Stockholm den 03-11-2020
Diarienummer S2020/05621/FS

Till
Regeringskansliet
Socialdepartementet – Enheten för folkhälsa och sjukvårds
Angående betänkandet Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård
(SOU 2020:36)
Sveriges Tandhygienistförening, STHF, tackar för möjligheten att lämna synpunkter på
förslaget.
Sveriges Tandhygienistförening är en partipolitiskt obunden förening som organiserar
landets tandhygienister, offentligt och privat anställda samt egna företagare.
STHF har cirka 3600 medlemmar och är en del av SRAT, som är ett medlemsförbund i Saco.

STHF välkomnar förslaget och stödjer utredningens förslag avseende strukturerna för att
stärka och utveckla formerna för en kunskapsbaserad vård.
Nedan följer några synpunkter som STHF särskilt önskar lyfta.
STHF önskar särskilt betona tandvårdens roll för en god och säker vård. Då tandvårdens
finansieringssystem skiljer sig från övrig hälso- och sjukvård finns det skäl att tydliggöra
patienters och brukares behov samt samhällsnyttan av att integrera tandvården i de
strukturer som ska ge förutsättningar för en kunskapsbaserad vård.
Tandvården har ofta en relativt låg representation vid berörda myndigheter och inkluderas
sällan när hälso- och sjukvård planeras.
STHF menar att när de nya strukturerna nu planeras är det viktigt att beakta och integrera
munhälsans roll också för allmänhälsa och livskvalitet. Det myndighetsgemensamma arbetet
med att analysera var behoven av statliga insatser är störst bör givetvis inkludera
tandvården.
STHF önskar betona vikten av att inkludera den potential som förebyggande insatser kan
göra för hälsan. Att samhället ska erbjuda en kunskapsbaserad god vård är självklart,
samtidigt måste kunskapen om egenvård och förebyggande åtgärder stärkas och spridas.
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STHF anser att en grundläggande förutsättning för en nationellt sammanhållen
kunskapsbaserad vård bygger på att de ekonomiska förutsättningarna långsiktigt säkerställs,
liksom implementeringsprocesserna. Detta gäller vid myndigheterna, i regioner, kommuner
samt på varje arbetsplats. Till detta kommer att medel för forskning tillgängliggörs och att
den forskning som bedrivs också syftar till att sluta kunskapsluckor.

STHF menar att kompetensförsörjningen är tydligt kopplad till hur framgångsrika vi kan bli i
ambitionen att ge en kunskapsbaserad god och säker vård samt effektiva förebyggande
insatser. Det råder generell brist på hälso- sjuk- och tandvårdens yrkesgrupper vilket också
kräver stora satsningar och överväganden.

För Sveriges Tandhygienistförening
Yvonne Nyblom, ordförande STHF
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