd för vuxna 

med speciella behov som tidigare fått olika behandlingar, beroende på i vilken region någon 

är bosatt. Det är bra att det nya statliga selektiva tandvårdsstödet omfattar basal tandvård 

under lång tid och ett selektivt stöd för viss behandling under viss tid.  
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För våra medlemmar är det mycket positivt att ett selektivt stöd för viss behandling under 

viss tid kan ges vid tand- eller käkbesvär som är förvärvade. Många av våra medlemmar lever 

med nackbesvär efter olycka. Vissa kan få långvariga symtom som käksmärta och svårigheter 

att gapa och tugga. Det är besvär som orsakar lidande i sig och dessutom kan leda till eller 

öka smärta i nacke och huvudet. Troligen finns även en koppling mellan hjärnskada och 

utvecklingen av käksmärta.  

Det är vår förhoppning att personer – med exempelvis ihållande käkbesvär – kan ha kvar det 

selektiva stödet för viss behandling under viss tid, även om behandlingen drar ut på tiden. 

Här finns ett tomrum som utredningen hade kunnat fylla med ett fördelaktigt förslag för 

personer med selektivt stöd för viss behandling under viss tid. 

Det är bra att även långvariga nedsättningar som är förvärvade kan berättiga till selektivt 

stöd för basal tandvård. För personer som har en hög ryggmärgsskada eller andas med hjälp 

av respirator är det viktigt att få tillgång till en god och behovsorienterad tandvård. 

Även om mycket av överföringen från regionalt till statligt tandvårdsstöd är bra är vi kritiska 

till att den uppsökande verksamheten ska upphöra. Här finns en stor risk att personer som 

lever med funktionsnedsättningar inte får den tandvård de behöver. Det är oklart hur 

personer som har svårt att besöka tandvården och som sannolikt har behov av det selektiva 

stödet ska få en bedömning och behandling av tänderna. Vi menar att det kan leda till en 

försämring av tandhälsan och därmed även till en ökning av följdsjukdomar bland personer 

som är multisjuka eller lever med bestående funktionsnedsättningar. Det är viktigt att den 

uppsökande verksamheten får fortsätta för att undvika att några av de mest utsatta grupper 

exkluderas från tandvården. 

Att tandvårdsstöd för personer med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning ibland och 

utan vidare motivering utesluter fastsittande protetik är inte acceptabelt. Det är bra att 

utredningen uppmärksammar detta missförhållande samt uppmanar till att avvikelser från 

en likvärdig vård behöver motiveras. 

Avslutningsvis så ser vi positivt på utredningens förslag om att det är professionens intyg 

som ska vägleda Försäkringskassan i sina beslut om särskilt tandvårdsstöd. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Marina Carlsson, Förbundsordförande Personskadeförbundet RTP 
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Astrid Källström, kommunikatör, 08-629 27 97 
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