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Protokoll
Folktandvårdsnämnd

Sammanträdesdatum
2021-09-09

Tjänstgörande ledamöter
Maria Comstedt (C) (ordförande)
Anna Nordqvist (M) (2:e vice ordförande)
Lars-Erik Soting (S)
Conny Harrysson (KD)
Anders Brandén (M)
Mats Einestam (L)
Jan Murman (SD)
Fred Kiberu Mpiso (S) ersätter Kristine Andersson (S)
Annica Zetterholm (C) ersätter Farhan Mohammad (S)
Närvarande ersättare
Habib Brini (SD)
Övriga närvarande
Idakajsa Sand, tandvårdsdirektör
Ted Rylander, utredare
Christer Ohlsson, chef ekonomi/IT del av §41, §42
Britt-Marie Sandberg, chef verksamhetsstöd §43
Linnéa Ryman, verksamhetschef folktandvården folkhälsa del av §41
Maria Boström, nämndsekreterare
Marita Jansson, nämndsekreterare
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Innehållsförteckning
§38
§39
§40
§41
§42
§43
§44

Protokollsjustering
Anmälan om frågor
Anmälnings- och meddelandeärenden
Information
Beredning: Prislista för allmäntandvård, specialisttandvård och
frisktandvård år 2022
Beredning: Verksamhetsplan med budget 2022 för
folktandvårdsnämnden
Svar på anmälda frågor
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§ 38

Sammanträdesdatum
2021-09-09

Protokollsjustering
Beslut
Folktandvårdsnämnden beslutar att ordföranden och Jan Murman (SD) justerar
dagens protokoll med Anders Brandén (M) som ersättare.
Protokollet ska vara justerat senast den 23 september 2021.
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§ 39

Sammanträdesdatum
2021-09-09

Anmälan om frågor
Inga frågor anmäls.
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§ 40

Sammanträdesdatum
2021-09-09

Anmälnings- och meddelandeärenden
Diarienummer: 20RS12853
Sammanfattning
Anmälningsärenden:
Projektdirektiv för upphandling av framtidens tandvårdssystem – Projekt FramTand,
d nr 21RS6768
Meddelandeärenden:
Periodrapport maj 2021
Delårsrapport juli 2021
Svar på remiss När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik
tandhälsa, d nr 21RS3176-7
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM folktandvårdsnämnden 2021-09-09, anmälnings- och
meddelandeärenden
 Projektdirektiv FramTand P1.0
 Periodrapport maj 2021 Folktandvården
 Delarsrapport 2021 Folktandvården, juli 2021
 Remissyttrande - När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik
tandhälsa
Beslut
Folktandvårdsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
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Sammanträdesdatum
2021-09-09

Information
Aktuellt från verksamheten
Idakajsa Sand informerar om sommaren som varit och under veckorna 27-31 var det
NOD-läge, vilket innebär att kliniker går samman för att kunna ta hand om det mest
akuta. Arbetet med verksamhetsplanen för 2022 pågår. Ett arbete tillsammans med
Sunt arbetsliv pågår som handlar om en attraktiv arbetsgivare, att bland annat
identifiera friskfaktorer och minska sjukfrånvaron. Folktandvården ska samverka i ett
pilotverksamhet för samordnat medicinskt omhändertagande för personer med
komplexa funktionsnedsättningar. Nya nationella riktlinjer väntas komma under
hösten.
Aktuellt nationellt och lokalt
Ted Rylander redogör för Region Örebro läns svar på remissen När behovet får styra ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa. Det konstateras att det är ett
genomarbetat bra svar och att de inblandande har gjort ett bra arbete.
Ekonomi och arbete med handlingsplan för ekonomi i balans
Christer Ohlsson informerar om utfall per den 31 juli, vilket visar på minus 11,3
miljoner kronor. Kostnaderna har minskat utifrån den ekonomiska handlingsplanen,
bland annat när det gäller personalkostnader. 7,5 miljoner kronor per år sparas på att
yrkeskategorin tandvårdsbiträden tagits bort. Kostnadsminskningarna totalt per 31 juli
2021 är 5,9 miljoner kronor. Årsprognosen totalt ligger på minus 16 miljoner kronor.
Ett arbete tillsammans med Sunt arbetsliv pågår för att få en lägre sjukfrånvaro.
Upphandling av nytt tandvårdsjournalsystem
Christer Ohlsson informerar om nuvarande avtal för Folktandvårdens tandvårdsjournalsystem går ut i maj 2024 och innan dess behöver en ny upphandling göras.
Tillsammans med regionerna i Sörmland, Östergötland och Blekinge har ett
samverkansprojekt startats för att göra en gemensam upphandling.
Mobil tandvård
Linnea Ryman informerar om den utredning som pågår när det gäller förutsättningar
för en god, nära och tillgänglig tandvård med mobila alternativ. Hon redogör för
uppdragets syfte och mål, vad mobila alternativ är, vilka patientgrupper som skulle
kunna komma i fråga och hur ett samarbete med andra aktörer skulle kunna se ut samt
vilken utrustning och kompetens som krävs.
Digitaliseringen av Folktandvården
Idakajsa Sand informerar om hur man i Folktandvården digitaliserat arbetet,
exempelvis med digitala återbesök, digitala vårdbesök, e-brev, e-faktura och sms. I
jämförelse med andra regioner ligger Region Örebro län i framkant när det gäller
digitalisering och utvecklingsarbetet fortsätter.
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§ 42

Sammanträdesdatum
2021-09-09

Beredning: Prislista för allmäntandvård, specialisttandvård
och frisktandvård år 2022
Diarienummer: 21RS6544
Sammanfattning
Folktandvårdsnämnden beslutar om prislista för allmäntandvård, specialisttandvård och frisktandvård för 2022 vid sitt sammanträde den 4 oktober 2021.
Christer Ohlsson redogör kort för innehåll och förutsättningar.
Underlag
 FöredragningsPM folktandvårdsnämnden 2021-09-09 Prislista för
allmäntandvård, specialisttandvård och frisktandvård år 2022
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Sammanträdesdatum
2021-09-09

Beredning: Verksamhetsplan med budget 2022 för
folktandvårdsnämnden
Diarienummer: 21RS8078
Sammanfattning
Folktandvårdsnämnden beslutar om verksamhet och budget 2022 vid sitt
sammanträde den 4 oktober 2021. Britt-Marie Sandberg presenterar innehållet i
verksamhetsplanen.
Underlag
 FöredragningsPM folktandvårdsnämnden 2021-09-09, verksamhetsplan med
budget 2022 för folktandvårdsnämnden
 Verksamhetsplan med budget 2022 för folktandvårdsnämnden

Sida 9 av 10

Protokoll
Folktandvårdsnämnd

§ 44

Sammanträdesdatum
2021-09-09

Svar på anmälda frågor
Inga frågor anmäldes.
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