1 (3)
Programberedning 5tandvård

PROTOKOLL
2015-09-23

6/2015
§§ 35-40

Sammanträde i programberedningen för tandvård
Datum

Onsdagen den 23 september

Tid

14:00 – 16:05

Plats

Institutionen för odontologi, Flemingsberg

Ledamöter

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

Karin Fälldin
Jane Gustavsson
Arvid Öhlin
Cecilia Elving
Antonella Pirrone
Ann Bly Lässman
Sargon Daoud
Kerstin Pettersson

Ordförande
1:e vice ordförande

Ersättare

(M)
(C)
(S)

Arslan Bicen
Michaela Haga
Annett Haaf

Tjänstgörande
§ 38-40, Tjänstgörande
Tjänstgörande

Övriga

Kjell Bjerrehorn, Stein Björkman (delar av § 38) Julia Forssmed,
Karin Hammarlund, Hans Hellström, Lars Nordgren, Bo Persson,
Mats Trulsson (§35-38)

Justerat

Karin Fälldin (C)

Vid protokollet

Julia Forssmed

Sargon Daoud (S)
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§ 35 Val av justerare
Karin Fälldin (C) och Sargon Daoud (S) utses att justera protokollet.
§ 36 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.
§ 37

Föregående protokoll

Protokollet från sammanträdet den 26 augusti läggs till handlingarna.
§ 38 Institutionen för odontologi, Karolinska Institutet
Mats Trulsson, prefekt vid institutionen, berättar om det arbete som bedrivs på
institutionen. På institutionen utbildas tandläkare och tandhygienister, utbildningen för
tandtekniker finns inte kvar. QS ranking för 2015 publicerade Karolinska institutet i topp.
Inom forskningen finns det temagrupper inom följande tre områden:
• Infektion och inflammation
• Oral neurobiologi (SCON)
• Klinisk odontologi och diagnostik
Några viktiga frågor som lyfts fram för den framtida utbildningen är vikten av att
tandhygienistutbildningen blir tre år och att studenter får komma ut på verksamhetsförlagd
utbildning (VFU). Presentationen skickas ut till programberedningen.
Programberedningen visas runt på institutionen.
Stein Björkman, studierektor på tandläkarprogrammet tillika Socialstyrelsen enhet för
behörighet, berättar om hur det går till för personer som kommer från ett land utanför EU
att få legitimation. Det går att se en tydlig ökning när det gäller antalet från tredje land som
söker. Tidigare var det ungefär 50-70 per år, nu handlar det om cirka 300. Många kommer
från Syrien.
§ 39 Förvaltningen informerar
Kjell Bjerrehorn, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, informerar om hur det ser ut med aktiva
listningar, utförda åtgärder inom specialiteterna och urvalen inom tandregleringsvården till
och med augusti.
Bo Persson, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, informerar om utredningen ”Ett
tandvårdsstöd för alla” som nyligen har presenterats. Utredningen innehåller bland annat
förslag om bättre information, en bättre prisjämförelsetjänst, en höjning av det allmänna
tandvårdsbidraget och förändringar av högkostnadsskyddet som bland annat innebär en
koppling till prisbasbeloppet. En länk till utredningen skickas ut till beredningen.
Bo Persson informerar också om det ser ut med resultaten till och med augusti gällande
nödvändig tandvård, tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling, tandvård vid långvarig
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sjukdom eller funktionsnedsättning samt uppsökande verksamhet med
munhälsobedömningar.
§ 40 Övriga frågor
Karin Fälldin tackar de närvarande och förklarar mötet avslutat.
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