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Sammanträde i Programberedningen för tandvård
Datum

Onsdagen den 27 maj

Tid

14:00 – 16:00

Plats

Ledamöter

Södertörnssalen, landstingshuset

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

Karin Fälldin
Jane Gustavsson
Tara Twana
Arvid Öhlin
Carl Henrik Svenson
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
(§ 23-26)

Övriga

Kjell Bjerrehorn, Christer Ekström, Julia Forssmed,
Anders Fridell (§ 22-25), Bo Persson, Klara Persson (§ 22-26)

Justerat

Karin Fälldin (C)

Vid protokollet

Julia Forssmed

Tara Twana (S)

2 (3)
Programberedning 5Tandvård

PROTOKOLL
2015-05-27

4/2015
§§22-28

§ 22 Val av justerare
Karin Fälldin (C) och Tara Twana (S) utses att justera protokollet.
§ 23 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.
§ 24 Föregående protokoll
Protokollet från sammanträdet den 22 april läggs till handlingarna.
§ 25 Information från patientnämnden
Anders Fridell, kommunikationschef på patientnämndens förvaltning, berättade om
patientnämndens arbete. Under 2014 kom det in 6 033 ärenden vilket är en ökning med 13
% jämfört med 2013. Ungefär 320 av dessa handlar om tandvården. Inom tandvården
dominerar vård- och behandlingsfrågor tillsammans med ekonomi.
Under 2014 avslutades 80 skriftliga ärenden. Det ledde till förbättringsåtgärder i 24
ärenden. Av dessa ledde 18 ärenden till åtgärder för den enskilde patienten vilket kan vara
exempelvis ekonomisk justering. 6 ärenden ledde till åtgärder på övergripande nivå som
exempelvis avvikelserapportering. Presentationen sänds ut till programberedningen.
§ 26 Tema tandregleringsvård
Kjell Bjerrehorn, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, inledde ”tema ortodonti”. Ortodontin
omfattar två huvudfunktioner, urval för vård på landstingets bekostnad respektive vård. Ett
knappt 10-tal urvalstandläkare är upphandlade enligt LOU inom 15 geografiska områden. Ett
knappt 40-tal vårdgivare är upphandlade enligt LOV.
Christer Ekström, specialist- och urvalstandläkare, berättade om det arbete som utförs.
Ungefär 25 % av en genomsnittlig årskull 8-16 år väljs ut för tandreglering på landstingets
bekostnad. De med störst vårdbehov prioriteras. 25 % av barnen motsvarar i stort sett
Socialstyrelsens vårdbehovsindex 3 och 4. Funktionsavvikelser prioriteras vilket ofta, men
inte alltid, även omfattar ett estetiskt vårdbehov.
En konsult genomför just nu en genomlysning av ortodontin på uppdrag av förvaltningen,
där urvalsprocessen ingår som en del. Rapport ska redovisas i höst.
§ 27 Förvaltningen informerar
Kjell Bjerrehorn och Bo Persson, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, rapporterade om
resultaten i tertialbokslutet. Det som sticker ut jämfört med budget är f-tandvården där det
finns svårigheter att nå ut till så många som avsetts. Detta är dock en utmaning som
Stockholm delar med övriga landet.
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Det kommer att gå ut en inbjudan till en äldretandvårdskonferens den 9 oktober. Program
utdelades för avbokning i kalendern. Förvaltningen återkommer med rutiner för anmälan.
I en internationell ranking av universitetsutbildningar inom tandvård hamnar
tandläkarhögskolan (KI) i topp.
En skrivelse avseende behovet av att uppmärksamma forskning inom äldretandvården
redovisades. Skrivelsen är adresserad Socialdepartementet och hörsammas förhoppningsvis
i den forskningsproposition som förväntas föreläggas riksdagen 2016.
§ 28 Övriga frågor
Frågor ställdes med anledning av reportage i TV4-programmet Kalla fakta om personer som
bland annat får betala för åtgärder som inte utförts. Beredningen och förvaltningen
konstaterade att programmet berörde verksamhet/rutiner som primärt inte omfattas av
HSF:s uppdrag.
Karin Fälldin tackar de närvarande och förklarar mötet avslutat.

