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NÄRVARANDE 
 
Ledamöter 
Ingeborg Wiksten (L) ordförande 
Desislava Cvetkova (S) vice ordförande 
Mona Hammarstedt (KD) 
Barbro Ekevärn (SJVP) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Roger Johansson (S) för Siw Sachs (S) 
 
Tjänstepersoner 
Gun-Britt Milioris 
Ann Christin Hamrén sekreterare 
 

 
§ 50 Val av justerare 
 
Vårdvalsutskottet beslutar 
 
att utse Barbro Ekevärn att jämte ordföranden justera protokollet. 
 
 
§ 51 Fastställande av föredragningslista 
 
Då inga extra ärenden föreligger beslutar vårdvalsutskottet 
 
att fastställa upprättat förslag till föredragningslista. 
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§ 52 Ansökan om listningstak Hälsocentralen Granlo 
 
Diarienummer: 22RS12469 
Ärendeansvarig: Gun-Britt Milioris  
Handläggare: Anna Öhman 

 
Ärendebeskrivning 
Hälsocentralen Granlo ansöker om ett listningstak på maximalt 12 000 invånare 
utifrån gällande lagstiftning from 1 juli 2022 i Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30, 7 
kap 3c§) som innebär att regionerna kan besluta om listningsbegränsning på 
begäran av vårdgivaren. Ansökan inkom 4 november 2022. Ansökan avser 
undantag för nyinflyttade till länet, nyfödda barn där vårdnadshavaren är listad vid 
vårdcentralen samt nyinflyttade vid särskilda boenden för äldre där vårdcentralen är 
ansvarig för läkarmedverkan. 
 
Vårdgivaren anför skälen till ansökan att kunna bibehålla patientsäkerhet och 
säkerställa en god arbetsmiljö för vårdcentralens personal. 
 
Hälsocentralen Granlo har nu nått ett maxtak gällande tillgänglig lokalyta och 
någon tillväxt är inte möjlig på grund av lokalbrist. Utredning om utbyggnation har 
utretts och är inte möjlig på grund av att det inte finns tillgänglig mark kring 
byggnaden. Ett dialogmöte har ägt rum mellan Vårdval Västernorrland och 
verksamhetschef samt enhetschef för Hälsocentralen Granlo 2022-11-16 
 
Vårdval Västernorrland rekommenderar att ansökan beviljas med föreslagna 
undantag, då det finns andra vårdgivare i närområdet och tillgängligheten därmed 
inte påverkas i högre grad. 

 
Beslutsunderlag 
Ansökan från Hälsocentralen Granlo, bilaga 
Arbetsmiljö- och patientsäkerhetsanalys, bilaga 
 
Beslut: 
 
Vårdvalsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar 
 
att ett listningstak för aktiv listning med maximalt 12 000 invånare medges till och 
med den 31 december 2022 i avvaktan på att Uppdrag Primärvård 2023 träder i 
kraft och ett nytt beslut kan tas; samt 
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att undantag görs för nyinflyttade till länet, nyfödda barn om vårdnadshavaren är 
listad vid Hälsocentralen Granlo samt nyinflyttade vid särskilda boenden som har 
läkarmedverkan från Hälsocentralen Granlo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delges 
Hälsocentralen Granlo 
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§ 53 Pilotprojekt inom Folktandvården   

 
Diarienummer: 22RS11454 
Ärendeansvarig: Annri V Thimstrand 
Handläggare: Sofi Christensen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bakgrund 
Resursbristen inom tandvården är en nationell utmaning och Folktandvården 
Västernorrland saknar idag var tredje tandläkare och tandhygienist trots aktivt 
arbete med rekrytering. Detta orsakar ökade förseningar och en verksamhet som har 
allt svårare att möta upp länets invånares behov av tandvård och att lösa sitt 
grunduppdrag. 
 
Den prognosticerade nettotillgången av nyutbildade tandläkare och tandhygienister 
visar på en negativ tillväxt, dvs vi kan förvänta oss färre nyutbildade inom dessa 
yrkeskategorier de kommande åren. Enligt prognoser kommer således resursbristen 
att öka ytterligare kommande år och med anledning av detta ser nu Folktandvården 
det nödvändigt att föreslå vissa förändringar. 
 
Utifrån rådande resursbrist under flertalet år arbetar Folktandvården strikt utifrån 
den politiskt beslutade prioriteringslistan där akuttandvård och barntandvård står 
högst upp och det är endast den delen av uppdraget som vi klarar av. Det gör att vi 
inte hinner erbjuda vuxna patienter den tandvård de efterfrågar. 
Våra behandlare upplever att de inte får nyttja all sin kompetens när de inte kan 
jobba med all typ av vård inom Folktandvården idag. 
 
Idag arbetar och ersätts Folktandvården utifrån politiskt fastställda kallelseintervall 
inom barntandvården. Skulle Folktandvården istället ges möjlighet att kalla barn- 
och ungdomar utifrån individens behov, ser vi en möjlighet att omdisponera våra 
resurser på ett bättre sätt, för att möta dagens och framtidens behov av prioriterad 
tandvård för vuxna invånare i länet samt våra medarbetares behov av utveckling i 
sin yrkesutövning.  

 
Folktandvården skulle önska att verksamheten följs upp på ett tillitsfullt sätt utifrån 
leverans av bibehållen och förbättrad tandhälsa för barn och ungdomar, till skillnad 
från idag då vi följs upp utifrån antalet utförda undersökningar per barn och 
fastställt kallelseintervall. Ett munfriskt barn bibehåller inte sin ”munfriskhet” för 
att man erbjuds en undersökning med givna mellanrum. 
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Förslag om pilotklinik 
Folktandvården föreslår därför att nedanstående förändringar införs inom två 
pilotkliniker. Dessa får fungera som testbädd för utvärdering. Pilotklinikerna ska 
utgöras av FTV Centrum Sundsvall och FTV Örnsköldsvik 
 
Följande förändringar föreslås inom ramen för pilotklinikerna  
 
 Unga vuxna över 18 år får eget ansvar för sitt planerade besök genom att själva 

boka in en tid när det är dags utifrån riskgruppering. 
 I samband med första undersökningen efter att ha fyllt 18 år, får ungdomar 

information om att de fortsättningsvis inte kommer att kallas som tidigare, utan 
de rekommenderas att själva höra av sig för nästa undersökning utifrån 
riskgrupp med en given undersökningsmånad. 

 Kallelseintervallet förlängs med sex månader för samtliga barn.  
 
En av pilotklinikerna föreslås även vara testbädd för ett nytt flödesoptimerat och 
effektivt teamarbete. 
Uppföljning av pilotprojektet sker vid redan fastställda uppföljningstidpunkter hos 
Hälso- och sjukvårdsnämnden. 
 
Pilotprojektet beräknas pågå i två år men önskemål om förändring av uppdraget kan 
komma att ske löpande, om utfallet blir bra ur såväl arbetsmiljöaspekt som ur 
patientaspekt. 
 
Friskhuset 
För att fortsatt bibehålla och förbättra tandhälsan för barn och ungdomar inom länet 
avser Folktandvården bygga ett ”Friskhus” i virtuell form där den externa 
verksamheten med det profylaktiska arbetet byggs ut ytterligare. Tanken är att 
kunna möta barn/ ungdomar på andra arenor än i folktandvårdens lokaler, för att 
informera om och instruera i hur man bygger och bibehåller en god munhälsa. 
Dessutom förs dialog med kommunerna om möjlighet till utökade insatser inom 
skolorna. Digitala vårdmöten kommer att vara ett av verktygen som används. 
 
Fler resurser måste bemanna ”Friskhuset” för att det ska bli robust och kraftfullt i 
sin utveckling. Här kan våra tandsköterskor ta ett stort ansvar i det arbetet.  
 
Syfte 
Förslaget om införande av pilotkliniker som testbädd för utvärdering av 
förändringar inom uppdraget, syftar till att ge förutsättningar att på ett bättre sätt 
möta dagens och framtidens behov av prioriterad tandvård i länet, samt ge våra 
medarbetare en stimulerande utveckling i sin yrkesutövning. ”Friskhuset” ska ge 
stöd för en bibehållen munhälsa vid denna förflyttning. 
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Förutsättningar 
Att behålla kapiteringsersättningen för barntandvården på pilotklinikerna, trots 
förlängda undersökningsintervall, är en förutsättning för att driva projektet. 
 
Därtill behövs ett projektbidrag om 2,5 mkr för att kunna förse det ”virtuella” 
”Friskhuset” med resurser. 
 
Yrkande 
Mona Hammarstedt (KD) och Barbro Ekevärn (SJVP) yrkar avslag på tredje att-
satsen i vårdvalsutskottets förslag till beslut: ”att revisionsintervallerna inom 
pilotprojektet utökas för samtliga åldersgrupper inom allmän tandvård för barn och 
unga vuxna med 6 månader, utöver vårdvalets revisionsintervaller”. 
 
Ingeborg Wiksten (L) tillstyrker avslagsyrkandet. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer beredningens förslag och Mona Hammarstedt (KD) m fl:s 
avslagsyrkande på tredje att-satsen under proposition, vilket godkänns, och finner 
att avslagsyrkandet bifalles. 

 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden den 6 oktober 2022, § 151,  
bilaga  
 
Beredning 
Hälso- och sjukvårdsnämnden den 6 oktober 2022, § 151 
Personalpolitiska och allmänna utskottet den 25 oktober 2022, § 25. Ärendet 
överlämnades till regionstyrelsen utan eget förslag till beslut. 
Vårdvalsutskottet den 15 november 2022, § 49. Ärendet återremitterades till nästa 
Vårdvalsutskotts sammanträde för komplettering. 

 
Beslut: 
 
Vårdvalsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar föreslå att regionfullmäktige 
beslutar 
 
att Folktandvården inleder ett projekt för att utveckla arbetssätt som berör 
vuxentandvård och barn- och ungdomstandvård; 
 
att ingående kliniker inom projektet, Centrum Sundsvall och Örnsköldsvik 
Centrum, följs upp enligt projektets indikatorer och därmed inte omfattas av 
uppföljningsparametrar och ersättningsvillkor i Uppdrag allmäntandvård barn- och 
unga vuxna; 
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att tandvårdsbesök för unga vuxna över 18 år sker utifrån riskgruppering; 
           
att pilotklinikerna följs upp enligt indikatorerna: 

 bibehållen eller förbättrad tandhälsa för barn- och ungdomstandvård utifrån 
kariesfrihet med årlig uppföljning 

 vårdtimmar för vuxna patienter ska öka på pilotklinikerna med uppföljning 2 
ggr/år 

 
att projektet inrättar ett virtuellt ”Friskhus” för att utöka det förebyggande arbetet. 

 Friskhusets aktivitet följs upp avseende utbyggd verksamhet inom BVC, med 
målet att innefatta samtliga BVC i socioekonomiskt utsatta områden. 

 
att ingående kliniker i projektet tillförs medel under projekttiden från Vårdval 
Västernorrland, motsvarande barnpeng per listad 3 - 23 år, enligt Uppdrag 
Allmäntandvård barn och unga vuxna.  
 
att projektet omfattar perioden 2023-01-01 – 2024-12-31; samt 
 
att uppdra till Hälso- och sjukvårdsnämnden att genomföra projektet ”Tandvård för 
att nå fler vuxna utifrån behov”. 
 
 
 
 
Desislava Cvetkova (S) och Roger Johansson (S) deltar ej i beslutet om den tredje 
att-satsen i beredningens förslag och återkommer i regionstyrelsen. 
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§ 54 Informationer 
 
Inför sammanträdet lämnas följande informationer av Gun-Britt Milioris, Eva 
Billberg, Johanna Gustin och Anna Öhman (bilaga A): 
 
• Pilotprojekt inom Folktandvården  

  
• Ansökan om listningstak Hälsocentral Granlo 

 
• Ansökan om start av vårdcentral 

 
• Rapportpaket Vårdval 

 
• Nationella riktlinjer för tandvård 

 
• Särskild granskning av barn- och ungdomstandvård Folktandvården 

 
• Fördjupad uppföljning bemanning NSV område Väster 

 
• Uppsägning av avtal om barn- och ungdomstandvård Praktikertjänst Sollefteå  
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Vid protokollet 
 
 
 
Ann Christin Hamrén 
 
 
Justeras 
 
 
 
Ingeborg Wiksten 
 
 
 
Barbro Ekevärn 


