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system för kunskapsstyrning

Protokoll för möte med NPO Tandvård
Datum:

2019-04-24

Deltagande:

Ola Fernberg, Uppsala-Örebro Sjukvårdsregion
Andreas Cederlund, Stockholm-Gotland Sjukvårdsregion
Gunnel Håkansson, Södra Sjukvårdsregionen
Ulf Söderström, Norra Sjukvårdsregionen
Pernilla Larsson-Gran, Sydöstra Sjukvårdsregionen
Ulrika Svantesson, Södra Sjukvårdsregionen

Anmält förhinder:

Thomas Jacobsen, Västra Sjukvårdsregionen

Protokoll
Punkt
1

Ärende och beslut
Mötets öppnande

2

Föregående mötes protokoll, 2019-03-27
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Kvalitetsregister för dentala implantat.
Från RPO Sydöstra har det inkommit önskemål om att utreda
möjligheten att skapa ett kvalitetsregister för dentala implantat. Björn
Klinge har även lyft frågan till Gunnel. Lars Gahnberg har tillfrågats
om det är möjligt att använda SKaPa även för dentala implantat och han
menar att det skulle kunna vara en lösning. NPO ställer sig positiv till
ett kvalitetsregister för dentala implantat. Pernilla kontaktar Lars
Gahnberg och kan tänka sig att sitta med i en arbetsgrupp för att bereda
frågan.
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Vårdens behov – missiv för utskick
Kommunikatör Kristina Happstadius-Trädgårdh har tagit fram ett
förslag på utskick tillsammans med Gunnel och Ulrika. Viss korrigering
av texten påbörjas under dagens möte. Gunnel och Ulrika gör ett utkast
efter dagens diskussion och mailar ut förslaget till gruppen. Missivet
måste vara klart innan nästa möte. Programområdenas stödfunktion på
SKL kommer att kontaktas då vi vill ha hjälp med att skicka ut enkäten
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till alla tandläkare och tandhygienister så att utskicket sker nationellt till
folktandvårdsanställda. För privattandvården måste Lars Olsson
kontaktas. Ola kommer att informera om utskicket på Svensk
Folktandvårdsförenings möte i maj.
5

Kunskapsstyrning programpunkt på Riksstämman.
Socialstyrelsen och NPO kommer att ha en gemensam programpunkt på
Riksstämman om kunskapsstyrning. SSOF står för värdskapet. Punkten
är anmäld till Riksstämman men sammanfattningen om
programinnehållet återstår att skriva och skicka till Hans Sandberg.
Elisabeth och Gunnel skriver några rader var om vad kunskapsstyrning
är för Socialstyrelsen respektive NPO. Det gäller att hitta formuleringar
som väcker intresse för programmet. Anmälan till Riksstämman öppnar
den 27 maj.
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NAG - karies
Arbetsgruppen har kommit i gång med sitt arbete. Det finns inte
möjlighet för dem att få boka lokal till mötena på SKL. Ulf hjälper till
att boka lokal på Tandläkarförbundet. Gunnel ber Karin kontakta Ulf. Vi
har planerat ett gemensamt möte NPO och NAG-karies den 16 juni men
Eva-Karin har förhinder. Gunnel bjuder in Karin att komma till lunch
med efterföljande möte den 16 juni för avstämning av hur arbetet går.
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Knut Sundell SBU har bjudits in till mötet den 22 maj för att prata om
implementering.
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Chaim Zlotnik, ordförande i Tandläkarförbundet, Kalle Brandstedt,
utredare på Tandläkarförbundet och Yvonne Nyblom, ordförande i
Tandhygienistföreningen var inbjudna till mötet. Chaim Zlotnik, hade
förhinder att närvara.
Syftet med NPO tandvård gicks igenom och en diskussion fördes om
hur vi kan samarbeta för att på bästa sätt arbeta med kunskapsstyrning.
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Socialstyrelsen
Sofia Orrskog och Ellinor Cronqvist gav en lägesbeskrivning av hur
arbetet med de nationella riktlinjerna fortskrider. Kunskapsunderlag
håller på att färdigställas till det första prioriteringsmötet. En
konsensuspanel är sammansatt med 245 anmälda deltagare som består
av tandläkare och tandhygienister från allmän- och privat- och
specialisttandvård. Önskemål finns om fler deltagare och ett nytt utskick
kommer att ske efter sommaren där man specificerar vilka område som
behöver fler representanter.
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Prioriteringsgruppen är sammansatt och består av 27 personer, inklusive
två patientrepresentanter.
En diskussion fördes kring erosionsskador och den förenklade skalan.
Syftet med att ta fram en förenklad skala var att den 5-gradiga skalan är
för komplicerad.. Allmäntandvårdens- och till viss del privattandvårdens
journalsystem kommer att anpassas för att stödja den förenklade skalan.
Pernilla saknar ett mått för de riktigt allvarliga erosionsskadorna. Målet
är att uppmärksamma erosionsskadorna så att de åtgärdas tidigt.
Socialstyrelsen kommer att delta på två möten under hösten. Ulrika
mailar mötesdatum till Sofia Orrskog.
10

Rapport från respektive sjukvårdsregions RPO och LPO
Stockholm-Gotland
En omställning av organisationen genomförs och till sommaren ska det
finnas en plan för vilka som ska bemanna posterna. Det är osäkert om
Andreas kommer att vara ordförande i RPO, han ser för- och nackdelar
med det.
Sydöstra
Det är mycket styrning kring det regionala. PRO kommer att presenteras
för LPO i respektive region under en informationsdag i början av juni.
På detta möte kommer även Sofia Orrskog och Lars Gahnberg att delta.
Norra
Det finns två representanter från varje region i RPO. Hans Sandberg har
varit med på ett möte och presenterat utbildningsplattformen.
Medlemmarna i RPO önskar tillgång till utbildningsplattformen för att
titta på de 4-5 område som kommer att vara klara efter sommaren, vilket
Hans ställer sig positiv till. Man har beslutat att varje region ska
förbereda sig för utskick av enkäten med de 43 frågeområdena. Det finns
system klart för automtiskt datasammanställning.
Örebro
Det finns två representanter från varje region i RPO. Ett möte har blivit
inställt. Ett nytt möte är inbokat i början av juni då Sofia Orrskog deltar.
Deltagarna har fått i uppgift att berätta hur arbetet ser ut lokalt. Örebro
har ett Vårdråd sedan 2012 inom FTV där arbetet sker i samarbete med
specialisterna och detta fungerar bra.
Södra
Det finns två representanter från varje region i RPO . Riskgruppering
och vilken evidens som finns har diskuterats. Jesper Stenberg,
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statsvetare i Region Skåne var med på senaste mötet och berättade om
implementeringsforskning.
RPO och LPO ser och kommer att se olika ut - huvudsaken är att
informationen når ut!
Vi behöver lära oss om implementering.
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Övrigt
Life Science
Björn Klinge kontaktar Anders Hamsten därefter får vi se hur vi går
vidare.
Lärandeträffen 190525
Pernilla och Ola kan inte delta. Andreas är inte anmäld.
Nationell patientenkät
Gunnel har fått frågan från den arbetsgrupp inom Tandvårdsnätverket
som arbetar med en nationell patientenkät om NPO ser patientenkäten
som en form av kunskapsstyrning och om vi är intresserade av
samverkan. Gunnel meddelar att vi är intresserade.
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Nästa möte 2019-05-22
Pernilla Larsson-Gran har anmält förhinder.
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Mötet avslutas

Halmstad, 2019-04-25

Halmstad, 2019-04-25

Ulrika Svantesson

Gunnel Håkansson

Sekreterare

Justerat av

