Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 135

Sammanträdesdatum
2022-05-31

Utbudsförändring av Hälsoval allmäntandvård Barn och Unga
Vuxna, Folktandvården Region Västerbotten
RS 876-2022

Sammanfattning
Region Västerbotten införde 1 januari 2022 Hälsoval tandvård enligt lagen om
valfrihetssystem (LOV) och gäller allmän tandvård för barn och unga vuxna 3–23 år.
Innan Hälsoval tandvård infördes i Region Västerbotten fick barn och unga vuxna sin
tandvård hos Folktandvården samt ett trettital privata tandkliniker som fick ersättning
från regionen. Region Västerbotten har i nuläget efter införande av LOV avtal med sju
tandkliniker var av sex har listningsstopp. Detta har medfört att drygt niohundra barn
och unga vuxna förs över till regionens Folktandvård.
Region Västerbottens Folktandvård har framfört att det råder en uttalad resursbrist i
Folktandvården i de norra regionerna. Resursbristen av tandläkare tvingar fram allt
hårdare prioriteringar i utförandet av tandvård i folktandvården. I nuläget är utförandet
av regelbunden tandvård till vuxna kraftigt begränsad hos flertalet av länets
folktandvårdskliniker till förmån för akuttandvård, tandvård till barn och unga vuxna 3–
23 år och till vuxna med särskilda behov.
Utifrån rådande situation inom Folktandvården har Hälso- och sjukvårdsnämnden
tillstyrkt förslag om utbudsförändringar för barn och unga vuxna och hemställer till
Regionstyrelsen att besluta enligt förslagen.
Förslag 1. ”Folktandvården ges rätt att vid resursbrist omfördela barn och unga vuxna
(3–23 år) till kliniker med kortare väntetider och fler personella resurser”.
Beställarens bedömning: Enligt LOV har patienten rätt att välja klinik. Omfördelning av
barn och unga vuxna utan patienten/vårdnadshavarens samtycke innebär således ett
avsteg från LOV. Dock syftar åtgärden till att fler i målgruppen skulle få bättre tillgång
till tandvård vilket är viktigt för att uppnå mål om god tandhälsa.
Förslag 2. ”För unga vuxna 20-23 år förlänga revisionsintervallet, (dvs kallelse till
revisionskontroll) utifrån vårdbehov. Akut omhändertagande påverkas ej.”
Beställarens bedömning: I regionstyrelsens beställning av Hälsoval Tandvård framgår
att verksamheten ska bedrivas i enlighet med Tandvårdslagen (1985:25) som i 7 §
anger att Folktandvården ska svara för regelbunden och fullständig tandvård för
personer till och med det år då de fyller 23 år. Det finns alltid behov av prioriteringar
vilket blir extra nogsamt vid resursbrist. Regionstyrelsen som beställare beslutar inte
om vårdens prioriteringsordningar. Det är vårdgivarens ansvar att utifrån vårdbehov
göra de prioriteringar som är nödvändiga för att uppfylla uppdraget samt säkerställa
patientsäkerheten.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att avsteg från LOV kan göras genom att regionens
Folktandvård ges rätt att vid resursbrist omfördela patienter mellan enheter i syfte att
korta väntetiderna. Beslutet gäller fram till och med december 2023.
Regionstyrelsen konstaterar att vårdgivaren ansvarar för att göra prioriteringar och
utgår från att vården ska ges på lika villkor och att den som har störst behov av vård
ska få vård först.
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Förslag till beslut under sammanträdet
Nicklas Sandström (M), Ewa-May Karlsson (C) och Maria Lundqvist Brömster (L)
föreslår:
Att Regionstyrelsen godkänner att Folktandvården likställer 20-23 åringar i
prioriteringshänseende som vuxna likt vad som gällde före 2017.
Att Påbörja avveckling av tandvårdslokaler som inte nyttjas och ej heller finns några
planer på att användas under överskådlig tid. Detta ska ske i samråd med primärvård
och fastighet.
Att Påbörja arbetet med en ambulerande tandvårdsbuss
Att Fullmäktige fastställer tandvårdstaxorna i enlighet med rikssnittet (ökad intäkt 13
mkr)
Att Ta fram en plan för hur regionens folktandvård kan bli en attraktiv arbetsgivare
som har möjligheter att sköta stora delar av barn- och ungdomstandvården inklusive
det förebyggande munhälsoarbetet samt fortsatt kunna erbjuda Frisktandvårdsavtal.
Att Paus för nyteckning och förlängning av Frisktandvårdavtal godkänns för senast
2023 ut.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar enligt
förvaltningens förslag.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar
Avsteg från LOV kan göras genom att regionens Folktandvård ges rätt att vid
resursbrist omfördela patienter mellan enheter i syfte att korta väntetiderna. Beslutet
gäller fram till och med december 2023.
Regionstyrelsen konstaterar att vårdgivaren ansvarar för att göra prioriteringar och
utgår från att vården ska ges på lika villkor och att den som har störst behov av vård
ska få vård först.
Reservation
Nicklas Sandström (M), Ewa-May Karlsson (C) och Maria Lundqvist Brömster
(L) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Beslutsunderlag
 Utbudsförändring Hälsoval allmäntandvård Barn och Unga Vuxna,
Folktandvården Region Västerbotten
 Hälso- och sjukvårdsnämnden §103, Utbudsförändring Barn och Unga Vuxna
Folktandvården Region Västerbotten
 Hälso- och sjukvårdsnämnden §104, Utbudsminskning Frisktandvårdsavtal
Folktandvården Region Västerbotten
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 Tjänsteskrivelse, Utbudsminskning Frisktandvårdsavtal Folktandvården Region
Västerbotten
 Tjänsteskrivelse Utbudsförändring barn och unga vuxna, Folktandvården
Region Västerbotten
 Yrkande M C L - Tandvård
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