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Sammanträde i Programberedningen för tandvård
Datum

Onsdagen den 4 mars

Tid

14:00 – 15:30

Plats

Södertörnssalen, Landstingshuset

Ledamöter

Ersättare

(C)
(M)
(S)
(M)
(M)
(M)
(FP)
(KD)
(S)
(S)
(MP)
(V)

Karin Fälldin
Jane Gustavsson
Tara Twana
Arvid Öhlin
Carl Henrik Svensson
Ann Burgess
Cecilia Elving
Antonella Pirrone
Ann Bly Lässman
Sargon Daoud
Ndumbe Bah Öhman
Kerstin Pettersson

(M)

Arslan Bicen

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

(§ 5-8)

Övriga

Ann Eva Allgren Askensten, Kjell Bjerrehorn, Julia Forssmed,
Hans Hellström, Lars Nordgren, Bo Persson, Klara Persson,
Siri Lindqvist Ståhle

Justerat

Karin Fälldin (C)

Vid protokollet

Julia Forssmed

Tara Twana (S)
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Val av justerare

Karin Fälldin (C) och Tara Twana (S) utses att justera protokollet.
§2

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.
§3

Föregående protokoll

Protokollet från sammanträdet den 4 december läggs till handlingarna.
§4

Sammanträdestider för 2015
1501-0014

Ärendebeskrivning
Förslag till sammanträdestider för Programberedningen för Tandvård 2015
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-01-19
Beslut
Programberedningen för Tandvård beslutar
att fastställa följande dagar för sina sammanträden 2015, med klockan 14.00 som starttid för
sammanträdena om inget annat anges.
Onsdagen den 4 mars
Onsdagen den 25 mars
Onsdagen den 22 april
Onsdagen den 27 maj
Onsdagen den 26 augusti
Onsdagen den 23 september
Onsdagen den 21 oktober
Onsdagen den 25 november
§5

Ärendeplan för tandvårdsberedningen 2015

Hans Hellström, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, föredrar det utskickade förslaget.
Programberedningen beslutar att lägga planen till handlingarna.
§6
Introduktion till den landstingsfinansierade tandvården
Kjell Bjerrehorn och Bo Persson, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, introducerar barn- och
ungdomstandvården och vuxentandvård.
Huvuduppdraget formuleras i tandvårdslagen. Barn- och ungdomstandvård ges till och med
det år man fyller 19 år. I dagsläget utförs ungefär 75 % av den allmänna barn- och
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ungdomstandvården av Folktandvården AB. Övriga aktörer är Tandläkarhögskolan och olika
privattandläkare.
Landstingets ansvar gäller även specialisttandvård och utbildningen av specialisttandläkare.
Det finns idag 8 stycken specialiteter. Utbildningen av specialisttandläkare genomförs i
huvudsak av Folktandvården och tandläkarhögskolan.
När det gäller vuxentandvård är det 26 500 personer som har ett Tandvårdsstödsintyg.
Dessa ges till personer som har ett omfattande och varaktigt omvårdnadsbehov. Det finns
också möjlighet att få det som kallas tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling som i
dagsläget omfattar 13 grupper.
Tandvårdsförsäkringen med det allmänna tandvårdsbidrag och högkostnadsskyddet
introducerades. 2013 kom det tredje steget. Detta tredje steg innebär i korthet att stödet till
personer som kan få problem med tänderna på grund av sin sjukdom eller
funktionsnedsättning förstärktes.
Presentationen sänds ut till programberedningen.
§7

Förvaltningen informerar

Hans Hellström, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, informerar om vad för typ av frågor som
kommer tas upp under denna punkt fortsättningsvis.
§8

Övriga frågor

Det har gått ut en information om meddelarfrihet, sekretess och tystnadsplikt samt jäv. Den
som läst uppmanas att underteckna att de tagit del av informationen.
Ordförande Karin Fälldin tackar de närvarande och förklarar mötet avslutat.

