MINNESANTECKNINGAR
RÅD FÖR DIALOG MED PRIVATA OCH OFFENTLIGA VÅRDGIVARE INOM
TANDVÅRDSOMRÅDET
Datum: 2016 – 02 – 01
Tid: 16:30 – 19:00
Plats: Regionhuset i Malmö, Dockplatsen 26, lokal Kuwait Express
Närvarande: Anders Åkesson, Caroline Hedenström, Staffan Malmberg, Niclas Palmstierna,
Carina Mårtensson, Marika Qvist, Ewa Ericson, Annika Dahlman, Kurt Månsson, Gunilla Klingberg,
Pia Bagewitz och Håkan Hellbjer. Inbjuden till mötet Barbro Persson.
Agenda:
1. Anders informerar
2. Återkoppling – Tandvårdens utmaningar, dokument bifogat i inbjudan
3. Inskickade frågeställningar
4. Övrigt
5. Nästa möte

Ordförande hälsade alla välkomna och deltagarna presenterade sig.
1. Ordförande och Pia Bagewitz informerade:
Minnesanteckningar från tidigare ”Råd för Dialog” är utskickade.
En ny upphandling för den uppsökande tandvården är på gång. Träder i kraft 2016-07-01.
Avtalstiden är 5 år med möjlighet till förlängning 2 år. Ersättningen är fast och tonvikten ligger på
vilken kvalitet som kan levereras till fastställd ersättning.
Socialstyrelsen har i en rapport påpekat att rapporteringen till Tandhälsoregistret är bristfällig.
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-12-18
Information om promemorian Särskilda satsningar på ungas & äldres hälsa (S2015/07820/FS) som
Region Skåne getts möjlighet att lämna synpunkter på.
Precis som det informerats om tidigare ska det göras en genomlysning av vårdvalen inom
Tandvården. Kommer att rapporteras i september och är en viktig kunskapsfaktor inför vårdvalen
2017.

Informerades om den tänkta förlängningen av den organiserade barn- och ungdomstandvården
som ska ske i 2 steg. I ett första steg t.o.m. det året man fyller 21 år och i ett andra steg t.o.m. det
året man fyller 23 år. Informationen följdes av en mindre diskussion om vad detta skulle kunna
innebära för tandvården i stort och vilka ekonomiska konsekvenserna det skulle kunna tänkas
medföra.
Region Skåne håller på med att försöka möjliggöra för andra aktörer än Folktandvården Skåne att
kunna erbjuda akut tandvård för asylsökande vuxna. Kommer att tas upp som ett politiskt
beslutsförslag vid PPT den 7 mars 2016 och HSN 18 mars 2016.
Informationen kring akut tandvård för asylsökande vuxna följdes av en mindre diskussion kring
tandvård till såväl barn och ungdomar som vuxna asylsökande.
Informerades om aktuell status i frågan om narkostandvård. En grupp med representanter från de
tre sjukvårdsförvaltningarna ska tillsammans med Enheten för tandvårdsstyrning ta fram en hållbar
lösning över tid. Arbetet håller på att startas upp.
Tandvården finns numera på ”Vårdgivarnytt” men en egen rubrik.
Enheten för tandvårdsstyrning har en dialog med Vårdgivarservice för att bygga upp en ingång för
vårdgivare inom tandvård.
Ansvariga i Region Skåne för ”Barn som far illa” är inbjudna till SKL´s tandvårdsnätverk för att
informera om sitt arbete i Skåne.
2. Återkoppling på tandvårdens utmaningar utifrån föregående ”Råd för Dialog”. En allmän diskussion
kring de punkter och frågeställningar som identifierats sedan tidigare.
En intressant frågeställning som kom fram var hur man ska identifiera och försöka ge svar på
frågan om vad medborgaren/patienten vill ha svar på från tandvården. Hur återger vi kundnöjdhet?
Om man ska jämföra tandvårdsenheter för att konsumenten ska kunna få objektiva kriterier att blida
sig en uppfattning från, hur gör vi detta och vilka parametrar ska användas. Hur kan man
säkerställa en objektivitet och att det som jämförs är samma saker.
I arbetet med att identifiera parametrar skulle man kanske kunna använda sig av Skånepanelen, en
grupp slumpvis utvalda invånare som tycker till.
Enheten för tandvårdsstyrning i samverkan med Enheten för strategisk kvalitetsutveckling håller på
med en förstudie på hur återkoppling skulle kunna ske.
3. En frågeställning hade inkommit: Hade varit mycket intressant att höra hur andra landsting hanterar
resurs- och kompetenstilldelning för att möta ett ökat behov av ”äldretandvård”.
En diskussion följde kring hur ”äldretandvård” hanteras i dag och hur det kommer att se ut i en
framtid. En hel del frågeställningar identifierades:













Vilken kunskap har tandvårdsaktörerna i ämnet?
Kommer det att ske utbildningsinsatser inom gerodontologi och kommer dessa i så fall att
ske på ett nationellt och/eller regionalt plan?
Hur ser det ut i utbildningen för tandläkare och läkare?
Hur kommer tandvård och den övriga hälso- och sjukvården att närma sig varandra i
äldrevården?
Äldretandvårdscentrum kontra Äldrecentrum?
Var är vi i arbetet med att skapa evidens för behandlingar i äldretandvård? Är vi i behov av
nationella riktlinjer?
Hur fångar vi upp de äldre människor som inte längre besöker tandvården regelbundet? Kan
ett ökat samarbete mellan de olika huvudmännen vara en en del av en lösning?
Hur ska framtida informationsarbete se ut?
Vem ska huvudansvaret för informationsarbete kring tandvårdsstöden?
Hur når Region Skåne ut till alla berättigade av Tandvårdsintyg och F-kort?
Hur får vi kommunerna mer involverade i tandvården och identifieringen av
tandvårdsbehov?

En fortsatt diskussion i ämnet ”äldretandvård” ska ske vid nästa ”Råd för Dialog”
4. Inga övriga frågor
5. Nästa möte för ”Råd för dialog” med privata och offentliga vårdgivare inom tandvårdsområdet
bestämdes till den 23 maj 2016 klockan 16:30 – 19:00 på ”Dockan” i Malmö.
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.

Vid minnesanteckningarna
Håkan Hellbjer

