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5/2016
§§ 37-42

Sammanträde i programberedningen för tandvård
Datum

Onsdagen den 21 september

Tid

15.00– 16.10

Plats

Mälarsalen, Landstingshuset

Ledamöter

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

Karin Fälldin
Jane Gustavsson
Tara Twana
Arvid Öhlin
Carl Henrik Svenson
Anne Burgess
Nikoletta Jozsa
Antonella Pirrone
Ahmed Ali Salad
Sargon Daoud

Ersättare

(M)
(C)

Arslan Bicen
Michaela Haga

Övriga

Kjell Bjerrehorn, Hans Hellström, Karin Hammarlund,
Lars Nordgren, Gunnar Fälldin och Torsten Ibring

Justerat
Karin Fälldin (C)

Vid protokollet
Torsten Ibring

Tara Twana (S)

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
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§ 37 Val av justerare
Karin Fälldin (C) och Tara Twana (S) utses att justera protokollet.
§ 38 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.
§ 39 Föregående protokoll
Protokollet från sammanträdet den 13 juni godkänns och läggs till handlingarna.
§ 40

Specialistutbildning östra regionen

Kjell Bjerrehorn, hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Georgios Tseligkaridis, övertandläkare
Folktandvården, informerar i ärendet.

Rapporten Specialisttandvården i Stockholms län och Gotland 2015 var utsänd inför
sammanträdet.
Enligt tandvårdslagen (1985:125) ska landstinget planera tandvården med utgångspunkt i
befolkningens behov av tandvård. Planeringen skall avse även den tandvård som erbjuds
av annan än landstinget. Landstinget svarar också enligt tandvårdslagen för att det finns
möjlighet till anställning för tandläkares specialiseringstjänstgöring enligt
patientsäkerhetslagen i en omfattning som motsvarar det planerade framtida behovet av
tandläkare med specialistkompetens i klinisk verksamhet.
En inventering som gjordes 2012 visar att fram till 2020 behöver Stockholms län 40
specialiseringsplatser. I länet finns 180 verksamma specialister, ett drygt 50-tal av dem går i
pension fram till 2021. Antalet specialister som utbildas fram till dess kommer att vara något
fler.
Det finns åtta specialiteter: Pedodonti, endodonti, ortodonti, protetik, parodontologi,
betfysiologi, oral kirurgi och odontologisk radiologi.
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 1993:4 ses nu över och revideras sannolikt 2018.
Studierektorns uppdrag är bland annat att samordna delar av specialistutbildningen och vara
stöd för handledarna. I landet finns sammanlagt sex studierektorer.
Presentationen distribueras till utskottet via läsplattorna.
§ 41

Förvaltningen informerar

Karin Hammarlund hälso- och sjukvårdsförvaltningen, informerar om vuxentandvårdens
stödformer nödvändig tandvård, uppsökande verksamhet med munhälsobedömningar,
tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling (LIS), tandvård vid långvarig sjukdom eller
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funktionsnedsättning (F-tandvård) och kommenterade åldersbestämning genom knä- och
tandröntgen.
Kjell Bjerrehorn hälso- och sjukvårdsförvaltningen, presenterade statistik till och med augusti
2016 för allmäntandvård och specialisttandvård och tandregleringsvård.
Presentationerna distribueras till utskottet via läsplattorna.
§ 42 Övriga frågor
Inga.

Karin Fälldin tackar de närvarande och förklarar mötet avslutat.

---------------------------------------------------------------------------
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