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Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte Tandvårdsnätverket 2019-05-16
World Trade Center Stockholm
Närvarande: Pia Bagewitz, Håkan Bergevi, Birgitta Haglund, Lise-Lott Hinsegård Heiding, Helen
Hultnäs, Gunnel Håkansson, Maria Johansson, Ann-Marie Olhede, Agneta Roos, Eva Sandberg,
Ulf Söderström, Carin Wetterberg, Jenny Wiik, Anna-Karin Wixe, samt Gunilla Thörnwall Bergendahl, SKL
Närvarande ersättare: Ann-Marie Franklin ersättare för Karin Gunnars Hellgren och, Maria Pettersson ersättare för Tomas Josefsson samt Anna Hägglund ersättare för Hans Hellström
Frånvarande: Peter Vrager, Annri Vesterlund och Ricard Dahl
1. Mötets öppnande och fastställande av dagordningen
Gunnel hälsar samtliga välkomna och meddelar att några kommer senare till följd av tågförseningar.
2. Föregående mötes minnesanteckningar från Tandvårdsnätverket 2019-02-28
En kort sammanfattning av föregående möte.
3. Aktuellt från SKL.
Gunilla Thörnwall Bergendahl rapporterar att regiondirektörernas styrelse har ställt sig positiv till en genomlysning av tandläkarnas ST-utbildning. Denna kommer att genomföras
inom kort.
SKL’s kommunikationsavdelning har rapporterat att SVT håller på med en granskning av
tandvården.
4. Rapport från arbetsgruppen ” Konsekvenser och effekter av ändring i TvL till regelbunden och fullständig tandvård för personer till och med 21,22 och 23 år”
Agneta Rönn, SKL, ger en presentation av den enkät som gick ut till samtliga regioner via
controllernätverket, angående det ekonomiska utfallet och vårdvolym i åldersgrupperna
21-23 år. Reformen av en höjd åldersgräns bedömdes tidigare vara underfinansierad med
cirka 70-75 miljoner kronor. Agneta visar diagram över % -andel listade i förhållande till
folkbokförda, fördelning privat och folktandvård, kostnad för specialisttandvård etc. Diskussion kring differensen mellan olika regioners kostnader för specialisttandvård.
Den ekonomiska regleringen som gjordes för 2018 uppgår till ett lägre belopp än det som
nu samanställts i enkäten. Det behöver gå ut kompletterande frågor till regionerna för att
kunna analysera skillnaderna. Sammanställningen kräver ytterligare arbete och så här långt
får det ses som ett arbetsmaterial. Gruppen, som består av Pia, Ricard, Maria samt Agneta
Rönn SKL, fortsätter att arbeta med frågeställningarna.
5. Nationell patientenkät – pilotenkät Skåne
Pilotenkäten, som gjordes i Skåne har nu analyserats av Carl Rodin på SKL. Han visar bilder utifrån de svar som inkommit. 1300 enkäter skickades ut med post (vykort med
inloggningsuppgifter, vilket är den nationellt vedertagna metoden). Enkäten gick ut för
sent, vilket innebar en låg svarsfrekvens, då svaren förväntades inkomma under julledigheten. Det är lika många svar i början av enkäten som i slutet och en naturlig fördelning i
svarsfrekvens på de olika frågorna. Han visade diagram över rekommendationsbenägenhet, Höga siffror i svaren tyder på en viss ”takeffekt” med svar på 80-90% Siffrorna är

jämförbara med svar från BUP och specialiserad öppenvård. Kostnaden är idag cirka
17:35 per enkät. Kostnadsberäkning ca 3-4000:- per klinik.
Monica Gustafsson Wallin är processledare på SKL och arbetar med patientenkäter och ett
pilotprojekt att mäta barnens upplevelser, att kunna fånga barnets röst. FNs barnkonvention blir lag vilket är en utmaning och det gäller att kunna lyssna, respektera och återkoppla
vid frågor. Notera att barn och unga inte är en homogen grupp.
Hur går vi vidare? Finns fortfarande intresse för en enkät? Nu är förutsättningarna mer
tydliga avseende utförande, pris, etc. Alla funderar vidare och diskuterar på hemmaplan
om fortsatt intresse finns för en enkät.
Presentationerna kommer att finnas på projektplatsen.
Gruppen består av Pia och Håkan
6.

Lägesrapport NPO.
Gunnel sänder ut sin Powerpoint till samtliga. Viktigt att informationen sänds vidare till
dem som berörs.

7. Riksstämman.
Barnkonventionen blir lag och en programpunkt kommer att hållas under riksstämman,
onsdagen den 13 november kl. 10.15
8. Informationspunkter.
Barnkonventionsexpert Elisabeth Englund kommer 25 september.
Therese Kvist barnperspektivet hot och våld kommer 25 september.
Tandvårdens ansvar att barn kommer till tandvården. Punkten flyttas till mötet i september.
Tandhälsoregistret och tandvård för barn och unga vuxna.
Utbildningsplatser orofacial medicin och förstudie om tandläkares ST-utbildning.
Nationella läkemedelslistan. Helena Palm kommer 25 september.
Prisjämförelsetjänsten bjuda in Barbro Hjerpe till mötet i november?
Sofia Wallström tillträder på IVO
9. Barnepidemiologi.
Alfheidur Astvaldsdottir berättar om insamlingen av epidemiologiska uppgifter om karies
bland barn och unga för 2018.
Insamlade variabler är dmft=0 och antalet undersökta 3-åringar och 6-åringar samt DFT
och antal undersökta 12-åringar samt medelvärde och frekvensfördelning för DFT och
DFSa för 19-åringar
Sammanställning av täckningsgrad, kariesstatistik enligt ovan.
Ska Socialstyrelsen inkludera ytterligare åldersgrupper över 19 år i sina sammanställningar? Förslag finns att skapa en ny sistaårsgrupp för 23-åringar, men det blir i så fall aktuellt
först vid insamlingen för 2019. Där finns önskemål om att utöka mätetiden till 3 år utifrån
att norrlandsregionerna har 30 månades intervall för helt friska yngre vuxna från 16 år. För
södra Sverige är detta inte aktuellt. Diskussion kring olika frågeställningar. Vad ska sifforna användas till? Ju mer detaljerade uppgifter som efterfrågas, ju större blir risken för
mätfel och registreringsfel.
Finns möjlighet att fånga upp initialkaries? Eftersom den friska gruppen har blivit så stor
är det idag mer intressant att mäta och analysera den ”sjuka” andelen.
Kan man titta på kariestillväxten under perioden 12-19 år?
Kan erosionsskador registreras och mätas? Hur och när kommer Socialstyrelsen att kunna
använda den statistik som finns i SkaPa?
Kan man titta på några socioekonomiska faktorer, bostadsort etc.?
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10. Utredning STB och det Särskilda Tandvårdsstödet
Kristina Lindholm presenterar den utvärdering som lämnades till socialdepartementet i december 2018.
Cirka 200 000 tog del av STB under 2017.
I vilken utsträckning tar olika målgrupper del av tandvårdsstöden?
Vilka svårigheter och möjligheter finns för tillämpningen av de olika tandvårdsstöden?
Svårigheter att bedöma vilka patienter som är berättigade.
Läkare upplever svårigheter att bedöma vad ”svår till fullständig funktionsnedsättning” är.
När det gäller oralkirurgiska åtgärder är det en stor variation över landet. Det är svårt att
bedöma vad som ingår och det finns en otydlighet kring vad som avses.
Åtgärdsstatistik från 8 landsting ligger till grund för sammanställningen. Ett antal stapeloch cirkeldiagram visas.
Sammanfattningsvis är regelverken svåra att tolka, stora variationer mellan regionerna,
förfarandet kring läkarintyg upplevs som krångliga, flera med diagnoser som ger rätt till
STB har inte fått ta del av stödet, trots att tandvård utförts.
Tandvårdsförordningen behöver genomgå en översyn och omfattande revidering för att
den ska bli lättare att tillämpa och följa upp mot en mer kunskapsbaserad jämlik och resurseffektiv vård.
En översyn av tandvårdsförordningen innebär att SOSFS2012:16 och 17 behöver justeras
liksom förordningen 2008:194 angående tandhälsoregister.
Socialstyrelsen undersöker förutsättningarna för att ta fram ett stöd om munhälsa. Underlagen bör fortsättningsvis vara elektroniska.
Alfheidur.astvaldsdottir@socialstyrelsen.se
Kristina.lindholm@socialstyrelsen.se
Presentationen kommer att finnas på projektplatsen.
11. Utredningen om jämlik tandhälsa.
Marie Forsell och Martin Färnsten rapporterar hur långt utredningen om jämlik tandhälsa
har kommit. Presenterar resultaten av den senaste enkäten, visar ett stort antal diagram och
lyfter ett stort antal frågor till diskussion. Presentationen kommer att finnas på projektplatsen.
12. Övriga frågor
Nödvändig tandvård – fritt val i Sverige för fullständig tandvård. Hemlandstingets regelverk gäller eftersom de ersätter.
Rätt till vård i relation till begreppet att landsting har skyldighet att erbjuda vård. Diskussion efter Etik-dagen (Rättighetslagstiftning och Skyldighetslagstiftning).
13. Nästa möte
Nästa möte hålls på SKL, onsdagen den 25 september. Då är det dags för val av ordförande samt två ledamöter till presidiet.
14. Mötets avslutande
Gunnel avslutar mötet och önskar en trevlig sommar.
För minnesanteckningarna

Carin Wetterberg
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