S T H Fs O r df ö r a n d e

Tandhygienistprofessionen

i Europa

Det är äntligen sommartider,
efterlängtat med både ljus,
värme och förhoppningsvis
också ledighet.
Det har varit ett tufft år för
många som arbetar i tandvården
med det stora antalet nyanlända
och asylsökande personer som
har behov av tandvård. Under
förra året kom 163 000 asylsökande till Sverige enligt en rapport från Socialstyrelsen, många
med stora tandvårdsbehov och
omfattande behandlingar av
parodontit och karies.
Tandvården har visat både
stort engagemang och vilja att
skapa förutsättningar för en bra
organisation som ger verksamheterna möjlighet att hantera
situationen på ett professionellt
och effektivt sätt.
Aktuella rapporter och nyligen i en avhandling från Uppsala
universitet, redovisas ett ökande
antal individer med parodontit.
Den trend som tidigare noterats
med en avstannande kariesutveckling bland barn och unga
verkar också ha brutits. Vilket är
tydliga signaler till oss i tandvården att här behövs initiativ som
tar upp kampen mot dessa orostecken. Det handlar om att identifiera och behandla sjukdom,
stödja goda hälsovanor och att
sätta in förebyggande åtgärder
där problem ännu inte uppstått.
Det finns inget enhetligt svar
på vad som ska göras eller hur
resurser ska riktas, men vi måste
tänka nytt samtidigt som vi inte
får glömma bort insatser som
fungerar. Det är angeläget att
inte enbart fokusera på reparativa och akuta åtgärder utan

också hålla fast vid den förebyggande tandvårdens betydelse för
en långsiktigt god munhälsa.
STHF är som medlem i European Dental Hygienist Federation, EDHF, en aktiv part i flera
internationella sammanhang. Ett
viktigt område har under våren
varit att bevaka en ömsesidig
utvärdering som kommissionen
för den inre marknaden i EU just
nu bedriver i syfte att kartlägga
hur tandhygienistprofessionen
ser ut i Europa. Det är tydligt
att både utbildning, yrkesroll
och reglering ser olika ut i olika
länder, något vi naturligtvis är
mycket medvetna om. Men en
besvikelse är dock att det från
flera håll i Europa inte finns
något riktigt engagemang för att
tydliggöra yrkesrollen inom
respektive länder.
Som organisation har
EDHF mobiliserat medlemsländerna att via sina
respektive regeringar och
myndigheter synliggöra felaktigheter och bristfälliga
analyser i utvärderingsdokumentationen. EDHF har
även i en egen skrivelse till
kommissionen påtalat de
brister som bör beaktas
innan några slutsatser dras
om yrkesområdet och inte
minst yrkets potential i
arbetet med att stärka munoch allmänhälsa i Europa.
Att försöka finna en minsta
gemensam nämnare för
utbildningsnivå och att
definiera yrkesområdet är
nyckelfaktorer för kvalitet
och patientsäkerhet. Det
leder dessutom till förut-
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sättningar för en verkligt fri rörlighet för tandhygienister inom
Europa.
Den internationella samverkan stärks och växer i betydelse
samtidigt som medvetenhet om
tandhygienistrollen hela tiden
ökar. EDHF är tillsammans med
the International Federationen
of Dental Hygienists, IFDH, de
organisationer som bevakar och
synliggör yrket i Europa och
övriga världen. Som representant
för STHF startar sommaren med
IFDHs kongress och därefter att
deltaga i International Symposium of Dental Hygiene 2016
i Schweiz, ett mycket viktigt och
hedersamt uppdrag!
Trevlig sommar!
Yvonne Nyblom
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