MINNESANTECKNINGAR
RÅD FÖR DIALOG MED PRIVATA OCH OFFENTLIGA VÅRDGIVARE INOM
TANDVÅRDSOMRÅDET
Datum: 2017 – 05 – 22
Tid: 17:00 – 19:00
Plats: Rådhus Skåne, Kristianstad
Närvarande: Anders Åkesson, Ulrika Heindorff, Niclas Palmstierna, Ewa Ericson, Annika Dahlman,
Carina Mårtensson, Gunilla Klingberg, Pia Bagewitz och Håkan Hellbjer. Inbjudna till mötet Malin
Mesanovic och Stefan Adregård.
Agenda:
1. Synpunkter/utveckling av LOV inom Allmän och Specialiserad tandvård till Barn och unga vuxna
från representanterna från tandvården
2. Informationer från politiker/tjänstemän i Region Skåne
3. Övrigt

Ordförande Anders Åkesson hälsade alla välkomna.
1. En allmän diskussion kring ackrediteringsvillkoren inför 2018 följde under denna punkt. Tandvårdens
aktörer bad att få återkomma vid nästa Råd för Dialog med mer specifika synpunkter efter att man haft
en intern diskussion inom respektive organisation. Synpunkter som redan nu lyftes fram var från
Privattandvården i Skåne frågeställningen kring att en tandvårdsenhet inte kan säga nej till listning inom
den allmänna tandvården för barn och unga vuxna. Privattandvården i Skåne framförde vidare tankar på
att man skapade en koppling mellan CNI-index och aktuell Epi-data. Från Folktandvården Skåne AB
fanns det önskemål om att man skulle ha en diskussion kring de revisionsintervall som finns i gällande
vårdprogram för tandvården för barn och unga vuxna. Från alla organisationerna lyftes fråga om
ersättningsmodellerna och ersättningsnivån inom såväl den allmänna som specialiserade tandvården för
barn och unga vuxna.
2. Anders Åkesson informerade att man i Hälso- och sjukvårdsnämnden vid sammanträdet 2017-05-19
tagit beslut om följande:


Hälso- och sjukvårdsdirektören får till hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde, 2017-08-24,
i uppdrag att återkomma med konkreta förslag på åtgärder för att uppnå kostnadskontroll för
vårdval Grå Starr, Öppen ögonsjukvård, Öppen Hudsjukvård, LARO samt Specialiserad barnoch ungdomstandvård med utgångspunkt i utredning och analys.





Hälso- och sjukvårdsdirektören ska tillse att arbetet sker i samverkan med representanter för
leverantörer inom de ovan redovisade vårdvalen i syfte att verksamhetsinnehåll, patientsäkerhet
och tillgänglighetsaspekter beaktas då ersättningskonstruktioner utarbetas.
Att hälso- och sjukvårdsdirektören i arbetet ska tillse att förslaget inte försämrar tillgängligheten
för medborgarna inom de berörda områdena

I utredningen föreslås det inom den specialiserade tandvården för barn- och unga vuxna att ett
ekonomiskt tak införs på 177 miljoner kronor. Då 2017 års budget uppgår till 165,1 miljoner kronor
medför förslaget att en utökad finansiering krävs i budget 2018 om 12 miljoner kronor vilket samtidigt
motsvarar en sänkning av den för 2017 års prognostiserade omsättningsnivå för vårdvalet med 7 %.
En allmän diskussion följde kring tänkbara konsekvenser av en kostnadskontroll/kostnadstak. Det fanns
en önskan från samtliga representanter i Råd för Dialog att försöka få till stånd ett arbetsmöte innan
semestrarna startade upp där man kunde diskutera olika aspekter på en kostnadskontroll/kostnadstak.
Vikten av att samverka i denna viktiga fråga betonades från alla deltagarna i Råd för Dialog. Enades om
att tandvårdens aktörer skulle ta frågan med sig hem för att kunna diskutera den inom den egna
organisationen och sedan återkomma med sina tankar vid ett eventuellt arbetsmöte.
Enheten för tandvårdsstyrning återkommer i ärendet och undersöker huruvida det finns möjligheter att få
till stånd ett arbetsmöte innan semestrarna.
Diskuterades också om ett remissförfarande kunde vara ett alternativ, om ett arbetsmöte visade sig
omöjligt att få till stånd.

3. Informerades om följande:




I fortsättningen kommer minnesanteckningarna från SKL tandvårdsnätverk att skickas ut till
representanterna i Råd för Dialog
Informerades om att rapporten om framtidens narkostandvård presenterats för tf. hälso- och
sjukvårdsdirektör samt förvaltningscheferna i SUS, Sund och Kryh. Förvaltningarna ska lämna
synpunkter på rapporten till Enheten för tandvårdsstyrning senast 2017-06-19.

4. Enheten för tandvårdsstyrning återkommer om datum och plats för nästa möte för Råd för dialog.
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.
Vid minnesanteckningarna
Håkan Hellbjer

