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Sammanträde i Programberedningen för tandvård
Datum

Onsdagen den 22 april

Tid

14:00 – 16:00

Plats

Akademiskt Centrum för Äldretandvård

Ledamöter

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

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

Ordförande
2:e vice ordförande

Ersättare

(M)
(C)

Arslan Bicen
Michaela Haga

Tjänstgörande
(§ 15-19)

Övriga

Kjell Bjerrehorn, Gunilla Sandborgh Englund (§ 15-18),
Julia Forssmed, Hans Hellström, Lars Nordgren,
Bo Persson, Pia Skott (§ 15-18), 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.
§ 16

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns med ändringen att punkten Äldretandvård tidigareläggs.
§ 17

Föregående protokoll

Protokollet från sammanträdet den 25 mars läggs till handlingarna.
§ 18

Äldretandvård

Kjell Bjerrehorn, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, ger en bakgrund till Akademiskt
centrum för äldretandvård (ACT). ACT har funnits i ett och ett halvt år och startade för att
det fanns ett stort behov av ett bättre samarbete mellan Folktandvården och akademin.
Gunilla Sandborgh Englund, föreståndare, berättade om arbetet som bedrivs inom ACT med
fokus på forskningen. Arbetet består av tre ben: forskning, undervisning och information.
Fokusområden är:
• Samband mellan orala sjukdomar och allmänsjukdomar
• Samband mellan sensomotoriska störningar i tuggapparaten
och kognitiva funktioner
• Behandlings- och omvårdnadsaspekter på mun och tandvård hos äldre
patienter, sett i ett multiprofessionellt perspektiv
Presentationen, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan sänds ut till
programberedningen
Pia Skott, vice föreståndare och chef för den kliniska delen, visade runt i lokalerna och
berättade om klinikens arbete.
§ 19 Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms
län 2014
HSN 1503-0369
Ärendebeskrivning
I detta ärende anmäls rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014.
Siri Lindqvist Ståhle presenterar rapporten. Presentationen sänds ut till
programberedningen.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens anmälan, 2015-03-25
Rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014
Beslut
Programberedningen för tandvård beslutar föreslå hälso- och sjukvårdsnämnden besluta
att lägga anmälan till handlingarna.
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§ 20 Förvaltningen informerar
Kjell Bjerrehorn och Bo Persson, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, informerar om att inget
sticker ut när det gäller kostnads- eller besöksutveckling. På nästa sammanträde kommer
mer utförlig information att ges.
Önskemål ges till förvaltningen om att planera in uppföljning av dagens diskussioner kring
äldretandvård och tandvårdsrapporten.
§ 21

Övriga frågor

Arvid Öhlin (M) lämnar en rapport från Patientsäkerhetsdagen den 12 mars 2015.
Karin Fälldin informerar om att det kommer att vara gruppmöte för m-, fp-. C-, och kdledamöter före nästa sammanträde.
Karin Fälldin tackar de närvarande och förklarar mötet avslutat.

