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Minnesanteckningar
Samverkansorgansmöte 2019-11-12
Tid och plats
2019-11-12, kl 08.15-10.00, Lokal Regionhuset 5an
Deltagare
Jim Moritz
Annika Stöckel
Maria Pettersson
Anita Gustavsson

Annika Lindqvist
Lea Hofmann
Linnea Roslund

För kännedom
Tomas Josefsson

Dagordning
1. Föregående mötes minnesanteckningar gicks igenom
Val av sekreterare Annika Lindqvist
2. Information från Tanvårdsgruppen
a. Symfoni
Information om nya funktioner i Symfoni kommer att läggas
ut på Symfonis startsida
Information på nll+ angående SITHS-kort och HSAID för
privata vårdgivare är felaktig. Jim ser till att rätt information
läggs ut
För att komma bort från pappershantering och få en patientsäker hantering är det bra om alla privata vårdgivare använder Symfoni
b. Reglemente för samverkansorgan gås igenom
c. LOV(BoU) – beställning för 2020 samt sammanfattning av
förändringar kommer att läggas ut på nll+/Vårdval allmän
barn- och ungdomstandvård
Nyhet i LOV är att då patient/förälder önskar en second
opinion avseende om tandregleringsbehandling ska utföras
eller ej ska i första hand kollega inom allmäntandvården tillfrågas. Om ytterligare bedömning önskas kan specialisttandvården konsulteras.
Folktandvården har önskat att rev intervallet för munfriska
unga över16 år förlängs from 2020 till 36-månaders inter-
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vall. Risk/konsekvensanalys är framtagen av Folktandvården. Förslaget godkändes inte av Beställaransvarig för LOV.
Folktandvården vidhåller önskemålet inför kommande LOV
för 2020. I början av 2020 kommer Beställaransvarig att
bjuda in Maria Pettersson FTV för möte kring detta.
Tandvårdsgruppen kommer att maila ut till berörda tandläkare om det finns några funderingar/ önskemål inför revidering av LOV regelverket.
3. Övriga frågor
a. Hemsidor:
Tandvårdsgruppen informerar om att sjukvårdens personal
kan hänvisas till nll+/ För anställda inom sjukvården där information om regionens tandvårdsstöd och intygsblanketter
finns. Denna sida finns även länkad från Allmänläkarnas
portal
b. Önskemål från privattandvården om att specialisttandvårdens hemsidor på nll+ bör förbättras. Länkar till rutindokument i VIS bör finnas på ett överskådligt sätt. Även utbildningskatalogen bör finnas tillgänglig. Detta ska föras vidare
till TKC av Annika Lindqvist
Maria P kollar upp och återkopplar kring utbildningskatalogen.

4. Rundfrågning
a. Folktandvården informerar
Kärvt rekryteringsläge, ca 30 tandläkare saknas. Rekryteringsinsatser sker ffa mot de svenska utbildningarna men
även riktat mot tandvårdsutbildningar inom EU
De tidigare fem verksamhetsområdena har omorganiserats
till fyra: Piteå –Hök, Luleå, Boden AA och VO Norr
Frisktandvårdsavtalen läggs på is så att inga avtal nytecknas
eller omtecknas. Befintliga avtal är dock giltiga hela avtalstiden. Detta gäller även avtal som tecknas inom andra regioner då patienter flyttar till regionen.
Inom Folktandvården finns nu två disputerade tandläkare.
Information om Direktkliniken, projekttiden förlängd,
kommer att pågå under våren 2020. Utvärdering pågår.
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Digitala konsulter ffa inom ortodonti men även bettfysiologi
har ökat, och är ett prioriterat område för FTV.
Avseende remisshanteringen inom specialisttandvården är
väntetiderna långa ffa inom ortodonti och protetik. Möjlighet finns tillkonsultation.
b. Privattandvården informerar
Privattandläkarföreningen i Norrbotten (medlemmar i privattandläkarföreningen) startar upp sin verksamhet. Styrelse
kommer att väljas på årsmöte i februari
5. Nästa möte blir 200505 08:15-10:00
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