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RCC Norrs patient- och närståenderåd

Minnesanteckning

Plats
Datum/tid

Digitalt möte
2021-11-30 kl. 17.00-19.00

Närvarande

Alexandra Andersson, Nätverket mot gyncancer

Anna Englund, ILCO

Charlotte Bygdemo-Toytziaridis, ILCO

Christoffer Hedlund (del av tiden)

Eva Almevall, Njurcancerföreningen
Ewa Jonsson, Blodcancerföreningen

Fredrik Östman, Melanomföreningen

Kjell Wåglin, Prostatacancerföreningen

Leif Karlsson, Lungcancerföreningen
Leif Näckholm, Prostatacancerföreningen

Olle Lindinge, Blodcancerföreningen
Owe Persson, Mun- och halscancerföreningen

Sigrid Hansson

Tina Persson

Ulla Svedinger, Bröstcancerföreningen

Representant RCC Norr

Anna-Lena Sunesson, Chef RCC Norr (Punkt 5)

Katja Vuollet Carlsson, vårdutvecklare

Åsa Johansson, sekreterare

Övriga

Ej närvarande

Anita Lång, Melanomföreningen
Marie Svensson, kontaktsjuksköterska

Åsa Johansson Alexandra Andersson

Sekreterare Ordförande
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1. Mötets öppnande

Leif förklarade mötet öppnat och hälsade deltagare i PNR välkomna, då Alexandra ansluter
senare.

2. Godkännande av dagordning

Med lite omstuvning pga. Alexandra som anslöt senare.

Katja Vuollet Carlsson anmälde en övrig punkt: I överenskommelsen framgår att deltagare ska
sprida information till sin patientförening eller nätverk som företrädaren har kontakt med. Hur
görs detta?

3. Presentation av mötesdeltagare

En kort presentation av mötets deltagare genomfördes.

4. Föregående PNR möte 2021-11-04

Inga synpunkter på föregående minnesanteckningar.

PNR beslutade
att notera informationen.

5. Information från RCC

- Sjukvårdsregionala cancerdagar 5–6 maj 2022 i Umeå. Arvode utgår för deltagande
endast den 5 maj, som är en vårdnära dag, RCC norr ser gärna att man deltar vid denna
dag om man har möjlighet. 6 maj är en forskningsdag som genomförs på engelska.
Anna-Lena efterlyser intressanta ämnen att belysa under den 5/5. Tina framförde
önskemål om rehabilitering. Charlotte önskar mer information kring tidig upptäckt och
forskning. Anna om helhetsperspektiv hur samverkar vården när personen är
multisjuk/har andra diagnoser och en cancerdiagnos.

- Nationella RCC-dagar 17–18/5 2022 i Umeå. Två företrädare får delta från rådet och
ska utses av rådet.

- Verksamhetsberättelse 2021
Kan Katja, Alexandra och Leif få i uppdrag att ta fram utkast som rådet ger synpunkter.
Rådet beslutade att bifalla detta.

- Styrdokument för PNR behöver revideras, du hittar det här. Rådet beslutade ge Katja i
uppdrag att ta fram ett utkast.

- Information om sjukvårdsregionala cancerplanen
Katja Vuollet Carlsson ger information om tidplanen för arbetsprocessen för den
sjukvårdsregionala cancerplanen.

- Överenskommelsen
En påminnelse att underteckna överenskommelsen och skicka den till:
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Via mejl inscannat: Katja.Vuollet@regionvasterbotten.se
Via post: Norrlands universitetssjukhus, Regionalt cancercentrum norr, Katja Vuollet
Carlsson, 908 50 Umeå. Önskar man få den i pappersform hemskickad, kontakta Katja
via mejl och uppge adress. Överenskommelsen gäller från 210921.
Vi fortsätter att undersöka möjligheten till digital signering.

- Tryckt broschyr om Komplementär- och alternativmedicin som kan fås från RCC norr:
Öppnas på webb via länken här nedan eller beställ via RCC hemsida här.

6. Arbetspunkt – Inspiration från patientförening eller ett område som du tycker är

intressant

Tid till deltagare att vid mötet i storgrupp delge information från din förening eller det området
som du värnar om och som ett underlag till rådets arbete under 2022.

Owe - första fysiska mötet på länge. På förbundsnivå blir det en ny kanslichef.

Anna- ILCO. Medlemsdagar i januari i Medlefors. Där ska honpresentera vad hon gör i PNR.

Sigrid - inget speciellt att rapportera

Ulla- Rosa månaden i oktober med medlemsevent med tema vikten av att röra på sig.
Föreningen Själv erbjuder yoga mm. Har varit ute på större affärer och informerat. Ny
ordförande. Vill bli mer kända i länet.

Leif- Prostata har haft information tillsammans med bröstcancer ute på gallerior. Har börjat
med SMS kallelser till träffar med bättre resultat. Planerar en del julaktiviteter.

Leif K – Lungcancerföreningen har alltid en träff den 2: a torsdagen i november med olika
föreläsare. I år pratade Henrik Ångström om palliativ vård på Oscarsteatern. Har haft en digital
föreläsning per månad vilket varit uppskattat. Aktiviteter som kommer; verksamhetsplanen för
2022 och en road show i Norrland med föreläsare och läkare. Föreningen har en utmaning med
medlemstapp. Händer mycket med nya mediciner och behandlingsmetoder. Facebookgrupp för
patienter och en för närstående, man kommer att behöva vara medlemmar för att få tillgång till
grupperna framöver.

Olle – inget att tillägga.

Fredrik – Föreningen fyllde 10 år i år, jubileumsdag med James Allison som föreläsare.
Medlemsantalet sjunker tyvärr. Facebookgrupperna är större än föreningen. Är det
medlemsavgiften som är problemet?

Tina – inte medlem i någon förening just nu. Vurmar för Cancerrehabfonden, som erbjuder
flera olika rehabiliteringsvistelser.

Eva – Njurcancerföreningen har haft en föreläsning om aktivitet digitalt. Sviktande
medlemsantal. Har också två Facebook grupper, en för patienter och en för närstående. Slås av
hur olika det ser ut i Sverige gällande förutsättningar för föreningar.

Kjell – Jämtgubben har försökt synas under Mustaschkampen. Avstånden är en utmaning.
Genomfört kampanjer i butiker. Största lokala patientföreningen i Sverige fortfarande. Hade ett
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medlemsmöte i oktober med ca 100 deltagare. Försöker ha föreläsningar 2ggr/år vid öppna
medlemsmöten. Inte gått lika bra med digitala föreläsningar. De fått till bra priser på gym om
man är medlem.

Eva J – Blodsjukas förening vid NUS har legat lågt pga. infektionsrisken. Har haft möten via
Zoom. Rehabilitering före och efter ett ingrepp har varit fokus. Föreningen har skänkt pengar
för inköp av träningsredskap till hematologen NUS. Har haft tur att få donationer. Har även de
problem med sjunkande medlemsantal. Närmast nu i december är att uppmärksamma
inneliggande patienter och personal på hematologen (även Blodcentralen) med fika och
jullunch. I februari blir det en fysisk föreläsning om Blodets väg från tappning till patient. Där
ett av syftena är att få fram fler blodgivare. Annonser i tidningarna att stödja föreningen genom
att bli medlem.

Charlotte – ILCO Umeå har haft två arrangemang under hösten. Information från
stomiterapeuten fysiskt och julbord i Skellefteå. Medlems och marknadsföringsgrupp har
utsetts. Två medlemsenkäter till olika målgrupper har skickats ut med god svarsfrekvens. Fokus
i föreningen under 2021 är på urinblåsecancer: Tagit fram broschyrer och filmer som kommer
att ligga på mediesidan. Facebookgrupp där uppskattningsvis en tredjedel är medlemmar i
föreningen. En stöd- och rådgrupp finns.

Alexandra – Nätverket mot gynekologisk cancer är gratis att vara med i. Medlemsträff,
föreläsningar och webbinarier sker alltid digitalt. Föreningen samverkan med fler vårdprocesser.
Fokus nu är medverkar i en pilotstudie i att få flickor att vaccinera sig, som avstått eller uteblivit
från HPV-vaccineringen som erbjuds. Föreningen har träffat politiker och är nominerade till
Guldpodden för Gyncancerpodden, som är på 10 i topplistan på aktuella ideella poddar i
Sverige.

7. Arbetspunkt – Vad vill rådet fokusera på under 2022 (utgår till nästa möte)

Verksamhetsplan för 2022–2023

PNR Norr skriver en verksamhetsplan med mål för arbetet inom PNR Norr. RCC Norr är ett
stöd vid språklig granskning och layout. Nuvarande verksamhetsplan hittar du här.

Vid PNR-möte i september framkom att:

De 6 målen ska stå kvar i verksamhetsplanen med komplettering:

 Att tydligare lyfta in livskvalitetsfrågan och att vården behöver diskutera livskvalitet
under och efter behandlingen. Överlevnaden med sänkt livskvalitet bör diskuteras i
förhållande till behandlingsförslag. Förslagsvis läggs det under mål 4 eller 6.

 Att lyfta in hur PNR kan arbeta utåtriktat och bli mer synliga för allmänheten.

 Prevention är en viktig fråga till exempel screening.

Gruppdiskussion – Vilket eller vilka områden ska PNR fokuserar på under 2022?
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Storgrupp - Återkoppling och beslut om innehåll och hur verksamhetsplanen för 2022–2023
ska utformas. Verksamhetsberättelse 2021 och Verksamhetsplan 2022 godkänns på rådet första
möte 2022.

8. Tandhälsa

Owe informerar om den statliga utredningen en ”Jämlik tandhälsa”, om ojämlikheterna mellan
regionerna, ett axplock gällande remissvaren på betänkandet som ingetts till socialdepartementet
den 1 september och vad händer med en jämlik tandhälsa inom den politiska sfären. Väldigt
olika mellan regionerna hur man beviljar et F-kort. Har man fler funderingar i ämnet kan man
kontakta Owe.

För den som vill ta del av nationella riktlinjer inom tandvård kan läsa här. En sammanfattning
av information är bifogad till minnesanteckningarna.

Owes sammanfattande underlag kan du läsa bifogat i protokollet.

9. Nationellt Patient- och närståenderåd

Leif N ger information om vad Nationellt PNR är och deras uppdrag. Två företrädare från varje
PNR ingår i Nationella rådet.

Alexandra och Leif återrapporter från mötet 23 november med Nationellt PNR. Bifogat finns
minnesanteckningar från mötet.

Hur kan och vill PNR norr vara delaktig och involverade i arbete som Nationellt PNR bedriver?

För 2022 är det möten planerade: 19/1, 1/3, 10/5. Förmodligen kommer det att tas upp
sakfrågor kring överenskommelsen. Kristina Landegren är ordförande i Nationella PNR och
anställd vid RCC Syd.

PNR beslutade

Att rådet skulle få ta del av minnesanteckningar med kommentarer med en sammanfattning på
rådets möten.

10. Rapport från möten

Inget att tillägga.

11. Frågor till styrgruppen från PNR

Återkoppling till rådet på frågan: Varför är det så långa ledtider för Urinblåsecancer för
Västerbotten? Styrgruppen kunde inte lämna svar direkt utan frågan bordlades till nästa
styrgruppsmöte.
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Frågor från rådet till nästa styrgruppsmöte: Bröstcancerförbundets nya kartläggning visar att
endast fyra av tio kvinnor med den vanligaste formen av spridd bröstcancer behandlas i linje
med aktuell forskning – och tillgången till rekommenderad behandling varierar kraftigt
beroende på var i landet du bor. Hur ser styrgruppen på detta?

Du hittar protokoll från styrgruppsmöten här.

12. Nationella vårdprogram och Standardiserade vårdförlopp (NVP och SVF)

Alexandra ger en introduktion till vad NVP och SVF är, vart man hittar dom och vad det
innebär att ge ett remissvar. Remissversionerna finns publicerade på Cancercentrum.se

Från rådet framkommer frågor kring hur tillförlitat SVF utdata är och hur utdata från
kvalitetsregister kan användas.

Att lämna ett remissvar

När nationellt vårdprogram, vägeldningsdokument eller ett standardiserat vårdförlopp skickas
ut på remissrunda finns det till varje dokument ett följebrev som anger vart remissvaret ska
skickas. Den som har i uppdrag att lämna ett remissvar skickar in remissvaret till mottagaren
som finns i följebrevet till remissversionen av NVP och SVF.

Svaret kan skickas i ett Worddokument eller i svarsmallen (se länk nedan).

Om man har ett uppdrag att även lämna ett remissvar från sin patientförening kan avsändaren
för remissvaret vara både PNR norr och aktuell patientförening.

När man lämnar ett remissvar finns en mall som stöd för att lämna svaret och kan vara även
vara ett stöd för vilka områden som kan vara av intresse att läsa igenom. Mallen finns i
styrdokumentet, bilaga 2.

PNR beslutade

Att vi kommande möte bjudna in sakkunnig från RCC Norr som kan informera SVF och
kvalitetsregister ang. statistik och hur utdata används.

Följande Nationella vårdprogram och standardiserade vårdförlopp (SVF) är på remissrunda
15/11–15/2, man hittar remissversioner här:

• SVF Tjock- och ändtarmscancer (Anna svarar)

• Njurcancer (Eva svarar)

• Tjock- och ändtarmsscreening (Anna svarar)

• Bröstcancer (Ulla svarar)

• Lungcancer (Leif K svarar)

Förslag att någon från RCC Norr kommer på ett möte och berättar hur utfallen tas reda på i
efterlevnaden kring NVP/SVF. Även någon från Kvalitetsregistret. Att få ett hum om hur man
ska tolka de data som meddelas i media.
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På samma sida som remisserna finns en mall för att svara på dom. En länk finns här:

mall för remissvar

13. Övriga frågor

Hur ska deltagare sprida information till sin patientförening eller nätverk som företrädaren har
kontakt med. Det framkom att detta gjordes på olika sätt då förutsättningar är olika och att
företrädare verkar på olika nivåer i att deltagare ska sprida information till sin patientförening
eller nätverk som företrädaren har kontakt med. (nationellt, regionalt och lokalt).

PNR beslutade

Att det är upp till varje patientförening eller nätverk att besluta hur detta bör göras av
företrädare.

Att Rådet har anledning att ta upp frågan vid ett senare tillfälle då det var flera frågor som
uppkom och det finns ett behov av fortsatt resonemang.

14. Kommande möten 2022

PNR-möten under 2022 (arvode utgår)

26/1 18.00-20.00 PNR-möte via Zoom. Vid detta möte ska val av ordförande göras. Separat information
om detta i mejlutskick.

29–30/3 Fysiskt möte lunch till lunch. Ni som inte hade möjlighet att delta dessa datum, ges
möjlighet att delta digitalt (arvode utgår och resa kan bokas via RCC, mer information närmare
mötet).

29/3 Utbildningsdag i syftet att stärka patient och närståendeföreträdare i sin roll och uppdrag
inom RCC och 30/3 PNR-möte

Sjukvårdsregionala RCC-dagar 5–6/5 (arvode utgår 5/5)

1/6 18.00-20.00 PNR-möte via Zoom

6/9 18.00-20.00 PNR-möte via Zoom

11/10 18.00-20.00 PNR-möte via Zoom

30/11 18.00-20.00 PNR-möte via Zoom

PNR beslutade

Att ha nya mötestider under 2022 som är mellan 18.00-20.00, två möten under våren och tre
möten under hösten.
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15. Mötet avslutades med en God Jul och Gott Nytt År!



Information från RCC norr

Katja Vuollet Carlsson

2021-12-13



Sjukvårdsregionala och nationella RCC dagar

2021-12-13

Sjukvårdsregionala RCC dagar (Anna-Lena deltar på denna punkten)
Sjukvårdsregionala RCC-dagar 5–6/5
Dialog och förslag på programpunkter/områden från PNR för 5/5
6/5 Forskningsdag ges på engelska
Arvode utgår för 5/5

Nationella RCC-dagar 17–18/5
Välja 2 företrädare från PNR norr



• Verksamhetsberättelse för 2021

– Kan Alexandra, Leif och Katja få i uppdrag att fram ett utkast till rådet?

• Styrdokument för PNR behöver revideras

– Kan Katja få i uppdrag att fram ett utkast till rådet?

Allmän information från RCC Norr

• Påminnelse om att underteckna överenskommelse (bifogat till kallelse)

• Digital signering – arbete pågår

• Tryckt broschyr om Komplementär- och alternativmedicin kan fås från RCC
norr, https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/rehabilitering-
palliativ-vard/cancerrehabilitering/om-du-funderar-pa-komplementar-och-
alternativ-medicin-tryck.pdf

2021-12-13



Sjukvårdsregional cancerplan 2022

2021-12-13

25/10:
Processledar-

möte

26/10:

RPO Cancer

4/11:

PNR-möte

9/11: RCC
Norrs

styrgrupp

Utkastet till Cancerplan diskuteras under 2021 vid:

Dec 2020: Processledarna
får uppdrag att utarbeta

detaljerade processplaner,
till 7/5 2021

Utkast till
Cancerplan tas
fram av RCC

Norr

Cancerplanen
justeras

7/12:
Förbundsdirektionen,

NRF godkänner
planen för utskick till

regionerna

Beslut om hur mall
till handlingsplaner

ska tas fram

Beslut om hur mall
till handlingsplaner

ska tas fram

Om FD godkänner
planen för utskick till
regionerna ska
regionerna skicka in
sina handlingsplaner till
NRF senast 1 maj 2022Juni 2022: FD fastställer formellt den

sjukvårdsregionala cancerplanen och
regionernas handlingsplaner

Juni 2022: FD fastställer formellt den
sjukvårdsregionala cancerplanen och

regionernas handlingsplaner





Mitt föredrag 2021-11-30

Detta är en jämlikhetsfråga som ligger mig mycket varmt om hjärtat.

Så jag tänkte börja med en liten historisk tillbakablick.

Tandvård och god tandhälsa är en mycket viktig del av människors välbefinnande

och hälsa. En dålig tandhälsa kan inte bara upplevas som stigmatiserande utan

även leda till allvarliga följdsjukdomar. Tack vare den fria barn- och

ungdomstandvården och tandvårdsförsäkringen har tandhälsan blivit allt bättre

jämfört med tidigare generationer. Samtidigt som tandhälsan på befolkningsnivå

fortsätter att förbättras kvarstår skillnader i tandhälsa och besöksfrekvens

mellan olika socioekonomiska grupper. Även besöksfrekvensen skiljer sig stort

mellan olika grupper i befolkningen. Personer med hög utbildningsnivå och de

med hög inkomst besöker tandvården oftare än personer med lägre

utbildningsnivå och låg inkomst. Personer i arbetslöshet och personer med

sjukpenning, sjuk- eller aktivitetsersättning eller ekonomiskt bistånd besöker

tandvården i lägre grad jämfört med den övriga befolkningen. Detta var en

mycket kort beskrivning av hur det ser ut inom området en ”jämlik tandhälsa för

hela befolkningen”.

Idag finns ett antal olika tandvårdsbidrag ofta relaterade till ålder. Vilka är

dom? – Hur ser dom ut?

Upp tills man fyller tjugotre år så har man gratis tandvård.

Sedan finns något som kallas (Allmänt tandvårdsbidrag) ATB Och det får man

om man är mellan 23 och 30 år. Då får man årligen 600 kronor i tandvårdsbidrag

från Försäkringskassan. Detta är ett bidrag som man kan spara i två år, så man

kan alltså ha totalt 1200 kronor innestående.

Är man i stället mellan 30–65 år får man årligen 300 kronor i tandvårdsbidrag

från Försäkringskassan. Detta bidrag kan också sparas i två år, man kan alltså ha

totalt 600 kronor innestående.

Om man är över 65 år så har man 600 kronor i ATB per år.

Varje år får man då ett tandvårdsbidrag från Försäkringskassan som är giltigt i

två år. Tyvärr är det väldigt få som nyttjar detta bidrag. Statistik från

Försäkringskassan visar att över 50 % av befolkningen inte nyttjar sin rätt att

nyttja tandvårdsbidraget.



Sedan finns det något som heter (Särskilt tandvårdsbidrag) STB om du till

exempel har en sjukdom som ger frätskador på tänderna, kan du ha rätt till detta

bidrag. För att tandläkaren eller tandhygienisten ska veta att du har rätt till

särskilt tandvårdsbidrag ska du visa ett läkarintyg på den sjukdom du har. Det

särskilda tandvårdsbidraget är ett komplement till det allmänna

tandvårdsbidraget inom tandvården. Särskilt tandvårdsbidrag kan man bara få

för undersökning och förebyggande tandvård. Dit räknas en del behandlingar

som syftar till att förebygga tandsjukdomar och besvär, till exempel rengöring,

fluorbehandling och information om munhygien och kost.

Sedan finns det något som heter ”Tandvårdsstöd med intyg om F-tandvård” ett

bidrag som många patientorganisationer kämpar för att allt fler skall ha rätt

till. Detta tandvårdsstöd fördelas av regionerna och regleras i tandvårdslagen,

tandvårdsförordningen och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om

tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Därtill kompletteras

lagstiftningen med respektive regions anvisningar kring tandvårdsstödet. Något

enhetligt samlingsbegrepp för de olika stödformer som ingår i det regionala

särskilda tandvårdsstödet är i dag inte fastslaget, varför ett flertal samlingsnamn

används: regionernas särskilda tandvårdsstöd, selektivt tandvårdsstöd och

tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift. Redan vid införandet av det första

tandvårdsstödet som skedde år 1974 så lyfts i förarbetena grupper med speciella

tandvårdsproblem. I förarbeten till 1999 års tandvårdsstöd beskrivs stöd till

särskilda patientgrupper, medan det tredje steget i tandvårdsreformen

benämnde stödet selektivt tandvårdsstöd. Utredningen har valt begreppet

regionernas särskilda tandvårdsstöd för att hänvisa till dagens stöd. För de

regionala särskilda tandvårdsstöden gäller att patienten fritt kan välja vilken

vårdgivare som ska utföra behandlingen.

Patienter som har en långvarig sjukdom och grav till fullständig funktion-

snedsättning som följd av sjukdom eller behandling kan ha rätt till F-tandvård.

Jag säger kan ha, här görs en personlig subjektiv bedömning av regionens

bedömningstandläkare, vilket innebär att det varierar väldigt mellan de olika

regionerna. Patienter med intyg om F-tandvård betalar endast patientavgift

enligt öppen hälso- och sjukvårdstaxa. Tandvårdsstödet omfattar all

bastandvård och avtagbar protetik.

Inom läkarens ansvarsområde ingår det att ha kännedom om vilka

patientdiagnoser som ger rätt till tandvårdsstöd samt hur intyg utfärdas. Här

finns stora brister vilket också har påtalats i remissvaren för vårdprogrammet för



huvud Halscancer. Diagnosen ska ha gett upphov från svår till fullständig

funktionsnedsättning för att patienten ska ha rätt till tandvårdsstödet. Patienten

måste alltid informeras om att denne har rätt till tandvårdsstöd. Vilket inte sker

idag.

Nu några ord om den statliga utredningen ”En Jämlik tandhälsa”, och

betänkandet ”När behovet får styra”.

Betänkandet är på 1600 sidor totalt så det är inte helt lätt att på några få sidor

nedteckna alla åsikter och synpunkter som framkommit. Men här kommer ett

axplock. Detta är framför allt Mun och Halscancerförbundets synpunkter samt

remissyttrandet från Sveriges folktandvårdsförening som jag nu kommer att

redovisa.

Vi Mun & Halscancerförbundet anser att det är av stor vikt inte minst

patientinformationsmässigt att regionerna har en enhetlig gemensam

namnnomenklatur för de olika stödformerna så att jag som patient ges en

likvärdig information oavsett vilken region jag vistas i. Ytterligare ett krav som vi

från Mun & Halscancerförbundet ställer är att vårdgivaren alltid skall informera

och upplysa samt vara patienten behjälplig vid ansökan om regionernas särskilda

tandvårdsstöd. Det kan konstateras att i betänkandet så är skillnaderna regionalt

sett relativt stora vad avser referenspriserna. Detta gäller framför allt de

offentliga vårdgivarna, och där man från patientorganisationerna har den

uppfattningen att likvärdighet i prissättning borde råda inom offentlig

verksamhet. Däremot så konstaterar vi från Mun & Halscancerförbundet att de

privata vårdgivarnas prissättning på det hela taget är betydligt mer likformigt

över landet än det offentliga – något som skapar en viss förvåning.

I HSL:s reglering av mål för hälso- och sjukvården nämns, förutom en god hälsa

och vård på lika villkor, även följande principer: ”Vården ska ges med respekt för

alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som

har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården. ”Det

är således en form av diskriminering och oförenligt med ovanstående principer

att låta behov av hälso- och sjukvård stå tillbaka för exempelvis ålder, livsstil,

eller socioekonomiska förhållanden. Någon motsvarighet till dessa principer

återfinns inte i tandvårdslagen, bortsett från ett krav om att behandla akuta fall

med förtur. Vi anser att det bör finnas tydliga etiska principer som styr

tandvårdens prioriteringar, både vad avser vems behov som skall ges företräde



inte minst vid en bristande tillgång på resurser samt att vården skall vara

kostnadseffektiv.

Patientens behov av information upplever vi också som mycket eftersatt. Att

som patient hitta och tillgodogöra sig information om de olika tandvårdsstöden

exempelvis vilken subvention som är möjlig att få och för vilken slags tandvård,

är inte helt enkelt. Denna informationsinsats anser vi skall ligga på vårdgivarens

ansvar. Därför menar vi från Mun & Halscancerförbundet att när exempelvis den

sjukvårdande behandlingen får effekten av en försämrad tandhälsa som leder till

täta besök hos såväl tandhygienist som tandläkare skall informations-

skyldigheten finnas inskriven i de nationella vårdprogrammen om såväl hur man

ansöker, som vilken typ av stöd patienten kan söka. Sammanfattningsvis

”Vårdgivarens ansvar för att ge patienten information om såväl behandling som

egenvård tydliggörs. Att vårdgivaren lämnar information till patienten innebär

inte med automatik att vårdmottagaren är fullt införstådd med innebörden av

den information som lämnats. Informationen måste klart och tydligt ha förståtts

av patienten samt även konsekvenserna av den. Det är av största vikt att de

vårdgivande institutionerna aktualiserar samt diskuterar eventuella livskvalitets

förändringar. När man jämför konsumtionen av tandvård syns det klart och

tydligt att den är betydligt högre för personer med långvarig sjukdom eller

funktionsnedsättning jämfört med personer som får tandvård inom det statliga

tandvårdsstödet. Vilket tydligt också visas i statistik från tandvårdsregistret.

Till detta kommer att personer vilka genomgått strålbehandling i öron-, näsa-,

mun eller halsregionen vilka ofta fått kvarvarande problem med orala

funktionshinder på grund av strålningen. Så gott som samtliga har dessa

problem, men långt från alla har getts tillgång till det så kallade F-kortet trots att

behov föreligger. Detta beror till stor del på olika tolkningsmodeller i de olika

regionerna. Utredningar har också visat på att detta stöd är ojämnt fördelat

mellan regionerna samt att det också till stor del är underutnyttjat.

s konstruktion och omfattning. Man har dock från utredningens sida valt en

bredare ansats för sin analys vilket gjort att man diskuterat även andra aspekter

av relationen mellan de två systemen tandvård samt övrig hälso- och sjukvård,

också sådana förändringar som skulle innebära ett förändrat huvudmannaskap.

Att ”göra munnen till en del av kroppen”, vilket vi tidigare i detta remissvar krävt,

genom ett närmande mellan tandvården och den övriga hälso- och sjukvården

är en målsättning som återkommande uttrycks inte minst från patient-



organisationernas representanter vad gäller ett framtida tandvårdssystem. Ett

förslag som Mun & Halscancerförbundet helt och hållet ställer sig bakom.

I Remissyttrande från Sveriges Folktandvårdsförening skriver

Ett nytt statligt tandvårdsstöd för personer med särskilda behov ska ersätta delar

av de olika och vitt skilda regionala tandvårdsstöden. Förslaget kommer att

skapa förutsättningar för ett mera jämlikt och rättvist system och det kommer

också att bli mera lättförståeligt både för de berörda patienterna och för de

ansvariga behandlarna inom hälso- och sjukvården respektive tandvården

eftersom nuvarande stöd är krångliga att tolka. Idag kan det skilja i omfattningen

av stöd som patienter med samma diagnos och vårdbehov får, kopplat till i vilken

region personen är bosatt. Ett gemensamt nationellt system ger också bättre

möjligheter till uppföljning, utvärdering och forskning. Det kommer att innebära

att fler patienter som är berättigade till stödet verkligen får ta del av det.

Vad händer med en jämlik tandhälsa inom den politiska sfären?

Partikongressen i Göteborg antog förslaget om ”att tänderna skall räknas som

en del av kroppen”.
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