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Sammanträde i Programberedningen för tandvård
Datum

Torsdagen den 16 oktober 2014

Tid

14:30 – 16.15

Plats

Roslagssalen, Landstingshuset

Ledamöter

(C)
(M)
(S)
(M)
(M)
(M)
(KD)
(S)
(S)
(MP)

Övriga

Kjell Bjerrehorn, Julia Forssmed, Margaret Grindefjord (§1-4),
Bo Persson

Catrin Mattsson
ordförande
Catarina Ekeståhl
1:e vice ordförande
Kristina Söderlund
2:e vice ordförande
Louise du Rietz-Svensson
Jonas Nilsson
Luke Cook
Margareta Åkerberg
Victor Harju
Urban Ryadal
Margareta Randwall

Justerat

Catrin Mattsson (C)

Vid protokollet
Julia Forssmed

Kristina Söderlund (S)
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Val av justerare

Catrin Mattsson (C) och Kristina Söderlund (S) utses att justera protokollet.
§2

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns med ändring att § 4 och § 5 byter plats.
§3

Föregående protokoll

Punkten hänskjuts till kommande sammanträde.
§4

Stop Caries Stockholm

Margaret Grindefjord, Folktandvården, informerar om den första rapporten från projektet
”Utökad kariesprevention till små barn i utsatta områden i Stockholms län”.
Syftet med projektet var att skaffa underlag för att förbättra tandhälsan hos barn i utsatta
områden och utjämna skillnaden mellan barn i länet. Detta genom ett utökat vårdprogram
för barn med stor risk att drabbas av karies.
Slutsatser som dras i rapporten är:
•
•
•

Den testade metoden har inte minskat kariesförekomsten signifikant vid 3 års ålder.
Fluorlackning 2 ggr/år är inte kostnadseffektivt i en grupp barn i ett högriskområde
som dagligen borstar tänderna med fluortandkräm.
Tidig undersökning ger god möjlighet att identifiera barn med ökad risk för karies.

Än mer riktade insatser skulle kunna ha större effekt vilket ska fortsätta att undersökas.
Kjell Bjerrehorn informerar om att resultaten från projektet kommer att läggas in i den
utredning som mer övergripande ser över den samlade barn- och ungdomstandvården.
Rapporten skickas ut till beredningen.
§5

Yttrande över motion 2013:29 av Helene Öberg m.fl. (MP) om att förlänga
tandvårdsstödet till och med 23 års ålder
HSN 1405-0711

Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen har begärt att hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra sig över motion
2013:29 av Helene Öberg m.fl. (MP) om att förlänga tandvårdsstödet till och med 23 års
ålder.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-09-02
Motion 2013:29 av Helene Öberg m.fl. (MP)
Yrkanden
Margareta Randwall (MP) yrkar bifall till motionen.
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Ordförande Catrin Mattsson (C) yrkar för M-, C- och KD-ledamöterna bifall till hälso- och
sjukvårdsdirektörens förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Catrin Mattsson (C) ställer proposition på de två förslagen och finner att
programberedningen bifaller Hälso- och sjukvårdsdirektörens förslag.
Beslut
Programberedningen beslutar att i enlighet med hälso- och sjukvårdsdirektörens förslag
föreslå Hälso- och sjukvårdsnämnden besluta
att

till Landstingsstyrelsen överlämna hälso- och sjukvårdsdirektörens förslag

att

omedelbart justera beslutet.

Deltar inte i beslut
Kristina Söderlund (S) anmäler att S-ledamöterna inte deltar i beslutet.
§6

Ej genomförd beviljad tandregleringsvård. Rapport juni 2014

Kjell Bjerrehorn, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, sammanfattar rapporten.
Undersökningen visar på ett bortfall på 3,7 procent vilket är lägre än tidigare
uppskattningar. Det finns förslag om bland annat mer information för att lyckas nå även
dessa. Rapporten delas ut till de närvarande.
§7

Förvaltningen informerar

Alla som har slutat i Landstingsfullmäktige har blivit av med sin mailadress som slutar på
politik.sll.se från och med 15 oktober.
Bo Persson informerar om besöks- och kostnadsutvecklingen för nödvändigt tandvård,
tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling, f-tandvården samt uppsökande verksamhet
med munhälsobedömningar till och med september 2014.
Kjell Bjerrehorn informerar om hur det ser ut med urvalen inom tandregleringsvården och
listningen inom barn- och ungdomstandvården.
§8

Övriga frågor

Ordföranden Catrin Mattsson tackar de närvarande och förklarar mötet avslutat.

