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Sammanträde i programberedningen för tandvård
Datum

Onsdagen den 21 oktober

Tid

14:00 – 16:00

Plats

Södertörnssalen, landstingshuset

Ledamöter

Ersättare

(C)
(M)
(S)
(M)
(M)
(M)
(S)
(S)
(S)
(MP)
(V)

Karin Fälldin
Jane Gustavsson
Tara Twana
Arvid Öhlin
Carl Henrik Svenson
Ann Burgess
Ann Bly Lässman
Ahmed Ali Salad
Sargon Daoud
Ndumbe Bah Öhman
Kerstin Pettersson

§ 41-del av § 44

(M)
(S)

Arslan Bicen
Annett Haaf

Tjänstgörande
Tjänstgörande § 41-43

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

§ 44-47

Övriga

Kjell Bjerrehorn, Göran Dahllöf (§ 41-46), Julia Forssmed,
Karin Hammarlund, Hans Hellström, Thomas Modéer (§ 41-46),
Lars Nordgren, Bo 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.
§ 42 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.
§ 43 Föregående protokoll
Protokollet från sammanträdet den 23 september läggs till handlingarna.
§ 44 ”13-års-uppdraget”
Thomas Modéer, professor emeritus, berättar om uppdraget som innebar uppföljning av
sjukdomsförebyggande och sjukdomsbehandlande åtgärder riktade mot tonåringar mellan
2011 och 2013. De som följdes upp var ca 21 000 patienter födda 1998 i Stockholms län
utifrån antalet karierade och fyllda tänder, olika sjukdomsförbyggande och
sjukdomsbehandlande åtgärder samt de fyra vårdbehovsområdena. Uppföljningen visar att
tandhälsan är sämre hos patienter i resurssvaga områden jämfört med resursstarka, och att
dessa skillnader förstärks under tonåren. Uppföljningen visar också på skillnader mellan
Folktandvården och Distriktstandvården i genomförandet av vården. Några förslag som
lämnas är följande: Särskilj sjukdomsförbyggande från sjukdomsbehandlande åtgärder, alla
som behandlas för karies bör utöver reparativa åtgärder även få sjukdomsbehandlande,
förstärk resurserna till ett sammanfört vårdbehovsområde 3 och 4 samt stimulera klinisk
forskning. Presentationen sänds ut till programberedningen.
§ 45 Stockholms medicinska råd (SMR)/Spesak tand- och käksjukdomar
Göran Dahllöf, professor och ordförande i specialitetsrådet för tand- och käksjukdomar i
Stockholms läns landsting, berättar om arbetet som bedrivs inom specialitetsrådet och inom
Stockholms medicinska råd (SMR). I SMR ingår Göran som en av 28 specialitetsråd.
Specialitetsråden har i uppdrag att bland annat identifiera förbättrings- och
utvecklingsområden, stödja forskning och utveckling inom området, bistå förvaltningen som
sakkunniga vid vårdval och upphandlingar samt utveckla regionala vårdprogram. Aktuellt i
specialitetsrådet är Akademiskt barntandvårdscentrum (ABC) och frågor om det stora
behovet av forskning och utveckling inom barn- och ungdomstandvården, metoder för
förebyggande vård i resurssvaga områden och metoder för uppföljning av kvalitet.
Presentationen sänds ut till programberedningen.
§ 46 Övriga frågor
Socialdemokraterna ställer en fråga om fissurförsegling/plastning som en effektiv metod för
att förbygga karies bland barn upp till 12 år. Kjell Bjerrehorn, Göran Dahllöf och Thomas
Modéer besvarar frågan. I Stockholm används metoden enbart på vissa indikationer och
används i ca 2-3000 fall per år. Metoden bedöms inte kostnadseffektiv som allmänpreventiv
metod utan enbart gentemot riskgrupper. Förvaltningen återkommer i frågan i samband
med redovisningen av barntandvårdsöversynen.
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§ 47 Förvaltningen informerar
Karin Hammarlund informerar om hur det ser ut med resultaten till och med september
gällande nödvändig tandvård, tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling, tandvård vid
långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning samt uppsökande verksamhet med
munhälsobedömningar. Presentationen sänds ut till programberedningen.
Kjell Bjerrehorn informerar om hur det ser ut med resultatet gällande barn- och
ungdomstandvården. Sammantaget ser det ut att bli ett ekonomiskt nollresultat.
Karin Fälldin tackar de närvarande och förklarar mötet avslutat.

