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Minnesanteckningar
samverkansorganmöte 2020-05-05
Tid och plats
2020-05-05, kl 08.15-10.00, Lokal Regionhuset 5an
Deltagare
Jim Moritz
Annika Stöckel
Charlotte Hansson
Maria Pettersson
Anita Gustavsson

Annika Lindqvist
Lea Hofmann
Linnea Roslund

För kännedom
Jonas Törnqvist

Minnesanteckningar
1. Genomgång av minnesanteckningar från senaste möte
Jim Moritz för anteckningar som skickas ut för komplettering
2. Information från Tanvårdsgruppen
a. Symfoni
Folktandvården har haft vissa problem med listningsfunktionen i symfoni. Detta utreds, men det handlar troligen om
att kommunikationen mella de olika systemen inte fungerar
fullt ut. Ett av problemen har varit i kommunikation mellan
Person och Symfoni. Felskick av filer från Person har hittas
och detta ska korrigeras, men kan ta lite tid.
Ett annat problem är att många barn och unga hamnar som
olistade trots att behandlarna har gjort de registreringar som
krävs. Åke Hellström på FTV stab , Swedish care och Sopra
Steria utreder detta.
b. LOV(BoU)
Folktandvården driver en fråga om att förlänga revsionsintervallet för åldersgrupperna 16-23 år. Under 2019 förlängdes intervallet för dessa grupper till 30 månader,men de
önskar ytterligare en frölängning till 36 månader.
I samband med de privata tandvårdsproducenternas årsmöte
i feb det skickades en enkät ut med frågor om BoU. Svaren
man fick från enkäten om varför man inte vill/kan ha barntandvård var: Hög tidsåtgång, kunskapsbrist, regelverket,
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kostnad kan bli för hög, och att det inte går att sätta en gräns
för hur många barn man kan ta in.
Annika S informerar om att ingen vårdgivare har rätt att
neka en patient att lista sig. Däremot kan vårdgivaren ansöka om listningsstopp hos beställarenheten som kan godkänna detta.
Vidare informerar Annika S att det finns olika möjligheter
för privata tandläkare att öka sin kunskap. Exempelvis möjlighet att auskultera på specialistvården, att vara med i barnnätverket. Ortodonti kan också hjälpa till med konsulter
inom barntandvården

c. Uppdateringar på NLLPLUS
Ny info om specialisttandvården finns på hemsidan
https://www.nllplus.se/For-vardgivare-inom-tandvard/Specialisttandvarden-Norrbotten/
Även en ny länk för att söka i vis finns på hemsidan
https://www.nllplus.se/For-vardgivare-inom-tandvard/
3. Övriga frågor
a. Från Folktandvården?
Folktandvården har fått en ny(nygammal) chef Jonas Törnqvist.
Mycket handlar just nu om Covid-19 och hanteringen av
detta. Det första Folktandvården gjorde i samband med utbrottet var att upprätta en sida för frågor och svar.
För patienter med känd smitta av Covid-19 eller symtom
från luftvägarna gäller att Käk ska kontaktas i de fall akut
behandling bedöms nödvändig.
I mitten av mars togs beslut att ställa in munhälsobedömningar, och planerade behandlingar av riskgrupper stoppas.
I början rådde det vissa oklarheter huruvida material skulle
räcka. Men som det ser ut idag fungerar det.
I år har Folktandvården börjat arbeta starkt efter produktions
och kapacitetsplanering.
Ny katalog med utbildningar är skickad(i post) till privata
kliniker.
b. Från Privata tandläkare?
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7 februari hade de privata tandvårdsproducenterna ett årsmöte. Man valde en styrelsen, Linnea Roslund valdes till
ordförande och Lea Hofman till vice ordförande.
Det pågår en generationsväxling bland privata tandläkare.
Det finns en förhoppning att detta ska bidra till ett större engagemang i gemensamma aktiviteter.
På många orter försöker privata att sammanställa listor för
semesteröppettider.
I samband med Covid pandemin så har många privata fått
permittera personal.
4. Rundfrågning
Annika S informerar om nya direktiv gällande S9. En förändring har skett inom det intervall som gäller vid att erhålla ersättning för apnéskena. Tidgare har kravet varit att patienten
har utretts vid ett sömnlaboratorium och att värdet på AHI har
varit större eller lika med 5. Nu har kravet blivit att AHI värdet ska finnas inom intervallet större eller lika med 5 och
högst 30. Vid ett AHI högre än 30 är CPAPen en lämpligare
behandling.

5. Nästa möte
Nästa möte bestämdes till 17 November kl 8.15-10.00
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