
Kallelse 

www.regionorebrolan.se 

Postadress 
Region Örebro län 

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

Sammanträde med: 

Folktandvårdsnämnd 

Sammanträdesdatum: 2020-03-26 

Tid: kl. 10:00-16:00    Gruppmöten kl. 9.00-10.00   

Plats: Folktandvården Eyrakliniken, Örebro 

Meddela förhinder snarast möjligt till nämndsekreterare Marita Jansson,
e-post marita.jansson2@regionorebrolan.se 

Du som är ersättare meddelar om du kommer att närvara. 

Tänk på våra allergiker och undvik starka dofter. 

Ledamöter kallas Ersättare underrättas 
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) 
Mats Einestam (L) 
Bo Ammer (SD) 

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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Föredragningslista 

www.regionorebrolan.se 

1. Protokollsjustering

Förslag till beslut 
Folktandvårdsnämnden beslutar 

att   jämte ordförande justera dagens protokoll utse Mats Einestam (L) med 
Farhan Mohammad (S) som ersättare. 

Protokollet ska vara justerat senast den 9 april 2020. 

2. Anmälan om frågor

3. Information

1. Region Örebro läns och Folktandvårdens arbete med coronaviruset - Ola Fernberg, Ted Rylander

2. Mötesordning - Niklas Tiedermann

3. Dataskyddsombudets roll - Agata Cierzniak

4. Ekonomi och rapport från arbetet med handlingsplan för ekonomi i balans samt periodrapport - 
Christer Ohlsson

5. Lokalförsörjningsplaner inom Folktandvården: långsiktiga investeringar - Christer Ohlsson

6. FN:s barnkonvention - Mia Schultz

7. Aktuellt nationellt och lokalt - Ted Rylander

8. Aktuellt från verksamheten - Ola Fernberg och Maria Comstedt

9.  Överenskommelse mellan regionstyrelsen och folktandvårdsnämnden, Del 2 (från och med 
Hälsoorientering) - Ola Fernberg 

4. Anmälningärenden till folktandvårdsnämnden den 26 mars 2020
Diarienummer: 20RS87 

Förslag till beslut 
Folktandvårdsnämnden beslutar 

att   godkänna redovisningen. 

Sammanfattning 
Anmälningsärenden: 
1. Ekonomichef Christer Ohlsson har beslutat om initiering av upphandling av
sterilutrustning till Folktandvården, Region Örebro län – 20RS1707.
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2. Tandvårdsdirektör Ola Fernberg har beslutat om initiering av upphandling av skanner för
digitalt avtryck till Folktandvården, Region Örebro län – 20RS1695.

3. Tandvårdsdirektör Ola Fernberg har beslutat om initiering av upphandling av utrustning
för invändig rengöring, smörjning och desinfektion av turbiner, depurering-, hand- och
vinkelstycken för dentalt bruk – 20RS1693.

Beslutsunderlag 
 Anmälningsärenden till folktandvårdsnämnden den 26 mars 2020
 Anmälan av delegationsärenden 2020-03-26

5. Initiering av upphandlingsuppdrag – dentala unitar
Diarienummer: 20RS1620 Föredragande: Christer Ohlsson, Ola Persson 

Förslag till beslut 
Folktandvårdsnämnden beslutar 

att   initiera upphandlingsuppdrag avseende dentala unitar. 

Sammanfattning 
Nu gällande avtal löper ut i november 2020 och för att säkra funktion och kontinuitet bör ett 
nytt ramavtal upphandlas. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM folktandvårdsnämnden 2020-03-26 initiering av

upphandlingsuppdrag - dentala unitar

6. Beredning: Definition av 23-åringens tandstatus
Föredragande: Anna Westin 

7. Beredning: Tandregleringar och gränsdragningar för behandlingsbehov
Föredragande: Farhan Bazargani 

8. Svar på anmälda frågor
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Anmälningärenden till 
folktandvårdsnämnden den 26 

mars 2020 

20RS87 
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Nämndadministration, Marita Jansson 2020-03-26 Dnr: 20RS87 

www.regionorebrolan.se 

Postadress 
Region Örebro län 

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

Organ 
Folktandvårdsnämnden 

 

 

 

Anmälnings- och meddelandeärenden 

Förslag till beslut 
Folktandvårdsnämnden beslutar 
 
att   godkänna redovisningen. 

Sammanfattning 
Anmälningsärenden: 
1. Ekonomichef Christer Ohlsson har beslutat om initiering av upphandling av 
sterilutrustning till Folktandvården, Region Örebro län – 20RS1707. 
 
2. Tandvårdsdirektör Ola Fernberg har beslutat om initiering av upphandling av 
skanner för digitalt avtryck till Folktandvården, Region Örebro län – 20RS1695. 
 
3. Tandvårdsdirektör Ola Fernberg har beslutat om initiering av upphandling av 
utrustning för invändig rengöring, smörjning och desinfektion av turbiner, depurering-, 
hand- och vinkelstycken för dentalt bruk – 20RS1693. 
 
 

Beslutsunderlag 
FördragningsPM till folktandvårdsnämnden den 26 mars 2020. 

 

 

Ola Fernberg  
Tandvårdsdirektör 
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Nämndadministration, Marita Jansson 2020-03-26 Dnr: 20RS87 

www.regionorebrolan.se 

Postadress 
Region Örebro län 

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

Skickas till: 
(Ange vem/vilka beslutet ska skickas till)
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Tjänsteställe och handläggare 

 
Datum 

 
Beteckning 

 2020-03-26  

Postadress 
Region Örebro län 
Hälso- och sjukvården 
Ledningsstaben, M-huset/USÖ 
701 85 Örebro 

Besöksadress 
Södra Grev Rosengatan  
 
Telefon 
019-602 10 00, vx 

Organisationsnr 
18-232100-0164    
 
Plusgiro 
12 25 00-2  

E-post 
uso@regionorebrolan.se  
 
Internet 
www.regionorebrolan.se 

Till  
Folktandvårdsnämnden 
Region Örebro län 
marita.jansson2@regionorebrolan.se 
 
 
 
Anmälan av i delegation fattade beslut 
 
 

 
Område 

 
Folktandvården 

 
Klinik/enhet 

 
 

 
Befattning 

 
Ekonomichef 

 
Insänt av 

 
Christer Ohlsson 

 
 

 
Vilket beslut har fattats 

 
Av vem (namn, titel/klinik) 

 
Diarienummer 

Upphandling av sterilutrustning till 
Folktandvården, Region Örebro län 

Christer Ohlsson, ekonomichef 20RS1707 

Upphandling av skanner för digitalt avtryck 
till Folktandvården, Region Örebro län 
 

Ola Fernberg, tandvårdsdirektör 20RS1695 

Upphandling av utrustning för invändig 
rengöring, smörjning och desinfektion av 
turbiner, depurering-, hand- och vinkel-
stycken för dentalt bruk. 
 

Ola Fernberg, tandvårdsdirektör 20RS1693 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

7 (10)

mailto:uso@regionorebrolan.se
http://www.orebroll.se/
mailto:marita.jansson2@regionorebrolan.se


 

 
  

 www.regionorebrolan.se 

 

 

 

5 

Initiering av 
upphandlingsuppdrag – 

dentala unitar 

20RS1620 
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Staben Hälso- och sjukvård, Ted Rylander 2020-03-26 Dnr: 20RS1620 

www.regionorebrolan.se 

Postadress 
Region Örebro län 

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

Organ 
Folktandvårdsnämnden 

 

 

 

Initiering av upphandlingsuppdrag – dentala unitar 

Förslag till beslut 
Folktandvårdsnämnden beslutar 
 
att   initiera upphandlingsuppdrag avseende dentala unitar 

Sammanfattning 
Nu gällande avtal löper ut i november 2020 och för att säkra funktion och kontinuitet 
bör ett nytt ramavtal upphandlas. 

Ärendebeskrivning 
Unit är den ”basenhet” som utgör tandläkarens arbetsplats och bär merparten av 
funktionerna till tandläkare och för patient. En drift- och underhållsplan för 
Folktandvården i Region Örebro län ligger till grund för när reinvestering bör ske. 
Dimensionerande för denna plan är förväntad nyttjandegrad och beräknad livslängd. 

För att kunna följa planen bör ett nytt avtal tecknas där glappet i tid till nu aktuellt 
avtal inte blir för stor. Alla folktandvårdskliniker bör, då behov föreligger, beredas 
möjlighet att avropa ny unit enkelt och utan separat upphandling enligt plan. 

Ramavtal säkrar denna möjlighet samt försäkrar region Örebro län om att 
maskinparken inte diversifieras. 

Bedömning 
För att kunna ersätta nuvarande utrustning löpande, enligt återinvesteringsplan, 
föreslås denna upphandling genomföras. 

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven 
Krav som ställs inom ramen för nödvändig klinisk funktion och prestanda avgränsar 
antalet möjliga utrustningar. Krav kommer också att ställas på att anbudsgivaren ska 
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Staben Hälso- och sjukvård, Ted Rylander 2020-03-26 Dnr: 20RS1620 

www.regionorebrolan.se 

Postadress 
Region Örebro län 

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

bedriva ett systematiskt miljöarbete inom företaget och dessutom kommer 
utrustningens miljöbelastning att utvärderas. 

Kvalificerande krav kommer att ställas som förutsätter behandling av alla 
patientgrupper. Inga konsekvenser bedöms beröra specifikt barn- eller 
jämställdhetsperspektiven. 

Då avtalet även kommer att omfatta en strålkälla att leverera ihop med uniten kommer 
Strålskyddsmyndighetens föreskrifter att beaktas. 

Investering/avrop på ramavtal görs av respektive folktandvårdsklinik i enlighet med 
den drift- och underhållsplan som finns. 

Uppföljning 
Tilldelningsbeslut fattas av Folktandvårdsnämnden preliminärt 2020-1X-XX 

Beslutsunderlag 
FöredragningsPM folktandvårdsnämnden 2020-03-26 initiering av 
upphandlingsuppdrag – dentala unitar 

 

Ola Fernberg  
Tandvårdsdirektör 

Skickas till: 
Upphandlingsavdelningen, Regionservice
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