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Datum
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Ahmed Ali Salad
Sargon Daoud
Ndumbe Bah Öhman
Arslan Bicen
Michaela Haga
Annett Haaf

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Tjänstgörande
Tjänstgörande

Övriga

Hans Hellström, Karin Hammarlund, Eva Ljung, Susanna Nordström,
Siri Lindqvist Ståhle, Lars Nordgren

Justerat

Karin Fälldin (C)

Vid protokollet

Susanna Nordström

Tara Twana (S)
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§ 20 Val av justerare
Karin Fälldin (C) och Tara Twana (S) utses att justera protokollet.
§ 21 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns med ändringen att punkten Patientnämndens rapport 2015 flyttas
fram i ärendeordningen.
§ 22 Föregående protokoll
Protokollet från sammanträdet den 13 april godkänns och läggs till handlingarna.
§ 23 Patientnämndens rapport 2015
Eva Ljung från Patientnämnden berättar att Patientnämnden och dess förvaltning är en
lagstadgad organisation. De hanterar klagomål som kommer in till landstinget, rörande
verksamheter inom hälso- och sjukvården eller tandvården som landstinget själva bedriver
eller som är offentligt finansierade. Nämnden har också till uppgift att utse stödpersoner åt
patienter som tvångsvårdas inom psykiatrin eller är isolerade med stöd av
smittskyddslagen. Eva Ljung berättar att de får in väldigt få förfrågningar om stödpersoner
vilket tros bero på hög personalomsättning och bristande rutiner.
Eva Ljung berättar vidare att Patientnämnden får in cirka 7000 ärenden per år som delas in
i olika problemområden och vårdtyper. Inom tandvården har ärenden inom ”Vård och
behandling” seglat upp före ekonomiska spörsmål. Det finns ett mörkertal i patienter som
till exempel vill anmäla men tycker att det är för krångligt att göra det, som inte känner till
patientnämnden eller som använder sig av modern teknik för att kommunicera. En av
Patientnämndens utmaningar är att få till de digitala kommunikationsvägarna som
samtidigt uppfyller de höga kraven på sekretess. En annan utmaning följer på de förslag
som ges i Klagomålsutredningen om en ändrad roll för IVO. Patientnämnden förbereder sig
för hur ändringen kan påverka deras roll, organisation och arbete.
Presentationen skickas ut till beredningen.
§ 24

Yttrande över motion 2015:22 av Tara Twana m.fl. (S) om äldres
tandhälsa
HSN 1510-1225

Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen har begärt att hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra sig över motion
2015:22 om äldres tandhälsa. I motionen föreslår Tara Twana m.fl. (S) att hälso- och
sjukvårdsförvaltningen ska komma med förslag på hur landstinget tillsammans med
kommunerna i länet kan skapa förutsättningar för att hälso- och sjukvården, kommunerna
och tandvården tillsammans ska ta fram ny kunskap kring äldres munhälsa. Vidare förslås
att hälso- och sjukvårdsförvaltningen ska komma med förslag på hur hälso- och sjukvården,
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kommunerna och tandvården ska samverka kring äldre som bor hemma där speciellt
dietiseter som ett stöd i hemtjänstens verksamhet ska analyseras.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-04-04
Motion 2015:22 av Tara Twana m.fl. (S)
Beslut
Programberedningen för tandvård beslutar att föreslå hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att

till landstingsstyrelsen överlämna hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
som nämndens yttrande

att

omedelbart justera beslutet.

Särskilt uttalande
Tara Twana (S) lämnar ett särskilt uttalande för socialdemokraterna, bilaga 1.
§ 25

Yttrande över motion 2015:23 av Tara Twana (S) om att barn och
ungdomar med astma riskerar karies
HSN 1510-1226

Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen har begärt att hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra sig över motion
2015:23 om att barn och ungdomar med astma riskerar karies. I motionen föreslår Tara
Twana (S) att tandvården tillsammans med hälso- och sjukvården ska utveckla de
förebyggande vårdprogrammen i syfte att förtydliga kopplingen mellan tandhälsa (karies)
och andra sjukdomar, tillexempel astma. Målgruppen ska vara barn och ungdomar, deras
föräldrar samt för personal inom tandvården. Vidare ska hälso- och sjukvården skapa
förutsättningar för att forskning ska kunna genomföras för att visa på hur faktorer
relaterade till astma, tillexempel astmamedicin påverkar den orala hälsan.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-04-04
Motion 2015:23 av Tara Twana (S)
Beslut
Programberedningen för tandvård beslutar att föreslå hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att

till landstingsstyrelsen överlämna hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
som nämndens yttrande

att

omedelbart justera beslutet.

Särskilt uttalande
Tara Twana (S) lämnar ett särskilt uttalande för socialdemokraterna, bilaga 2.
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§ 26 Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i
Stockholms län 2015
HSN 2016-0588

Ärendebeskrivning
I detta ärende anmäls rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län
2015.
Siri Lindqvist Ståhle, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, föredrar ärendet och svarar på
frågor. Presentationen skickas ut till beredningen.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens anmälan 2016-04-15
Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2015
Beslut
Programberedningen för tandvård beslutar att föreslå hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att

lägga anmälan till handlingarna.

§ 27 Förvaltningen informerar
Hans Hellström, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, informerar om barn- och
ungdomstandvården i jämförelse med motsvarande period förra året:
•

Aktiva listningar är i nuläget 94 procent. Önskvärt är 100 procent. Alla treåringar är
ännu inte listade men det arbetas på att uppnå det.

•

Inom specialisttandvården har remisserna minskat med 5 procent men kostnaderna
har ökat vilket tros bero på att kostnaderna för föregående års remisser kommer nu.

•

Antalet startade tandregleringsbehandlingar till och med april har ökat med 17%.

•

Utifrån budgeten förväntas ett noll-resultat.

Karin Hammarlund, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, informerar om vuxentandvården i
jämförelse med motsvarande period förra året:
•

Munhälsobedömningar har ökat med 15 procent.

•

Nödvändig tandvård har ökat med 8 procent.

•

Tandvård som led i sjukdomsbehandlingar har ökat med 2 procent.

•

F-tandvården har ökat med 50 procent och antalet ansökningar ökar.

•

Totalt sett behandlas fler patienter men kostnaden ligger på samma nivå.
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§ 28 Övriga frågor
Ann Bly Lässman har läst i den lokala Märstatidningen om överpriser hos tandvården och
att statens referenspriser inte gäller hos många tandläkare i kommunen. Hans Hellström
informerar att den införda prisjämförelsetjänsten inte har fungerat så bra. En ny
upphandling av tjänsten kommer att ske i år. Tanken är att den ska bli mer användarvänlig
och kanske även obligatorisk för tandläkarmottagningarna. (Förtydligande: frågan rör inte
beredningen och landstinget utan den statligt reglerade tandvården).
Karin Fälldin tackar de närvarande och förklarar mötet avslutat.
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Bilaga 1

Särskilt uttalande över motion 2015:22 av Tara Twana (S) m.fl. om äldres
tandhälsa
Socialdemokraterna anser att tandhälsan spelar roll för hela kroppens välmående.
Tandstatusen är en klassfråga. Många äldre har idag stora problem med sin tandhälsa,
något som riskerar att påverka och försämra livskvaliteteten och i längden leda till
undernäring. Hos många äldre finns ett stort behov och en önskan om att få tillgång till
mer tandvård. Den uppsökande verksamhet som riktar sig till vissa äldre och
funktionsnedsatta kommer, trots utökade insatser, långt ifrån alla som önskar det till
del. Här krävs ett fortsatt arbete för att förbättra många äldres tandhälsa.
Vi Socialdemokrater ser positivt på att Stockholms läns landsting i samarbete med
Akademiskt Centrum för Äldretandvård (ACT) tar fram ny kunskap kring äldres
munhälsa.
Med hänvisning till förvaltningens utlåtande undrar vi:

-

-

Bedrivs det för närvarande några forskningsprojekt i samarbete med ACT?
Hur implementerar man den nya kunskapen?
Har forskningsprojekten lett till några nya satsningar/förändringar för att
förbättra äldres tandhälsa under de senaste åren?
Hur är Folktandvårdens forskningsroll i relation till de forskningsprojekt som
drivs i samarbete med ACT?
I budgeten tillskjuts en miljon kronor i tre år till ett Akademiskt centrum för
barntandvård. Varför görs inte motsvarande satsning på forskning om äldres
tandvård?
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Bilaga 2

Särskilt uttalande över motion 2015:23 av Tara Twana (S) om att barn och
ungdomar med astma riskerar karies
Socialdemokraterna anser att ett aktivt förebyggande arbete, särskilt hos barn och unga, är
avgörande för att stärka den generella hälsan hos befolkningen. I Stockholm har tandhälsan
förbättrats kontinuerligt och är överlag relativt bra, men det finns stora skillnader i länet. Barn
och ungdomar med astma drabbas oftare av karies och tandköttsinflammation än andra
jämnåriga utan astma.
Vi ser positivt på samarbetet mellan Folktandvården Stockholms län AB, Karolinska
Institutetet institutionen för odontologi samt hälso- och sjukvårdsförvaltningen för bildandet
av ett Akademiskt barntandvårdscentrum (ABC). ABC är en centrumbildning för forskning
inom barn- och ungdomstandvården, exempelvis avseende karies och särskilda
diagnosgrupper.
Med hänvisning till förvaltningens utlåtande undrar vi:
- Vilka är de särskilda diagnosgrupper som ABC ska bedriva forskning om? Ingår

-

gruppen barn med astma?
När redovisas den översyn av vårdprogrammen som pågår?

