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2016-04-13

2/2016
§§ 11-19

Sammanträde i programberedningen för tandvård
Datum

Onsdagen den 13 april

Tid

15.00– 17.00

Plats

Södertörnssalen, Landstingshuset

Ledamöter

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

Karin Fälldin
Jane Gustavsson
Tara Twana
Arvid Öhlin
Carl Henrik Svenson
Ann Burgess
Nikoletta Jozsa
Ahmed Ali Salad
Sargon Daoud
Ndumbe Bah Öhman
Kerstin Pettersson
Michaela Haga
Annett Haaf

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

(§§ 18-19)
(§§ 11-17)

Övriga

Kjell Bjerrehorn, Karin Hammarlund, Susanna Nordström, Yvonne
Nyblom (§§ 11-15), Siri Lindqvist Ståhle, Lars Nordgren

Justerat

Karin Fälldin (C)

Vid protokollet

Susanna Nordström

Tara Twana (S)
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§ 11 Val av justerare
Karin Fälldin (C) och Tara Twana (S) utses att justera protokollet.
§ 12 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns med en del ändringar i ärendeordningen.
§ 13 Föregående protokoll
Protokollet från sammanträdet den 17 februari godkänns och läggs till handlingarna.
§ 14 Ändring av sammanträdestid
Beredningen för tandvård beslutar att sammanträdestiden den 16 november kl. 15.00–17.00
ändras till den 16 november kl. 16.00–18.00.
§ 15

Framtidsspaning

Yvonne Nyblom, Sveriges Tandhygienistförening, informerar om data kring tandhygienisterna i
Sverige, den viktiga munhälsan och om tandvårdsreformerna Uppsökande tandvård och
Nödvändig tandvård (N-tandvård) från1999 samt Tandvård vid långvarig sjukdom eller
funktionsnedsättning (F-tandvård) från 2013.
I dag är det biståndsbedömningen som avgör behovet av tandvårdsstöden uppsökande och
nödvändig tandvård. Tandhygienistföreningen föreslår i framtiden alternativet att alla
medborgare som biståndsbedömts erbjuds tandvårdsstöden och att alla över 80 eller 85+
automatiskt får N-tandvård. När det gäller F-tandvård krävs det idag läkarintyg på definierade
diagnoser som anses leda till stora svårigheter att sköta munhygienen eller genomgå
tandvårdsbehandling och patientens behov och omfattning av stödet bedöms av läkarkåren. I
framtiden ser Tandhygienistföreningen alternativet att diagnos med stöd av läkarintyg ska
medföra direkt rätt till stödet och att bedömningen ska göras av tandvården.
Yvonne Nyblom ger förslag på generella strukturförstärkningar i framtiden: tandvårdsansvarig
samordnare (TAS) inom kommunen/landstinget som exempelvis kan ge stöd i tandvårdsfrågor,
utbildning i tandvård/munhälsovård i sjukvårdens grundutbildningar, chefsutbildningar,
nationella riktlinjer, kvalitetsuppföljning, med mera. Vidare förslår hon även förändringar, som
till exempel riktade insatser, inom barn- och ungdomstandvården eftersom de inte når de
individer som är i störst behov av tandvårdsstödet.
Presentationen skickas ut till beredningen.
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Förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling av tjänsten områdesansvar
för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län

HSN 1510-1188

Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) beslutade den 23 februari 2016 att
upphandla tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom
allmäntandvården i Stockholms län. I ärendet redovisas förslag till
förfrågningsunderlag enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling
(LOU)
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-03-04
Förfrågningsunderlag enligt LOU
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 i
Stockholms län enligt förfrågningsunderlaget

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att besluta om antagande av
leverantörer

att

omedelbart justera beslutet.

Maria Hedberg föredrar ärendet. Bilderna skickas ut till beredningen när ärendet har dragits i
hälso- och sjukvårdsnämnden den 19 april.
Deltar inte i beslut
Kerstin Pettersson (V) deltar inte i beslutet men hänvisning till tidigare beslut i HSN.
Särskilt uttalande
Tara Twana (S) lämnar särskilt uttalande för socialdemokraterna, bilaga 1.

§ 17

Förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling av konsultuppdrag inom
tandreglering i Stockholms län
HSN 1510-1141

Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) beslutade den 23 februari 2016 att
upphandla tjänsten konsultuppdrag inom tandreglering för barn och
ungdomar i Stockholms län. I ärendet redovisas ett förslag till
förfrågningsunderlag enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling
(LOU).
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-03-10
Förfrågningsunderlag enligt LOU
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Beslut
Programberedningen beslutar att föreslå hälso- och sjukvårdsnämnden besluta
att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att upphandla tjänsten
konsultuppdrag inom tandreglering för barn och ungdomar i
Stockholms län enligt förfrågningsunderlaget

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att besluta om antagande av
leverantörer

att

omedelbart justera beslutet.

Kjell Bjerrehorn föredrar ärendet.
Deltar inte i beslut
Kerstin Pettersson (V) deltar inte i beslutet med hänvisning till tidigare beslut i HSN.
Särskilt uttalande
Tara Twana (S) lämnar särskilt uttalande för socialdemokraterna, bilaga 1.

§ 18

Förvaltningen informerar

Kjell Bjerrehorn, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, informerar om:
•

Regeringens budget 2016. Tandvården omsatte cirka 24 miljarder 2013. Staten stod för
5,6 miljarder av kostnaden, hushållen 13 miljarder och landstinget 5,4 miljarder.
Nittiotvå procent av patienterna var nöjda med behandlingen de fått. Femton procent
avstod från tandvård trots behov et av tandvård. Av dessa angav 60 procent att de
avstått på grund av ekonomiska skäl.

•

Statistik över aktiva listningar, utförda åtgärder inom specialiteterna och urvalen inom
tandregleringsvården till och med december 2015. Tandvården ligger bra till när det
gäller de nationella målen. Listade barn fördelade per vårdbehovsområde visar bortfall i
område 4. Specialiteten pedodonti står för störst andelen av utförda åtgärder. Kostnader
per fakturerade åtgärder uppgick till 8 miljoner och kan till del förklaras med pris- och
volymökningen.

Presentationen skickas ut till beredningen.
Karin Hammarlund, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, informerar om vuxentandvårdens
resultat 2015:
•

Nödvändig tandvård (N-tandvård) överskred den beräknade budgeten till följd av att
varje enskild individ fick mer behandling än vad som räknades med.

•

Den uppsökande verksamheten utförde ungefär lika många munhälsobedömningar som
året innan. Ungefär 90 procent av målgruppen fick nödvändig tandvård.
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•

Fler patienter fick tandvård som led i sjukdomsbehandling.

•

Fler patienter fick tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (Ftandvård). Socialstyrelsens mål var 12 000 stycken medan antalet behandlade var 2454
stycken.

•

Inför 2016 behöver man se över kostnaderna för N-tandvård, se till att fler gör
munhälsobedömning, utbilda omsorgspersonalen i munhälsa samt nå ut med
information om F-tandvård.

•

På nationell nivå har Socialstyrelsens fått i uppdrag att se över landstingets olika
tandvårdsstöd samt särskilt tandvårdsstöd.

Presentationen skickas ut till beredningen.
§ 19

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäls.

Karin Fälldin tackar de närvarande och förklarar mötet avslutat.
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Bilaga 1

Tara Twana m.fl. (S) om att ställa krav på kollektivavtal och jämställdhetspolicy
för dessa upphandlingar:

-

Förfrågningsunderlag enligt LOU-upphandling av konsultuppdrag inom tandreglering i
Stockholms län HSN 1510-1141

-

Förfrågningsunderlag enligt LOU-upphandling av tjänsten områdesansvar för barn och
vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län HSN 1510-1188

Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting har upprepade gånger motionerat om krav på
kollektivavtal i samband med landstingets upphandlingar.
Landstingets upphandlingar och leverantörsavtal ska bidra till en positiv utveckling för
medborgare och lokala företag. Inget enskilt företag ska kunna sko sig på det allmännas
bekostnad eller skaffa sig otillbörliga fördelar framför andra företag genom att konkurrera med
låga löner och dåliga arbetsvillkor.
Det senaste året har flera fall av bristande anställningstrygghet för anställda inom Stockholms
läns landsting uppmärksammats. Det rör sig om verksamheter inom landstinget som
upphandlats och där personalen inte garanterats fortsatt anställning genom sedvanligt
personalövertagande.
För oss socialdemokrater är det viktigt att Stockholms läns landsting vid upphandlingar ställer
krav på kollektivavtal vid alla upphandlingar och krav på att rätten till heltid ska gälla även
anställda i upphandlad verksamhet vilket det saknas krav på i dessa två förfrågningsunderlag:
”Förfrågningsunderlag enligt LOU- upphandling av konsultuppdrag inom tandreglering i
Stockholms län HSN 1510-1141” och ”
Förfrågningsunderlag enligt LOU- upphandling av tjänsten områdesansvar för barn och
vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län HSN 1510-1188 ”
Socialdemokraterna anser att konkurrens ska handla om kvalitet och effektivitet, inte dumpade
löner. Kollektivavtal ska därför vara ett krav i upphandlingen.
Stockholms län landsting har ett ansvar för samtliga personer som är sysselsatta inom ramen
för landstingets verksamhet, oberoende av om man arbetar i exempelvis ett upphandlat företag
eller i landstingets egen regi. Därför borde kollektivavtal vara ett självklart kriterium vid
upphandlingar och avtalstecknande. Det är centralt att det finns tydliga spelregler för
leverantörer när de konkurrerar om offentliga kontrakt. Det skapas också konkurrens på
likvärdiga villkor och säkrar kontinuitet för brukarna av de offentliga tjänsterna.

Stockholms läns landsting ska medverka till att planera ett samhälle anpassat efter både flickors
och pojkars, kvinnors och mäns behov. För oss socialdemokrater är det viktigt att Stockholms
läns landsting ställer krav som främjar jämställdhetspolicyn vid upphandling av varor och
tjänster.

