MINNESANTECKNINGAR
RÅD FÖR DIALOG MED PRIVATA OCH OFFENTLIGA VÅRDGIVARE INOM
TANDVÅRDSOMRÅDET
Datum: 2017 – 03 – 13
Tid: 17:00 – 19:00
Plats:
Närvarande: Anders Åkesson, Ulrika Heindorff, Niclas Palmstierna, Ewa Ericson, Marika Qvist, Annika
Dahlman, Carina Mårtensson, Gunilla Klingberg, Per Alstergren, Pia Bagewitz och Håkan Hellbjer.
Inbjudna till mötet Malin Mesanovic och Barbro Persson.
Agenda:

1. Handlingsplan utifrån Delrapport 5: Översyn av vårdval inom allmän respektive specialiserad
barn- och ungdomstandvård. Diskussion och synpunkter från deltagarna i Råd för dialog.
2. Handlingsplan 2017-2018 till Strategisk plan för tandvården i Region Skåne. Diskussion och
synpunkter från deltagarna i Råd för dialog.
3. Informationer från politiker/tjänstemän i Region Skåne
4. Övrigt

Ordförande Anders Åkesson hälsade alla välkomna.
1. Utkastet för handlingsplan till Översyn av vårdval inom allmän respektive specialiserad barn- och
ungdomstandvård presenterades och diskuterades. I de fall som det önskades blev det en mer fördjupad
förklaring kring punkter i utkastet. Deltagarna i mötet önskade längre tid för att ge sina kommentarer till
handlingsplanen. Mötet enades om att handlingsplanen skulle ut på remiss för yttrande till de olika
tandvårdsaktörerna enligt följande:

1.
2.
3.
4.

Folktandvården Skåne AB
Privattandvården i Skåne genom Styrelsen för Privattandvården Skåne
Odontologiska Fakulteten vid Malmö Högskola
Högskolan i Kristianstad

Remissvaret på handlingsplanen ska vara Enheten för tandvårdsstyrning i Region Skåne tillhanda
senast 2017-04-18

2. Handlingsplan2017-2018 till den strategiska planen för tandvården i Region Skåne presenterades.
Information om bakgrunden till framtagandet och genomgång av de olika punkterna.
Under punkt 2: Lyftes fram behovet av resurser inom äldrevård
Under punkt 3: Inga tillägg
Under punkt 4: Nationell patientenkät under framtagande.
Under punkt 5: Inga tillägg
Under punkt 6: Finns med i översynen för vårdvalet
Under punkt 7: Inga tillägg
Under punkt 8: Tillägg om behovet av säkerställa tillgången av specialistbehöriga tandläkare
Under punkt 9: Inga tillägg
Folktandvården Skåne framhåller att viktiga områden att ta höjd för i handlingsplanen är Orofacial
medicin, Insatser i riskområden och Äldretandvård.
3. Informerades om följande:










Information från Anders Åkesson om kommande budgetprocess för 2018. Planerat att fatta beslut
om budgeten den 24-25 oktober.
Påminnelse om utbildningen i ”Barn som far illa” den 2 alternativt 3 maj. Fortfarande lågt
deltagarantal.
Information om det pågående arbetet med att ta fram remissblankett och rutiner för tandvården
gällande de barn och ungdomar som de sociala myndigheterna önskar utlåtande på.
Informationsmöte om antibiotikaförskrivning pågår med receptförskrivarna inom den privata
tandvården.
Inplanerat ett allmänt möte med ortodontisterna vid de kontrakterade enheterna inom den
specialiserade tandvården för barn och unga vuxna.
Nyheter och information publiceras via Vårdgivarnytt och Nyheter på vår hemsida.
Tilldelningsmöte inom OFRS ägde rum 2017-02-28.
Arbete med en nationell patientenkät är uppstartat. Projekttiden är beräknad till ett år. Arbetet är
ett samarbete mellan SKL och Tandvårdsnätverket.

4. Under övriga frågor diskuterades konsekvenser kring den ändrade fria tandvården för unga vuxna.
Den underfinansiering som är i dag är ett allvarligt problem som kan påverka tandvården på ett negativt
sätt i kvalitet- och omvårdnadsperspektivet.

5. Nästa två möte för Råd för dialog med privata och offentliga vårdgivare inom tandvårdsområdet är
sedan tidigare bestämt till:
 Den 22 maj 2017 klockan 17:00-19:00 i Kristianstad på Rådhus Skåne och rum 106

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.

Vid minnesanteckningarna
Håkan Hellbjer

