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Sammanträde i programberedningen för tandvård
Datum

Onsdagen den 17 februari

Tid

15.00– 17.00

Plats

Mälarsalen, Landstingshuset

Ledamöter

(C)
(M)
(S)
(M)
(M)
(L)
(KD)
(S)
(S)
(V)

Karin Fälldin
Jane Gustavsson
Tara Twana
Arvid Öhlin
Ann Burgess
Nikoletta Jozsa
Antonella Pirrone
Ahmed Ali Salad
Sargon Daoud
Kerstin Pettersson

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Övriga

Kjell Bjerrehorn, Annika Brismar (§ 6), Ibbe Gnem (§ 6), Karin
Hammarlund, Hans Hellström, Ann-Charlotte Frank Lindgren (§ 6),
Susanna Nordström, Lars Olsson (§ 6), Bo Persson, Olof Thörne (§ 6)

Justerat

Karin Fälldin (C)

Vid protokollet

Susanna Nordström

Tara Twana (S)
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Val av justerare

Karin Fälldin (C) och Tara Twana (S) utses att justera protokollet.
§2

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.
§3

Föregående protokoll

Protokollet från sammanträdet den 25 november läggs till handlingarna.
§4

Upphandling av tjänsten konsultuppdrag inom tandreglering
HSN 1510-1141

Ärendebeskrivning
Ärendet avser förslag om att upphandla tjänsten konsultuppdrag inom tandreglering för
barn och ungdomar i Stockholms län enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling
(LOU).
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-12-17
Beslut
Programberedningen beslutar att föreslå hälso- och sjukvårdsnämnden besluta

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att upphandla tjänsten konsultuppdrag inom
tandreglering

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att återkomma till hälso- och
sjukvårdsnämnden med förslag till förfrågningsunderlag.

Deltar inte i beslutet
Kerstin Pettersson (V) deltar inte i beslutet.
§5

Upphandling av tjänsten områdesansvar för vuxna inom
allmäntandvården i Stockholms län
HSN 1510-1188

Ärendebeskrivning
Ärendet avser förslag om att upphandla tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom
allmäntandvården i Stockholms län enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU).
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-12-15
Beslut
Programberedningen beslutar att föreslå hälso- och sjukvårdsnämnden besluta

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att upphandla tjänsten områdesansvar för
barn och vuxna inom allmäntandvården
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uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att återkomma till hälso- och
sjukvårdsnämnden med förslag till förfrågningsunderlag.

Deltar inte i beslutet
Kerstin Pettersson (V) deltar inte i beslutet.
§6

Utförare av tandvård

Folktandvården i Stockholm AB
Ann-Charlotte Frank Lindgren berättar fakta och utvecklingstendenser inom
Folktandvården 2015. Bland annat ökade asyltandvården med 42 procent för vuxna och med
100 procent för barn. Asylprojektet startades upp för att säkerställa vård till alla.
Folktandvården har bildat sammanlagt 54 geriatriska team i syftet att äldre ska bibehålla
tandhälsan. Den åldrande befolkningen ställer nya krav på tandvården och det webbaserade
verktyget Gerioweb ger klinikerna möjlighet att delge erfarenheter och diskutera fall med
specialister. I utvecklingssyfte använder Folktandvården kvalitetsregistret SkaPa för karies
och parodontit. Registret skapar förutsättningar att utvärdera, utveckla och jämföra till
exempel behandlingsåtgärder. Ann-Charlotte Frank Lindgren beskriver några av
Folktandvårdens utmaningar. Till exempel är Folktandvården till skillnad från andra
tandvårdsorganisationer fullt konkurrensutsatta och har en investeringsram att förhålla sig
till. Befolkningsutvecklingen medför ett tryck på tandvården samtidigt som det är brist på
lokaler. Ann-Charlotte Frank Lindgren berättar vidare att de vill höja den akademiska nivån
men det råder konkurrens från andra vårdgivare om personal. För att säkra den framtida
kompetensförsörjningen arbetar Folktandvården för att vara en attraktiv arbetsgivare.
Presentationen och en inbjudan till Folktandvården Eastman skickas ut till beredningen.
Distriktstandvården
Ibbe Gnem och Annika Brismar berättar om Distriktstandvårdens bakgrund. I juni 2016 har
de 18 kliniker med över 200 miljoner kronor i omsättning. Distriktstandvårdens koncept är
att kompetenstesta all sin personal, ha nyrenoverade lokaler med ny utrustning och ett bra
patientbemötande. De vill ha transperens och bjuder in myndigheter som till exempel IVO.
Annika Brismar berättar att de numer finns med på Stockholms tandvårdskarta och deltar i
ledningsgrupper, referensgrupper, Strama med mera. De tror på möten och är gärna med
och bidrar till ABC-kliniken, forskningsuppdrag eller annan utveckling.
Ibbe Gnem och Annika Brismar belyser ett antal frågeställning för beredningen:
•

•
•

Det finns en trend att privattandläkarna drar sig till större områden och större
kliniker. Det är en utmaning att locka dem till ytterområdena och att få dem att
stanna kvar. Distriktstandvården vill att man ser över tandvårdsbidraget och
ersättningsdifferentiering.
Bristen på tolkar inom asyltandvården. Distriktstandvården är både mångkulturella
och kan tandvård och de vill ges möjligheten att själv utbilda sin personal till tolkar.
Områdesupphandlingen är snart på gång och Distriktstandvården ser en risk med
sänkta priser och i förlängningen sämre kvalitet. De vill ha kvalitetsupphandling
istället för prisupphandling.
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Inom den mobila tandvården finns det ett stort behov och mycket att göra.
Kommunerna har inte rätt kompetens och behöver munvårdsutbildning. Parterna
Distriktstandvården, kommunerna och landsting behöver synkroniseras.
Språkbruket på vårdgivareguiden behöver uppdateras och anpassas till dagens läge.

Privattandläkarföreningen
Lars Olsson och Olof Thörne berättar om Privattandläkarföreningen som ansluter privata
tandvårdsföretag i Sverige. De arbetar bland annat för fri prissättning och etablering av
tandläkare. De erbjuder politisk påverkan, förmånliga försäkringsvillkor, rabattavtal och
rådgivning vid upphandlingsfrågor med mera. Privattandläkarföreningen använder sig av
förtroendenämnder som ger oberoende bedömningar i ärenden. Privata tandvårdsföretag,
anslutna till Privattandläkarföreningen, måste följa förtroendenämndernas beslut. Det är ett
viktigt ansvarstagande för branschen och ger patientskydd. Ett ärende går att väcka i
förtroendenämnden via Privata tandvårdsupplysningen (PTU). Lars Olsson och Olof Thörne
berättar att Privattandläkarföreningens utmaningar är konkurrensneutrala villkor, att
ersättningen för till exempel tandreglering för barn är låg och att samma ersättning ges
oavsett barnets behov. Vidare är asyltandvården en riktig utmaning. Stockholms läns
landsting har valt att, utan upphandling, sluta avtal med enbart en privat vårdgivare. Då
andra privata vårdgivare inte får ersättning kan de inte ge tandvård till asylsökande.
Presentationen delas ut till beredningen.
§7

Tandvårdsberedningens ärendeplan för 2016

Hans Hellström informerar om tandvårdsberedningens ärendeplan 2016. Beredningen
godkänner planen.
§8

Information om förvaltningens svar till skrivelsen från
Socialdemokraterna gällande metoder att motverka karies bland barn
upp till 12 år

Hans Hellström, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, informerar om svaret på skrivelsen från
Socialdemokraterna, gällande metoder att motverka karies bland barn upp till 12 år, som tas
upp i hälso- och sjukvårdsnämnden i februari.
§9

Förvaltningen informerar

Kjell Bjerrehorn, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, ska informera statistik över aktiva
listningar, utförda åtgärder inom specialiteterna och urvalen inom tandregleringsvården till
och med december 2015. Överskriden sammanträdestid lämnar inte utrymme för
redogörelsen men tas upp på nästa beredningsmöte.
§ 10 Övriga frågor
Karin Fälldin tackar de närvarande och förklarar mötet avslutat.

