Landsting och regioners
system för kunskapsstyrning

Protokoll för möte med NPO Tandvård
Datum:

2019-03-27

Deltagande:

Thomas Jacobsen, Västra Sjukvårdsregionen
Gunnel Håkansson, Södra Sjukvårdsregionen
Ulf Söderström, Norra Sjukvårdsregionen
Pernilla Larsson-Gran, Sydöstra Sjukvårdsregionen
Ulrika Svantesson, Södra Sjukvårdsregionen

Anmält förhinder:

Ola Fernberg, Uppsala-Örebro Sjukvårdsregion
Andreas Cederlund, Stockholm-Gotland Sjukvårdsregion

Protokoll
Punkt
1

Ärende och beslut
Mötets öppnande
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Föregående mötes protokoll, 2019-02-27
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NAG Behandling av kariessjukdom


Uppdragsbeskrivning är godkänd av Södra sjukvårdsregionen och
anmälan till beredningsgruppen är gjord. Efter att
uppdragsbeskrivningen varit uppe i beredningsgruppen få vi
återkoppling via Södra sjukvårdsregionens representant Christer
Lindbladh.




Samtliga i NAG Behandling av kariessjukdom är nu godkända och
Karin är nöjd med gruppen som består av Håkan Flink, Gunnel HänselPetersson och Eva-Karin Bergström.
Ett första möte är inbokat och i juni kommer samtliga till NPO-mötet.
Karin kommer att lyfta NAG Karies på Kariesföreningens årliga möte.

En stor del av vårt uppdrag är att kommunicera ut om NPO Tandvårds uppdrag
om kunskapsstyrning, diskussion om hur detta ska gå tillväga. Förslag på att ta
hjälp av stödgrupperna inom SKL, Tandläkartidningen kan också vara ett bra
sätt. Thomas tar en diskussion med Tandläkartidningen om möjligheterna att
få med ett reportage.
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Sofia Traneus, HTA-O.
Enheten startade när tandvården inte skulle kunna få samma utrymme på
SBU i och med att SBU fick ett breddat uppdrag till socialtjänst- och
funktionshinderområdet. Tanken är att enheten ska kunna serva olika
aktörers behov av utvärderingar i tandvården.
HTA-nätverket administreras av SBU, alla regioner och landsting med HTAfunktion bjuds in att delta. Nätverket informerar varandra om planerade och
pågående projekt för att undvika dubbelarbete.
Aron Naimi Akbar, docent i odontologisk epidemiologi och käkkirurg är ny
föreståndare för HTA-O (inbjuden till dagens möte men hade förhinder).
NPO som beställare kan be HTA-O om hjälp bla med att formulera frågor,
göra det begripligt samt ta fram underlag för att vi ska kunna gå vidare.
Sofia behöver vår hjälp att sprida att HTA-O inte bara är för Södra
sjukvårdsregionen utan för alla.
Ulf informerar Karin Sunnegårdh-Grönberg om HTA-O.
Sofia föreslår att vi ska bjuda in Knut Sundell för att diskutera implementering
som är en av våra svåraste utmaningar.
Sofias presentation mailas ut till samtliga i NPO.
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Bruttolistan nivåstrukturering är skickad till Birgitta Pleijet.
Diskussionspunkt: I vårt förslag vill vi att både omfattande käkkirurgi
och viss käkprotetik skall nivåstruktureras. Områdena är beroende av
varandra och bör inte utföras på olika orter i landet
Vi har valt ut område till bruttolistan och föreslagit sakkunniga, denna lista ska
sedan prioriteras. Socialstyrelsen gör urvalet av sakkunniga.
Dokumentet Nationell högspecialiserad vård korrigeras, skickas ut till samtliga
i NPO och Gunnel skickar den till Birgitta Pleijet.
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Thomas Jacobsen, VGR
Genomgång av sammanställningen av de 43 frågeställningar av vårdens
behov, 10-i topp och botten.
I VGR hade man lagt mycket tid på information, både muntlig och via mail
innan utskick gjordes. Det är nu viktigt att vi sprider information om
kommande utskick på våra RPO och LPO.
Kontakt tas med Södra sjukvårdsregionens kommunikatör för hjälp med att
formulera utskicket där vårt behov framgår, syftet och vikten av att alla

svarar.
Förslag på att be alla sätta av 10 minuter på tex ett APT så att alla svarar på
utskicket.
Gunnel kontaktar till Lars Olsson, privattandvården angående representanter
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och att ev presentera NPO Tandvård på privattandläkardagarna.
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Projektplatsen. Kontroll så att kontaktuppgifterna stämmer.

8

Rapport från respektive sjukvårdsregions RPO och LPO
Sydöstra:
RPO har rekryterat Tandvårdsdirektören. I början av juni kommer Sofia
Orrskog och om det är möjligt SKaPa och Hans Sandberg.
LPO som Pernilla sitter med i fungerar bra.

VGR
RPO har två möten per termin. Man har nominerat ett processteam/arbetsgrupp
för Orofacial smärta. Arbetat har kommit igång och utbildningar startar i
mitten av april. Specialisttandvårdens bettfysiologer stödjer arbetet och svarar
på ev frågor. Ingående filmer samägs med Per Alstergren och beroende på
resultatet skulle detta vara ett koncept som kan införas på andra ställe.
Vissa aktiviteter beslutas i NPO, andra i RPO som då lyfts som förslag i NPO.
Norra
RPO består av två representanter från varje landsting, detta för att minst en ska
kunna vara med. Dock har gruppen förändrats en del då personer bytts ut.
Anders Wännman adjungeras, privat representant saknas i gruppen. Pernilla
föreslå Staffan Söderström som privat representant.
Nästa möte är på fredag och då deltar Hans Sandberg.
På dagordningen till nästa möte står bla återrapportering från NPO,
NAG- karies och nivåstrukturering.
Södra:
Nästa möte 190402, på dagordningen står återrapportering från NPO,
NAG- karies, nivåstrukturering och så kommer Jesper Stenberg att informera
om implementering.
LPO Halland ska titta på hur man klarar röntgendiagnostiken. Kommer även få
en presentation av infektionsverktyget till följd av antibiotikaförskrivningarna.
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Reflektioner från Lärandeträffen den 13 mars
Innehöll bla diskussioner kring Bruttolistan samt NAGs tillgång till
samarbetsytor och lokaler för möte.
Övrigt
 Internat 28 och 29 augusti.
Möteslokal på SKL bokad och de som behöver boende har bokat.
 Ny klassificering vid diagnosen parodontit. Pernilla har pratat med
Ann-Marie Jansåker som återkommer när/om dom vill ha hjälp.



Vid vårt nästa möte 190424 kommer Chaim Zlotnik och Kalle
Brandstedt från Tandläkarförbundet samt Yvonne Nyblom från
Tandhygienistföreningen. Gunnel ger då en presentation av
kunskapsstyrning och NPO Tandvård.
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EDS – mailförfrågan
Kommunikatörerna på SKL kommer att ta fram ett
”standardsvar” som kan användas vid likande förfrågningar
Life Science
Jenni Nordborg har sedan föregående möte skrivit en artikel i
Tandläkartidningen, diskussion om att ev bjuda in Jenni till NPO under
hösten. Thomas J pratar med Björn Klinge innan inbjudan skickas.
Sofia Traneus rekommenderar oss att Björn Klinge kontaktar Anders
Hamsten som står för det operativa arbetet för regeringsuppdraget.
NPO kommer i samarbete med SSOF att ha en programpunkt om
Kunskapsstyrning på Riksstämman. Gunnel kontaktar ElisabethWärnberg Gerdin för det fortsatta arbetet.

Information


Verksamhetsplanerna godkända och utlagda på SKLs hemsida
samt länkade från sjukvårdsregionernas hemsidor



NAG smärta: Per Alstergren är anmäld och kommer att
kontaktas när processen i NAG smärta är igång.

Nästa möte 2019-04-24
Mötet avslutas

Halmstad, 2019-03-29

Halmstad, 2019-03-29

Ulrika Svantesson

Gunnel Håkansson

Sekreterare

Justerat av

