MINNESANTECKNINGAR
RÅD FÖR DIALOG MED PRIVATA OCH OFFENTLIGA VÅRDGIVARE INOM
TANDVÅRDSOMRÅDET
Datum: 2016 – 12 – 05
Tid: 17:00 – 19:00
Plats: Rådhus Skåne i Kristianstad, rum 104
Närvarande: Anders Åkesson, Caroline Hedenström, Niclas Palmstierna, Ewa Ericson, Annika Dahlman,
Kurt Månsson, Pia Bagewitz och Håkan Hellbjer. Inbjuden till mötet Malin Mesanovic.
Agenda:
1. Översyn av Vårdval inom Allmän respektive Specialiserad barn- och ungdomstandvård.
Diskussion och reflektion från representanterna i rådet. Rapporten bifogas.
Presentation av översynen sker på Dialogmöte 11 och 12 oktober.
2. Förlängd kostnadsfri tandvård till barn och unga vuxna i tre etapper. Diskussion och reflektion från
representanter i rådet.
3. Informationer från politiker/tjänstemän i Region Skåne.
4. Övrigt.

1. Ordförande Anders Åkesson hälsade alla välkomna och deltagarna presenterade sig.
2. Diskussion och reflektion kring rapporten gällande översynen av vårdvalet för den allmänna och
specialiserade barn- och ungdomstandvården. Som underlag för diskussionen användes dokumentet
”Översyn av vårdval. Diskussion, reflektion och återkoppling - Råd för dialog 2016-12-05”, se bilaga 1.
Frågeställningarna framgår av bilaga 1.
A1: Här är det viktigt att ta fram användbara kvalitetsparametrar, såväl mjuka som hårda. Finns en klar
positiv inställning till Nationell Patientenkät.
A2: Dialogmöte med aktörerna inom tandvården tenderar till att vara mer informationsmöte/monolog än
dialogmöte. Aktörerna på tandvårdsmarknaden är nöjda med informationen men saknar dialogen. Har
inget svar på hur man når fler aktörer. Inga förslag på hur man förändrar för att möjliggöra mer dialog.
A3: Diskuterades om man skulle kunna göra ett skallkrav i ackrediteringsvillkoren för vårdgivaren att
vara ansluten till SKAPA. Hur skulle detta påverka kvalitetsuppföljning? Fastslogs att det är viktigt att det
skapas digitala förutsättningar för att kunna överföra uppgifter mellan journalsystem och SKAPA för att
det ska kunna få fullt genomslag.
B1 – B3: Diskussion kring olika ersättningsnivåer och modeller. När det gäller såväl vårdersättningen
som modell för hantering av kostnadsytterfall finns det många parametrar att ta hänsyn till. Det är viktigt

att försöka skapa en konsensus mellan tandvårdens alla aktörer och Region Skåne i detta arbete.
Folktandvården Skåne AB ser helst att det inte blir någon riskpott för kostnadsytterfall. Vårdprogrammet
som är vägledande och styrande i arbetet inom barn- och ungdomstandvården måste också vara en
betydelsefull faktor när det gäller framtagande av förslag på en eventuell framtida ersättningsmodell.
C1: Om det ska vara samma ersättningsnivå för samma åtgärd inom alla specialistdiscipliner är det
viktigt att det skapas regionspecifika åtgärder som tar hänsyn till de olika specialistdisciplinernas
speciella förutsättningar när det gäller vissa typer av behandling. Ska ses över i samband med
diskussionerna kring en eventuell förändrad ersättningsmodell.
C2. Fanns en tveksamhet från tandvårdens aktörer att ersätta tandvård inom den specialiserade barnoch ungdomstandvården via behandlingsepisoder.
D1: Som tidigare sagts är tandvårdens aktörer positiva till jämförelser mellan tandvårdens aktörer för att
ge medborgaren större möjlighet till ett kunskapsbaserat val av tandvårdsenhet. Man påtalar vikten av
”rättvisande” parametrar när det gäller jämförelser. Ser ett stort värde i att få vara med i dessa
diskussioner när det gäller att ta fram jämförande parametrar.
D2: Gränssnittet mellan den allmänna och specialiserade barn- och ungdomstandvården är viktigt. Här
är det väldigt klart hur kompetens och ekonomi kan spelas ut mot varandra. Råd för Dialog förordar en
dialog/diskussion om hur resurserna kan användas på bästa sätt inom tandvård. Resurserna är som alla
vet begränsade och ska användas optimalt.
D3: Finns en oro över den framtida specialistförsörjningen sett i stort och inom alla specialistdiscipliner
och f.f.a. inom käkkirurgi, bettfysiologi, parodontologi och oral radiologi.
D4: Samverkan med andra aktörer är viktigt och behöver utvecklas ytterligare. Profylaktisk
tandvård/munvård/oral hälsa behöver lyftas fram ytterligare. Viktigt att skapa gemensamma forum för att
bli gränsöverskridande mellan olika professioner och institutioner i arbetet med att trygga barn och
ungdomars hälsa.
3. Region Skåne informerade om att från och med 2017-01-01 kommer med största sannolikhet den fria
tandvården att utökas till att omfatta barn och unga vuxna 0-21 år. 2018-01-01 utökas den fria
tandvården till att omfatta barn och unga vuxna 0-22 år för att 2019-01-01 omfatta barn och unga vuxna
0-23 år. Detta är ett förslag som det ska fattas beslut om den 15 december 2016. Enheten för
tandvårdsstyrning kommer att publicera Vårdprogram för barn och unga vuxna i Region Skåne på sin
hemsida så snart som det är möjligt efter beslut. Vårdgivarna kommer att informeras via ”Vårdgivarnytt”.
Informerades om de tänkta förändringarna i vårdprogrammet och vad som blir nytt för behandlarna när
det gäller vårdhantering inom den fria tandvården för barn och unga vuxna.
4. Information från Region Skåne och Enheten för tandvårdsstyrning:
 Om de förändringar som kommer inom ”Regelverk Ortodonti 2017”. Regelverket kommer att
publiceras på Enheten för tandvårdsstyrnings hemsida så snart det är möjligt efter beslut om
den fria tandvården för barn och unga vuxna. Under de första två månaderna finns det även ett
regelverk publicerat med förändringarna markerade med röd text.
 Om förändringarna i ackrediteringsvillkoren för den allmänna och specialiserade tandvården för
barn och unga vuxna. Ackrediteringsvillkoren publiceras vår hemsida så snart det är möjligt
efter beslut om den fria tandvården för barn och unga vuxna. På hemsidan publiceras också ett
förändringsdokument där förändringarna är specificerade.







Om de förändringar som kommer i det regionala tandvårdsstödet. Regelverket för ”Region
Skånes Tandvårdsstöd 2017”. Regelverket kommer att publiceras på Enheten för
tandvårdsstyrnings hemsida så snart det är möjligt efter beslut om det blir avgiftsfritt gällande
patientavgift för +85 år. Under de första två månaderna finns det även ett regelverk publicerat
med förändringarna markerade med röd text.
Om det tänkta vårdavtalet med Folktandvården Skåne AB
Om referensgruppen för Tandvårdsfönster som ska ha sitt första möte 2017-01-10
Om att second opinion under första delen av 2017 kommer att digitaliseras och hanteras i
Tandvårdsfönster

5. Nästa två möte för Råd för dialog med privata och offentliga vårdgivare inom tandvårdsområdet
bestämdes till:
 Den 13 mars 2017 klockan 17:00 – 19:00 i Malmö på ”Dockan” och lokal Erland
 Den 22 maj 2017 klockan 17:00-19:00 i Kristianstad på Rådhus Skåne och rum 106
6. Inga övriga frågor
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.
Vid minnesanteckningarna
Håkan Hellbjer

