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Arvid Öhlin
Carl Henrik Svenson
Ann Burgess
Nikoletta Jozsa
Antonella Pirrone
Ahmed Ali Salad
Sargon Daoud
Ndumbe Bah Öhman

1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Övriga

Hans Göransson, Karin Hammarlund, Lykke Ask-Harborg,
Hans Hellström, Lars Nordgren, Pia Skarin och Razvan State.

Justerat

Jane Gustavsson (M)

Vid protokollet

Lykke Ask Harborg

Tara Twana (S)
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§ 29 Val av justerare
Jane Gustavsson (M) och Tara Twana (S) utses att justera protokollet.
§ 30 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.
§ 31 Föregående protokoll
Protokollet från sammanträdet den 18 maj godkänns och läggs till handlingarna.
§ 32 Framtidsspaning
Hans Göransson från Sveriges Tandläkarförbund informerar om:
- förbundets bakgrund och syfte
- förbundets framtidsspaning inom tandhälsan
- utmaningar som man spår
- nuvarande tillgång och framtida efterfrågan
Presentationen sänds ut till programberedningens ledamöter.
§ 33 Asyltandvård
Pia Skarin, hälso- och sjukvårdsförvaltningen informerar om förvaltningens arbete kring
asylsökande och tillståndslösa/papperslösa samt deras rätt till sjukvård och tandvård.
Vidare informerar Pia om:
- lagstiftning
- finansiering
- asylsjukvården i Stockholms län
- sammarbetet med Migrationsverket
- hälsoundersökningar
- statistik och nuläge i Stockholms län
- tandvård för asylsökande och tillståndslösa/papperslösa
Information finns publicerad på flera olika språk på webbplatsen 1177 Vårdguiden.
Presentationen sänds ut till programberedningens ledamöter.
§ 34 Tolk i talade språk - nyttan och patientsäkerhet
Razvan State från hälso- och sjukvårdsförvaltningen informerar om patientens rätt till
språktolk i de fall det behövs för att förstå informationen vid ett möte inom hälso- och
sjukvården eller inom tandvården.
Vidare informerar Razvan om:
- olika typer av tolktjänst
- utmaningar inom yrket
- hur förvaltningen arbetar med tolktjänster och nuvarande avtal
Presentationen sänds ut till programberedningens ledamöter.
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§ 35 Förvaltningen informerar
Hans Hellström, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, informerar om barn- och
ungdomstandvården i jämförelse med motsvarande period förra året:
Inga större förändringar har skett, verksamheten fungerar väl inom samtliga områden och man
förväntas nå nollresultat vid årets slut.
Karin Hammarlund, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, informerar om vuxentandvården i
jämförelse med motsvarande period förra året: Man ser en förändring inom den nödvändiga
tandvården, där det fram till maj har skett en ökning genom fler behandlingar, vilket har lett till
ökade kostnader.
§ 36 Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäls.

Jane Gustavsson (M) tackar de närvarande, önskar glad sommar och förklarar
mötet avslutat.
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