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7/2016
§§ 52-60

Sammanträde i programberedningen för tandvård
Datum

Onsdagen den 16 november

Tid

16.00– 17.40

Plats

Mälarsalen, Landstingshuset

Ledamöter

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

Karin Fälldin
Jane Gustavsson
Tara Twana
Arvid Öhlin
Anne Burgess
Ann Bly Lässman
Ahmed Ali Salad
Sargon Daoud
Kerstin Pettersson

Ordförande
1:e vice ordförande § 55-58
2:e vice ordförande

Ersättare

(M)
(C)
(S)

Arslan Bicen
Michaela Haga
Anas Abdullah

Tjänstgörande
§ 56-60 Tjänstgörande
Tjänstgörande

Övriga

Julia Forssmed, Karin Hammarlund, Maria Hedberg (§ 52-57),
Hans Hellström, Siri Lindqvist Ståhle, Petra Björk
Rebecca Rosenberg (§ 52-56), Niklas Schesny (§ 52-56)

Justerat

Karin Fälldin (C)

Vid protokollet

Julia Forssmed

§ 52-58

Tara Twana (S)
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§ 52 Val av justerare
Karin Fälldin (C) och Tara Twana (S) utses att justera protokollet.
§ 53 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.
§ 54 Föregående protokoll
Protokollet från sammanträdet den 19 oktober godkänns och läggs till handlingarna.
§ 55 Sammanträdestider för programberedningen för tandvård 2017
HSN 1501-0014
Ärendebeskrivning
Förslag till sammanträdestider för programberedningen för tandvård 2017.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-10-17
Yrkanden
Ordförande (C) yrkar att sammanträdena startar klockan 16.00 förutom den 16 juni då
sammanträdet startar klockan 09.00
Beslut
Programberedning Tandvård beslutar
att

fastställa följande dagar för sina sammanträden 2017, med klockan 16.00 som starttid
för sammanträdena om inget annat anges
Onsdagen den 15 februari
Onsdagen den 15 mars
Onsdagen den 5 april
Onsdagen den 10 maj
Fredagen den 16 juni (klockan 09.00)
Onsdagen den 23 augusti
Onsdagen den 20 september
Onsdagen den 18 oktober
Onsdagen den 15 november

§ 56 Ansiktsprotetik
Niklas Schesny och Rebecca Rosenberg, Folktandvården Karolinska sjukhuset Solna,
informerar om sitt arbete med att göra olika former av proteser. Det sker någonstans mellan
1100-1200 patientbesök på ett år och vården är gratis för patienterna. En utmaning i arbetet är
att ständigt förbättra förankringsmetoderna.
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§ 57 Information om revidering av förfrågningsunderlag
Maria Hedberg och Siri Lindqvist Ståhle, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, informerar om
följande ärenden:
- Revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet allmän barn- och
ungdomstandvård
HSN 2016-4283
- Revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet specialisttandvård för barn
och ungdomar
HSN 2016-4284
- Revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet tandregleringsvård för barn
och ungdomar
HSN 2016-4285
Enligt regeringens budgetproposition för 2017 förlängs den avgiftsfria tandvården till och med
det år man fyller 21 år (2017) och utökas därefter till 22 år (2018) och 23 år (2019). Detta leder
till kostnadsökningar men ersätts med 61 miljoner kronor från staten (2017). Det kommer att
göras ett informationsutskick till personer födda 1996 för att berätta om förändringarna.
Gällande allmän barn- och ungdomstandvård genomförs en omfördelning av ersättningen.
Exempelvis sänks tandvårdspengen något och det införs en separat ersättning för interceptiv
tandregleringsvård. Inom tandreglingen genomförs bland annat förändringar gällande
rapporteringen och ersättningen där en ny ersättning införs istället för nuvarande så kallade
dubbel ersättning. Tanken med den förändringen är att fler ska få relevant vård.
Beredning av ärendena sker i programberedningen för vårdval. Presentationen läggs på
läsplattorna.
§ 58 Landstingets tandvårdsstöd med fokus på oral protetik
Karin Hammarlund, hälso- och sjukvårdsförvaltningen berättar om och visar exempel på
behandlingar inom nödvändig tandvård, tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling och
tandvård vid långvarig sjukdom och funktionsnedsättning.
§ 59 Förvaltningen informerar
Hans Hellström, hälso- och sjukvårdsförvaltningen informerar om att ekonomin för
tandvården ser ut ungefär som förväntat och svarar på en fråga om ett i media
uppmärksammat fall med en tandhygienist som fakturerat landstinget för behandlingar som
inte utförts.
§ 60 Övriga frågor
Karin Fälldin tackar de närvarande och förklarar mötet avslutat.
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