17 OKTOBER 2017

Svar på interpellation 13-2017 om
nedläggning av Gammelstads
tandvårdsklinik
Jens Sundström (L) har ställt följande interpellation:

”I Norrbottenskuriren den 2 oktober 2017 kommenterade jag nyheten att
tandvården i Luleå lagt ett förslag till divisionsledningen om nedläggning av
Gammelstads tandvårdsklinik. I artikeln blir det lätt parodiskt när
tandvårdschefen i Luleå nekar till att det överhuvudtaget finns något sådant
förslag (det är bara ”diskussioner”) och om det skulle finnas ett förslag så är
det ändå inget för politiken att bry sig om för denna strukturförändring ska
verksamheten av någon anledning besluta om själva?
Ansvarigt regionråd Anders Öberg (S) verkar dock insatt i ärendet och har
inga problem att kommentera det förslag som ”inte finns”, utan han vill bara
ha ”en risk- och konsekvensutredning” innan han kan ta ställning till
förslaget.
Förändringen motiveras av att man vill koncentrera jourtandvården till en
klinik för hela Luleå och med den placeringsort som föreslås är det kanske
underförstått att även Boden kommer att inkluderas på sikt? Detta behöver ju
i sig inte vara något dåligt förslag. Men hur kopplar man ihop det med att
lägga ned tandvården för en stor och växande stadsdel med en
tandvårdsklinik som verkligen ligger rätt för våra äldre och för våra barn är
svårförklarligt.
Med anledning av ovanstående vill jag fråga regionrådet Anders Öberg (S):
1. Har det lagts fram ett förslag från tandvårdschefen i Luleå till
divisionsledningen om nedläggning av Gammelstads
tandvårdsklinik?
2. Avser verksamheten att samordna tandvårdsjouren för Luleå där,
eller inkluderas även möjligheten att inkludera Bodens
jourverksamhet?
3. När, om och hur kan denna fråga komma att behandlas politiskt?”
Mitt svar:

Akuttandvårdens andel av den totala tandvården växer i hela Norrbotten.
Ökningen är särskilt märkbar i Luleå där akuttandvården närmar sig 50 % av
den totala behandlingstiden. Detta minskar tillgängligheten för planerad vård
och utgör en besvärande stressfaktor för personalen.
Av detta skäl har ledningen för VO Luleå tillsatt en arbetsgrupp med uppgift
att ge förslag till en förändrad organisation för akuttandvården i Luleå
kommun. De har nyligen slutfört ett förslag men detta har ännu inte
bearbetats och diskuterats i Folktandvårdens ledningsgrupp. Något färdigt
förslag till organisation finns alltså inte förberett i dagsläget.
Interpellationens rubrik om ”nedläggning av Gammelstads tandvårdsklinik”
får än så länge lämnas okommenterat då det i nuläget inte finns ett förslag
med den innebörden behandlat av ledningen för Folktandvården. När ett
sådant förslag finns skall detta självfallet behandlas enligt gängse rutiner.
Mot denna bakgrund blir mina svar på Jens Sundströms frågor följande:
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1. Nej, men förväntas komma inom kort.
2. Ja, i Luleå. En sammanhållen akutklinik av samma modell som
Sundsvall och Umeå infört är det som diskuterats.
3. Jag kan inte bedöma detta då det är beroende av hur förslaget
kommer att se ut när det är färdigt.
Anders Öberg (S)
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