Programberedning 5tandvård

PROTOKOLL
2015-11-25

8/2015
§§ 47-55

Sammanträde i programberedningen för tandvård
Datum

Onsdagen den 25 november 2015

Tid

14:00 – 16:00

Plats

Södertörnssalen, landstingshuset

Ledamöter

Ersättare

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

Karin Fälldin
Jane Gustavsson
Tara Twana
Arvid Öhlin
Carl Henrik Svenson
Ann Burgess
Antonella Pirrone
Ahmed Ali Salad
Sargon Daoud
Kerstin Pettersson

(S)

Annett Haaf

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
(§ 47-54)

Tjänstgörande

Övriga

Kjell Bjerrehorn, Julia Forssmed, Karin Hammarlund, Hans
Hellström, Hassan Kia (§ 47-50), Lars Nordgren, Susanna Nordström,
Kaj Ranen (§ 47-51), Robeir Saliba (§ 47-50), Patricia De Palma (§ 4751)

Justerat

Karin Fälldin (C)

Vid protokollet

Susanna Nordström

Tara Twana (S)
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§ 47 Val av justerare
Karin Fälldin (C) och Tara Twana (S) utses att justera protokollet.
§ 48 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns med ändringen att punkterna Munhälsobedömning och mobil
tandvård samt Tandvård för hemlösa tidigareläggs. Både Karin Fälldin (C) och Tara Twana
anmäler övrig fråga.
§ 49 Föregående protokoll
Protokollet från sammanträdet den 21 oktober läggs till handlingarna.
§ 50 Munhälsobedömning och mobil tandvård
Robeir Saliba och Hassan Kia, Flexident, informerar om munhälsobedömning och mobil
tandvård. Med mobil tandvård nås patienter som normalt inte kommer till tandvården till
följd av kognitiva eller funktionella begränsningar. Flexident ger munvårdsutbildning och
instruktioner om munvård till patient, anhöriga och omvårdnadspersonal. De utför
munhälsobedömningar och vid behov också nödvändig tandvård. Föreläsarna från Flexident
upplever en bristande kunskap om skillnaden mellan munhälsobedömning och nödvändig
tandvård.
Presentationen sänds till beredningen.
§ 51

Tandvård för hemlösa

Patricia De Palma, Karolinska institutet, berättar om tandvård för hemlösa. I Sverige är de
hemlösa i genomsnitt 48 år. 92 procent av dem är missbrukare eller dubbeldiagnosticerade
och den orala statusen är mycket dålig. Ekonomiska orsaker anges till att gruppen inte
besöker tandläkare. Patricia De Palma berättar om Pelarbackens tandläkarmottagning för
hemlösa. Tandvård kräver samarbete med socialtjänsten. Andra bidragsgivare är Ersta
fonden, Gula änglarna, Stadsmissionen m.fl.
Presentationen sänds till beredningen.
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§ 52 Sammanträdestider för 2016

HSN 1501-0014
Ärendebeskrivning
Förslag till sammanträdestider för programberedningen för tandvård 2016.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-11-04
Beslut
Programberedningen för tandvård beslutar
att

fastställa följande dagar för sina sammanträden 2016, med klockan 15.00 som starttid
för sammanträdena om inget annat anges

Onsdagen den 17 februari
Onsdagen den 13 april
Onsdagen den 18 maj
Måndagen den 13 juni
Onsdagen den 24 augusti
Onsdagen den 21 september
Onsdagen den 19 oktober
Onsdagen den 16 november
§ 53 Yttrande över motion 2015:17 av Tara Twana m.fl. (S) om tandhälsa hos
barn i utsatta områden

HSN 1509-1091
Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen har begärt att hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra sig över motion
2015:17. I motionen föreslår Tara Twana m.fl. (S) att utveckla modellen med
vårdbehovsområden och stärka fördelningen av resurser till områden där tandhälsan bland
barn är sämre.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-10-15
Motion 2015:17 av Tara Twana m.fl. (S)
Beslut
Programberedningen beslutar att föreslå hälso- och sjukvårdsnämnden besluta
att

till landstingsstyrelsen överlämna hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
som nämndens yttrande

att

omedelbart justera beslutet.
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Särskilt uttalande
Tara Twara (S) lämnar för socialdemokraterna ett särskilt uttalande (bilaga 1).
Kerstin Pettersson (V) stödjer uttalandet.
§ 54 Förvaltningen informerar
Karin Hammarlund, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, informerar om hur det ser ut med
resultaten till och med oktober gällande nödvändig tandvård, uppsökande verksamhet och
munhälsobedömningar, tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling samt tandvård vid
långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Presentationen sänds ut till
programberedningen.
Kjell Bjerrehorn, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, informerar om hur det ser ut med aktiva
listningar, utförda åtgärder och andelen skickade remisser inom specialiteterna samt urvalen
inom tandregleringsvården till och med oktober.
§ 55 Övriga frågor
Karin Fälldin lämnar rapport från ACT-konferensen. Rapporten skickas till beredningen.
Tara Twana undrar hur förvaltningen bedömer att de klarar av den stora flyktingströmmen.
Förvaltningen meddelar att pengar för kvinnor, barn och asyl kommer från
migrationsverket. Signalerna är att de inte hinner ta ordinarie barn som kommer in på
remiss med de resurser som finns för specialisttandvård. I Stockholm finns det 1 tandläkare
på 600-700 personer och totalt sett verkar läget vara under kontroll. Migrationsverket
skickar ut listor på dem som har avtal.

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

Socialdemokraterna

Särskilt uttalande
HSN 1509-1091

Gällande ”Motion 2015:17 av Tara Twana m.fl. (S) om tandhälsa
hos barn i utsatta områden”
Det är bra att förvaltningen genomför en genomlysning av den allmänna barn- och
ungdomstandvården.
Socialdemokraterna skulle vilja ha ett förtydligande svar när förvaltningen avser återkomma
med ett samlat förslag kring allmäntandvårdens förutsättningar inklusive modellen med
vårdbehovsområden och resursfördelningen mellan olika vårdbehovsområden när
utredningen av den allmänna barn- och ungdomstandvården är färdig.
Förvaltningen har i nästan ett år genomlyst den allmänna barn och ungdomstandvården.
Finns det några resultat från denna utredning?
Finns det några förslag på åtgärder? När och var kommer den att presenteras?

