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Sammanträde i Programberedningen för tandvård
Datum

Onsdagen den 25 mars

Tid

14:00 – 16:00

Plats

Södertörnssalen, Landstingshuset

Ledamöter

Ersättare

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

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

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

(M)

Arslan Bicen

Tjänstgörande § 9-11

§ 12-14
§ 12-14
§ 9-12

Övriga

Kjell Bjerrehorn, Julia Forssmed, Hans Hellström, Lars Nordgren,
Bo Persson, Klara Persson

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.
§ 10 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.
§ 11

Föregående protokoll

Protokollet från sammanträdet den 4 mars läggs till handlingarna.
§ 12

Allmän barn- och ungdomstandvård

Kjell Bjerrehorn, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, berättar om allmän barn- och
ungdomstandvård.
• De ekonomiska förutsättningarna där tandvården utgör ungefär 23,5 mdkr av
nationalräkenskaperna där tandvårdsförsäkringen, patientavgifterna och
landstingens ansvar utgör de olika delarna. Tandvårdsenheten i Stockholms läns
landsting hanterar en budget på ungefär 1 mdkr. 62 % av denna budget går till
barndelen. Av dessa 62 % utgör den allmänna barntandvården i sin tur 62 %.
• Förutsättningarna anges i Tandvårdslagen (1985:125). Bland annat anges att särskild
vikt ska läggas vid förebyggande åtgärder.
• Förutsättningarna och uppdraget för leverantörerna anges i gällande
förfrågningsunderlag. Leverantörerna består av Folktandvården Stockholms län AB,
privata vårdgivare och privata tandhygienistföretag, och Karolinska Institutet
(tandläkarhögskolan).
• Ersättningssystemet där ersättning ges beroende på i vilket av de 4
vårdbehovsområdena som barnet är folkbokfört.
• Aktuella projekt/uppföljningar
o Stop Caries Stockholm
o 12-åringar
o Tandhälsorapport 2014
o Barntandvårdsöversyn
Presentationen delas ut till programberedningen tillsammans med förfrågningsunderlaget
för området. Presentationen sänds även ut till programberedningen.
§ 13

Förvaltningen informerar

Kjell Bjerrehorn, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, informerar om hur det ser ut med
urvalen inom tandregleringsvården, skickade remisser och listningen inom barn- och
ungdomstandvården.
Presentationen sänds ut till programberedningen.
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Bo Persson, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, informerar om besöks- och
kostnadsutvecklingen för nödvändigt tandvård, tandvård som ett led i en
sjukdomsbehandling, samt uppsökande verksamhet med munhälsobedömningar till och
med februari 2014.
Presentationen sänds ut till programberedningen.
Hans Hellström, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, informerar om studiebesöket på
Stiftelsen Stockholms Sjukhem i samband med nästa sammanträde.
§ 14

Övriga frågor

Inga övriga frågor.
Ordförande Karin Fälldin tackar de närvarande och förklarar mötet avslutat.

