
Kallelse 

www.regionorebrolan.se 

Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 701 16 Örebro 
E-post: regionen@regionorebrolan.se

Sammanträde med: 

Folktandvårdsnämnd 

Sammanträdesdatum: 2020-09-01 

Tid: kl. 09:00-16:00    Gruppmöten 08:30 (rum anvisas vid ankomst))

Plats: City konferenscenter, Klostergatan 23, Örebro -  Sal 12 Pax 

Meddela förhinder snarast till nämndsekreterare marita.jansson2@regionorebrolan.se

Det är värdefullt om även du som är ersättare kan närvara - anmälan som vanligt till 
marita.jansson2@regionorebrolan.se 

Påminner om vikten av att stanna hemma vid sjukdomskänsla. 

Tänk på våra allergiker och undvik starka dofter. 

Ledamöter kallas 
Maria Comstedt (C), ordförande 
Kristine Andersson (S), vice ordförande 
Anna Nordqvist (M), 2:e vice 
ordförande Farhan Mohammad (S)
Lars-Erik Soting (S) 
Conny Harrysson (KD) 
Anders Brandén (M) 
Christer Jönsson (L) 
Bo Ammer (SD) 

Ersättare underrättas 
Sharla Ojagh (S) 
Ulf Ström (S) 
Fred Kiberu Mpiso (S) 
Jan Johansson (KD) 
Annica Zetterholm (C) 
Mbuche Lameck (M) 
Eghbal Kamran (M) 
Bodil Lennartsdotter Eriksson (MP) 
Habib Brini (SD) 
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1. Förslag till tidsplan - Workshop VP-uppdrag 2021

08:30-09:00   Kaffe/te och smörgås 
09:00-09:30   Upprop, protokolljusterare, rapport från verksamheten 

09:30-10:15   Tema 1: Omvärldsrapporten och strategiska vägvalsfrågor - Anders Niklasson 
10:15-10:45   Diskussion i grupper 

10:45-11:30   Tema 2: Socioekonomiska kluster i Örebro län: Tandhälsa hos barn och ungdomar
- Carina Persson och Ola Fernberg

11:30-12:00   Diskussion i grupper

12:00-13:00   Lunch  (intas på egen hand)

13:00-13:30   Tema 3: Tandhygienistutbildning i region Örebro län: möjligheter och utmaningar
-  Ola Fernberg

13:30-14:00   Diskussion i grupper

14:00-14:30   Tema 4: Samverkan mellan tandvård och hälso- och sjukvård gällande processer,
           vårdkedjor och ekonomi: möjligheter och  utmaningar - Ola Fernberg 

14:30-14:45   Fikapaus 
14:45-15:15   Diskussion i grupper 

15:15-16:00   Summering för prioriteringar och vidare arbete med VP 2021 

16:00   Avslutning  

2. Protokolljusterare

Förslag till beslut 
Folktandvårdsnämnden beslutar 

att   jämte ordförande justera dagens protokoll utse Bo Ammer (SD) med Anna Nordqvist (M) 
som ersättare.

3. Information

Aktuell information från verksamheten - Ola Fernberg 

4. Workshops VP-uppdrag 2021

Tema 1: Omvärldsrapporten och strategiska vägvalsfrågor - Anders Niklasson 

Tema 2: Socioekonomiska kluster i Örebro län: Tandhälsa hos barn och ungdomar - Carina 
Persson och Ola Fernberg   
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Tema 3: Tandhygienistutbildning i region Örebro län: möjligheter och utmaningar - Ola 
Fernberg    

Tema 4: Samverkan mellan tandvård och hälso- och sjukvård gällande processer, 
vårdkedjor och ekonomi: möjligheter och utmaningar  - Ola Fernberg  

Workshopupplägg 

Syfte och mål: Att genom dragningar och diskussioner ge nämnden goda förutsättningar att 
fatta beslut och eventuellt ge VP-uppdrag inför 2021 som kan hjälpa verksamheten i 
kommande svåra prioriteringar, framför allt kopplat till uppdraget att få en ekonomi i 
balans utan uppräkningar. Om en utredning krävs blir första steget att besluta om att ge 
förvaltningen i uppdrag att utreda respektive fråga. 

Grundupplägg för workshop: En övergripande omvärldsdiskussion och tre huvudpunkter 
som underlag för eventuella VP-uppdrag och politiska beslut. Föredragande är 
verksamhetsrepresentant/er. Därefter följer efter varje punkt en frågestund samt en politisk 
diskussion i fyra mindre grupper. Frågorna har valts ut från nämndens tidigare diskussioner 
och har därför uppfattats vara viktiga frågor för nämndens ledamöter. Svar på och 
kommentarer till nedanstående diskussionspunkter sammanställs av en samtalsledare, tillika 
tjänsteman, för vidare arbete med frågorna i nämnden.  

Diskussionspunkter 

Tema 1: Omvärldsrapporten och strategiska vägvalsfrågor 
• Vilka trender och tillhörande strategiska vägval bör nämnden prioritera det närmaste året?
• Vilka strategiska vägval bör konkretiseras och arbetas in i VP 2021?

Tema 2: Socioekonomiska kluster i Örebro län: Tandhälsa hos barn och ungdomar 
• Hur prioriterad är denna fråga (skala 1-5, där 5 är högprioriterad)?
• Hur kan nämnden utifrån rapportens slutsatser verka för en god och jämlik tandhälsa i

Region Örebro län?
• Vilka aspekter i rapporten bör nämnden adressera i VP 2021?

Tema 3: Tandhygienistutbildning i Region Örebro län: möjligheter och utmaningar 
 Hur prioriterad är denna fråga (skala 1-5, där 5 är högprioriterad)?
 Är detta en etablering nämnden ska driva?
 På vilket sätt kan nämnden i så fall verka för denna etablering?
 Vad mer behöver nämnden veta för att fatta ett beslut i frågan?
 På vilket sätt kan detta arbetas in i VP 2021?

Tema 4: Samverkan mellan tandvård och hälso- och sjukvård gällande processer, 
vårdkedjor och ekonomi: möjligheter och utmaningar 
 Hur prioriterad är denna fråga (skala 1-5, där 5 är högprioriterad)?
 Är samverkan med hälso- och sjukvården något nämnden ska driva?
 Vilka områden bör i så fall samverkan gälla kort- och långsiktigt?
 På vilket sätt kan detta arbetas in i VP 2021?
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