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Beredningen för primärvård, psykiatri och
tandvård

Handlingsplan 2017-2018 till Strategiskplan för
tandvården i Region Skåne
Ordförandens förslag

Beredningen för primärvård psykiatri och tandvård föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden följande
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer handlingsplan
2017-2018 till Strategiskplan för tandvården i Region Skåne.
2. Implementering av handlingsplanen ska beaktas i Region Skånes
budget 2018 och för planperioden 2019-2020.
Sammanfattning

I detta ärende föreslås hälso- och sjukvårdsnämnden besluta om
handlingsplan 2017-2018 till Strategiskplan för tandvården i Region Skåne.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2017-04-25
2. Strategiskplan för tandvården i Region Skåne
3. Underlag för strategiskplan -Tandvården i Region Skåne
4. Handlingsplan 2017-2018 till Strategiskplan för tandvården i Region
Skåne
Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Regionfullmäktige beslutade, 2014-05-06 § 33, att fastställa Strategiskplan
för tandvården i Region Skåne, Bilaga 2, som visions- och
planeringsdokument för utvecklingen av den skånska tandvården. En
närmare beskrivning av bakgrund och utgångspunkter för planen,
H:\Enheten för tandvårdsstyrning\Strategiskplan & Handlingsplan\2017 2018\HSN beslutsförslag Handlingsplan\Beslut Beslutsförslag o bilagor\1603980U2___PPT_Beslutsförslag.docx
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omvärldsfaktorer och valet av strategiska utvecklingsområden framgår av
Underlag för strategiskplan -Tandvården i Region Skåne, Bilaga 3.
Den strategiska planen är avsedd
1. att vara styrande för utvecklingen av den Skånska tandvården
under perioden från år 2014 till och med år 2018
2. att ha fokus på befolkningsperspektivet och Region Skånes ansvar
för tandvården samt utgår från hälso- och sjukvårdsnämndens
ansvar för uppdragsstyrning av tandvård och övrig hälso- och
sjukvård
Med utgångspunkt i ansvaret för befolkningen identifieras i den strategiska
planen viktiga strategiska utvecklingsområden som ligger i linje med en
utvecklad uppdragsstyrning. För dessa utvecklingsområden anges
inriktningsmål för vad som ska uppnås under planperioden.
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade 2016-12-09, § 262, att ge hälsooch sjukvårdsdirektören i uppdrag att utifrån den strategiska planen
utarbeta en konkret handlingsplan för 2017 och 2018 års åtgärder inom
tandvårdsområdet samt att en dialog ska föras med vårdgivarna. Dialogen
med vårdgivarna genomfördes vid ”Råd för dialog” 2017-03-13, ett forum
för strategiska diskussioner och aktuella frågor inom tandvårdens område.
Deltagarna i ”Rådet” är tjänstemän och politiker, högskolorna i Malmö
och Kristianstad samt utförare av tandvård i Region Skåne, både utsedda
privata och Folktandvården Skåne AB. Handlingsplanen skickades till
”Rådets” representanter två veckor innan mötet.
En handlingsplan för 2017-2018 är upprättad, Bilaga 4, och hälso- och
sjukvårdsnämnden föreslås ställa sig bakom denna.
Åtgärderna i handlingsplanen förutsätter en aktivitetsplanering som anger
vilken aktivitet det gäller, tidplanen för aktiviteten, vem som ansvarar för
aktiviteten samt när uppföljning ska genomföras.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Eventuella ekonomiska konsekvenser kopplade till genomförande av
åtgärder och aktiviteter i handlingsplanen ska beaktas i budgetarbetet inför
2018 och prövas mot övriga prioriteringar. För eventuella kostnader under
2017 finns inga särskilda medel avsatta.
Juridisk bedömning

Inget samråd med enheten för juridik har bedömts nödvändig i detta
ärende.
Miljökonsekvenser

Ärendet bedöms inte medföra miljökonsekvenser.
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Samverkan med berörda fackliga organisationer

Ingen samverkan/MBL har bedömts nödvändig i detta ärende.
Uppföljning

Uppföljning av handlingsplanen ska redovisas till beredningen för
primärvård psykiatri och tandvård.

Anders Åkesson
Ordförande

Ingrid Bergman
Områdeschef
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