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Remissvar: Möjlighet att leva som andra, ny lag om 
stöd och service till vissa personer med 
funktionsnedsättning 
 
Sveriges Tandläkarförbund har fått möjlighet att lämna synpunkter på LSS-kommitténs 
slutbetänkande ” Möjlighet att leva som andra”. Kommittén har haft i uppdrag att göra en bred 
översyn av LSS och personlig assistans. Översynen utgår ifrån ett funktionshinderperspektiv 
och omfattar en fördjupad analys av hur lagen förhåller sig till andra lagar och 
samhällsområden, hur lagen tillämpas i praktiken och vilka andra faktorer som är avgörande 
för att personer med funktionsnedsättningar ska kunna leva som andra.  
 
Tandvården berörs inte direkt i LSS-lagstiftningen. Däremot berörs målgruppen som LSS 
riktar sig till i förhållande till andra lagar, samhällsområden och som Tandläkarförbundet 
anser, att tandvård är en faktor som påverkar att personer med funktionsnedsättningar ska 
kunna leva som andra. 
 
I kapitel 4.6 beskrivs prioriterade utvecklingsområden inom och utom LSS. Bl a anser man i 
slutbetänkandet att regeringen måste överväga en samlad och framtidsinriktad satsning på 
kompetensutveckling och långsiktig personalförsörjning inom funktionshinderområdet. Man 
anser också i slutbetänkandet att kompetensfrågorna måste lyftas fram så att det tydligt 
framgår att kompetens på alla nivåer är en förutsättning för att LSS tillsammans med övrig 
lagstiftning ska kunna bli ett verksamt medel att säkerställa jämlikhet i levnadsvillkor och full 
delaktighet i samhällslivet för personer med funktionsnedsättning. Vidare skriver man att 
personal på alla nivåer i kommuner och landsting, som möter personer med 
funktionsnedsättningar eller medverkar i planering och beslut om insatser, behöver kunskaper 
om vilka konsekvenser som olika funktionshinder kan leda till. När det gäller satsning på 
ovanstående är det vikigt att personal som på olika sätt möter personer med funktionshinder 
förstår vilka konsekvenser funktionsnedsättning också har för den orala hälsan. Det kan vara 
konsekvenser som ökad risk för sjukdomar i tänder och munhåla och därmed ett ökat behov av 
tandvård inklusive förebyggande tandbehandling. 
 
Det är också viktigt, vid bedömning av insatser, att ta hänsyn till funktionshindrades ökade 
behov av hjälp för att sköta sin dagliga munvård. Funktionshindrade måste också ha möjlighet 
att kunna besöka tandvården. I kapitel 6.3.6 bedömer man i slutbetänkandet att det finns starka 
skäl att se över och i vissa fall ytterligare precisera kraven på de behov som ska ge rätt till 
personlig assistans och stärka förutsättningarna för en förutsägbar behovsbedömning. Vid 
framtagande av kriterier för insats bör den orala hälsan beaktas. Det är nödvändigt att oral 
hälsa på något sätt finns med i den enhetliga modell för behovsbedömning som man planerar 
att ta fram till 2011.  
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Oral hälsa är viktiga kriterier i funktionshindrades rätt att få andra insatser enligt LSS också, 
och för den delen även SoL, t ex att få hjälp att besöka tandvården. Detta måste man ta hänsyn 
till i samtliga insatser och speciellt i den nya insatsformen som föreslås; personlig service med 
boendestöd.  
 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
SVERIGES TANDLÄKARFÖRBUND 
 
 
Roland Svensson    enligt uppdrag 
Ordförande 
 
 
     Jeanette Falk 
     Kanslichef 
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