HSN 2010-10-19 p 12

Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2010-09-13

Handläggare:
Aurelia Emilton
Maria Hedberg
Bo Persson

Förslag att upphandla tjänsten områdesansvar för
barn och vuxna inom tandvården
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag om att upphandla tjänsten områdesansvar för
barn och vuxna inom tandvården i Stockholms län.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2010-09-13
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i Programberedningen för Tandvård.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

upphandla tjänsten områdesansvar inom tandvården samt

att

ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till Hälso- och
sjukvårdsnämnden med förslag till förfrågningsunderlag.

Förvaltningens motivering till förslaget
Förvaltningen har i budget för 2010 i uppdrag att utarbeta en modell för
upphandling av områdesansvar inom tandvården. Enligt planen ska
upphandlingen genomföras under 2011.
Inom barn- och ungdomstandvården innebär områdesansvar att kalla
olistade barn och ungdomar, dvs. de som inte aktivt valt en vårdgivare.
Inom vuxentandvården innebär uppdraget att ta emot och erbjuda
fullständig och akut tandvård till patienter som söker vård. En
grundläggande del av områdesansvar är, för både barn och vuxna, att inte
avvisa patienter. Ersättning för områdesansvar omfattar inte själva
vårdinsatsen. Tandvård inom den allmänna barn- och ungdomstandvården
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ersätts av landstingen genom den så kallade tandvårdspengen. Tandvård
för vuxna finansieras av patienten samt av staten via Försäkringskassan.
Områdesansvar inom tandvården utförs av tre leverantörer,
Folktandvården Stockholms län AB, Distriktstandvården Sverige AB och
Institutionen för odontologi vid Karolinska Institutet, före detta
tandläkarhögskolan. Folktandvården har 60 allmäntandvårdsmottagningar
med områdesansvar. År 2010 avyttrades tio av Folktandvårdens
mottagningar till Distriktstandvården som då också övertog
Folktandvårdens uppdrag. Institutionen för odontologi är belägen i
Flemingsberg och har ansvar för en avgränsad del av Huddinge kommun.
Tjänsten områdesansvar har tidigare inte upphandlats. Nuvarande avtal
löper ut den 31 december 2011.
Den totala kostnaden per år är cirka 13 miljoner kronor för barn och
ungdomar samt fem miljoner kronor för vuxna.

Ekonomiska konsekvenser
De ekonomiska konsekvenserna kommer att analyseras i samband med
framtagandet av förfrågningsunderlaget.
Konsekvenser för patientsäkerhet
Beslutet innebär oförändrade konsekvenser för patientsäkerheten.
Konsekvenser för jämställd och jämlik vård
Beslutet innebär oförändrade konsekvenser för jämställd och jämlik vård.
Miljökonsekvenser
Beslutet innebär oförändrade konsekvenser för miljön.
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