MINNESANTECKNINGAR
RÅD FÖR DIALOG MED PRIVATA OCH OFFENTLIGA VÅRDGIVARE INOM
TANDVÅRDSOMRÅDET
Datum: 2016 – 05 – 31
Tid: 17:00 – 19:00
Plats: Regionhuset i Malmö, Dockplatsen 26, lokal Dan
Närvarande: Anders Åkesson, Ulrika Heindorff, Mats Nilsson, Carina Mårtensson, Marika Qvist,
Ewa Ericson, Annika Dahlman, Björn Klinge, Gunilla Klingberg, Pia Bagewitz och Håkan Hellbjer.
Agenda:
1. Inledning
2. Information från Region Skåne
3. Input från tandvårdsutförarna avseende Ackrediteringsvillkor för barn- och ungdomstandvården
o Vilka är det 3-5 största utmaningarna inom barn- och ungdomstandvården?
3. Övrigt
1. Ordförande Anders Åkesson hälsade alla välkomna och deltagarna presenterade sig.

2. Region Skåne informerade om följande:
- Översyn av vårdvalen: info om upplägget, pågår för närvarande insamling av data, klart för
-

-

-

presentation 30 september i PPT, ska även presenteras i Råd för Dialog och på
Dialogmöte, översynen ska leda till en handlingsplan
Narkostandvård: info om var arbetet står i dag, finns ett framtaget arbetsflöde med
koordinator som är ett arbetsmaterial, pågående arbete kring att säkerställa framtagande
av medicinskt underlag för den preoperativa medicinska bedömningen, gemensam
hälsodeklaration för alla narkosaktörer, planering för att skapa tillgänglighet till ORBIT,
diskussion kring hur betalmodellen ska se ut
Asyltandvård för vuxna: Avtal på väg fram, kommer att stipulera att vårdgivaren är
ansluten till Svensk Försäkringskassa, behandlaren ska ha svensk tandläkarlegitimation,
ersättning enligt Folktandvården Skånes prislista, skyldighet att ta emot asylsökande
vuxna
Apnéskenor: Beslutsförslag på väg fram till HSN den 26/8
Förändringar F-tandvård: F-kortet digitaliseras fr.o.m. 2016-06-15, giltighetstiden för F1 F9
F10 F11 sätts till 4 år, för övriga grupper blir giltighetstiden livslång
Helgjour: Inbjudan gått ut till Folktandvården Skåne och Privattandvården om ett
uppföljningsmöte och diskussion kring utförande och avtal inför nästa år

-

-

-
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Aktuellt Eft: Information om personalläget, rekrytering av nya medarbetare pågår, två nya
hälso- och sjukvårdsstrateger och bedömningstandläkare
Vårdgivarservice/Patientservice: Informerades om dessa att dessa bägge
servicefunktioner ska betraktas som första linjens support
Funktionsbrevlåda till bedömningstandläkare: Eftersom bedömningstandläkarna inte är där
varje dag är det bestämt att försöka öka tillgängligheten med en funktionsbrevlåda istället
för telefonkontakt och se om detta skapar bättre och snabbare svar. Vårdgivarna/
behandlarna får se hur detta fungera och återkoppla till Enheten för tandvårdsstyrning
Vårdavtal Folktandvården Skåne AB: Nytt vårdavtal för Folktandvården Skåne på väg
fram, ska till PPT och HSN samt Regionstyrelsen
Ny avtalsperiod för uppsökande verksamhet: Uppstartsmöte för uppsökande verksamhet
genomfört, det nya avtalet startar 2016-07-01, avtalsperioden är 5 år, Oral Care ska
bjudas in till PPT för att presentera sin verksamhet
Strategisk plan för tandvården: Den strategiska planen är återkopplad till PPT, kommer att
följas upp med ett uppdrag att skapa en handlingsplan
Patientenkät: Planerna på en regional patientenkät ska lyftas in i det arbete som pågår i
SKL och tandvårdsnätverket för att skapa en nationell patientenkät
Barn som far illa: Som ett fokusområde har vi från ett beställarperspektiv kravställt att det
ska finnas kontaktpersoner vid varje avtalad enhet, 2015 hade 79 enheter kontaktpersoner
och 2016 fanns det kontaktpersoner vid 357 enheter, intressant att diskutera om barn med
stora tandvårdsbehov är föremål för en orosanmälan
Förfrågningsunderlag/ackrediteringsvillkor 2017: Viktigt att vårdgivarna kommer in med
synpunkter på sådant som man gärna ser en förändring på, ska tas upp på dialogmötena,
översynen av vårdvalen är viktiga för kommande förfrågningsunderlag/ackrediteringsvillkor
Dialogmöte: Ska genomföras i Malmö den 11/10 och i Kristianstad den 12/10, tiden är
17:00-19:00
Budgetprocessen: Anders Åkesson informerade om hur budgetprocessen kommer att gå
till under året för budget 2017, information om det nuvarande ekonomiska läget i Region
Skåne

Diskussion kring de kommande förfrågningsunderlagen/ackrediteringsvillkoren 2017 gällande
vårdvalen för den allmänna och specialiserade barn- och ungdomstandvården. Att nämna från
diskussionen är följande:
- Folktandvården Skåne AB framförde önskemål om få information om förändringar i så god
tid att anpassningen inom den egna organisationens administration kunde genomföras
utan att riskera att man inte blev klara tills förändringarna trädde i kraft
- Privattandvården framförde önskemål om en minskning av CNI. Siffran 12 % nämndes
- Privattandvården sa sig uppleva att vårdvalet inte fungerade fullt ut när det gällde
remissflödet och då vart remisserna adresserades
- I diskussionen kring de största utmaningarna för barn- och ungdomstandvården nämndes
1/ tandvård till nyanlända, 2/ den ojämlika tandhälsan, 3/ narkostandvården,

4/ kvalitetssäkrad tandvård genom bl.a. nationella riktlinjer, 5/ barn- och
ungdomstandvården måste in i Tandhälsoregistret
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Nästa möte för Råd för dialog med privata och offentliga vårdgivare inom tandvårdsområdet
bestämdes till den 18 oktober 2016 klockan 17:00 – 19:00 i Malmö på ”Dockan” och lokal Dan.
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Inga övriga frågor

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.
Vid minnesanteckningarna
Håkan Hellbjer

