Landsting och regioners
system för kunskapsstyrning

Protokoll för möte med NPO Tandvård
Datum:

2019-05-22

Deltagande:

Ola Fernberg, Uppsala-Örebro Sjukvårdsregion
Gunnel Håkansson, Södra Sjukvårdsregionen
Ulf Söderström, Norra Sjukvårdsregionen
Thomas Jacobsen, Västra Sjukvårdsregionen
Ulrika Svantesson, Södra Sjukvårdsregionen

Anmält förhinder:

Andreas Cederlund, Stockholm-Gotland Sjukvårdsregion
Pernilla Larsson-Gran, Sydöstra Sjukvårdsregionen

Protokoll
Punkt
1

Ärende och beslut
Mötets öppnande

2

Föregående mötes protokoll, 2019-04-24

3

Information till Svensk Folktandvårdsförening om enkät ”Vårdens
behov”
Ola informerade på mötet i Svensk Folktandvårdsförening om NPO,
RPO och LPO och vikten av att ta emot och skicka ut information.
Varje region bestämmer hur LPO ska se ut och i Skåne är inte det
formella beslutet om hur strukturen ska ut fastställd. Det innebär att
något LPO tandvård inte kan påbörjas. Samma gäller Stockholm men
där har man kommit längre och det är beslutat att Andreas inte kommer
att vara ordförande. Regionerna bestämmer hur LPO ska se ut, det är
inget vi i NPO kan påverka.
Det framkom att Marika Qvist, Region Skåne inte fått någon
information om NPO, RPO eller LPO. Gunnel tar kontakt med Marika
för information om kunskapsstyrningen.
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Det är viktigt att varje region har sitt LPO klart innan vi skickar ut
enkäten ”Vårdens behov”. Enkäten är tänkt att skickas ut från varje LPO
för att man ska kunna härleda svaren och få den lokala kopplingen.
Lars Olsson, Privattandläkarna har namn på kontaktpersoner men väntar
på bekräftelse innan vi kan få namnen. Kontaktpersonerna ska sköta
utskicken till privattandläkarna för respektive sjukvårdsregion.
Vid vårt nästa möte ska vi skapa ett gemensamt ramverk där vi steg för
steg beskriver en plan för utskick, sammanställande och hur resultatet
ska hanteras.
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Vårdens behov – missiv för utskick
Programområdenas stödfunktion på SKL har kontaktas, de har ingen
möjlighet att hjälpa oss med utskick.
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Riksstämman tillsammans med SSOF
Socialstyrelsen och NPO kommer att ha en gemensam programpunkt på
Riksstämman om kunskapsstyrning där SSOF står för värdskapet.
Texten till programboken är klar.
Programpunkten kommer att ingå i blocket Karies och kommer att
hållas på fredagen kl. 10.15 (90 min).
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NAG - karies
Karin kommer vara med via Skype på vårt nästa möte i juni för
avstämning av hur arbetet går.

7

Knut Sundell SBU berättar om implementering
SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering.
Knuts bildspel mailas ut tillsammans med hans tips på litteratur kring
implementering.
Han rekommenderar oss även intressanta personer som vi kan ta kontakt
med:
Ulrika von Thiele och Henna Hansson på KI Implementering, de driver
arbete främst mot hälso- och sjukvården.
Gunborg Brännström, chef för Kunskap till praktik.
Ulrika Bergström, Socialstyrelsen
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Nationellt Programområde Medicinsk Diagnostik, enkät att besvara
Enkäten besvaras gemensamt och skickas in.

9

Rapport från respektive sjukvårdsregions RPO och LPO
Punkten skjuts upp till nästa möte.
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Övrigt
 Branschdialog
Peter Lundholm på Socialstyrelsen är sammankallande till detta
dialogmöte som hålls en gång per år. Föreningar kan skicka in
frågor till mötet där bl. a TLV, Försäkringskassan,
Strålskyddsmyndigheten, VKO, Läkemedelsverket deltar. Det är
bara Folktandvårdsföreningen som har en representant, Gunnel
ställer frågan till Peter varför det är så.
Gunnel är inbjuden för att informera om kunskapsstyrning.


Workshop Veronica Palm
Den 23 och 28 maj anordnas Workshop kring ”Utredning om
jämlik hälsa”. I utskickat dokument finns ett antal frågor som
diskuteras i gruppen inför kommande två workshoppar.



Nationell högspecialiserad vård, möte 27 september
Socialstyrelsen har bjudit in till dialogmöte för att underlätta
fortsatta arbetet med att prioritera och välja område inför
kommande omgångar. Två representanter från varje NPO bjuds
in att delta, Andreas har anmält sitt intresse. Gunnel skickar
frågan om intresse av deltagande till Pernilla som inte är med
idag.
De frågor som ska besvaras inför mötet i september tar vi upp
vid vårt nästa möte i juni.



NKK Tandvård
Står för Nationellt kliniskt kunskapsstöd och är för primärvård.



Ändra veckodag på höstens möte
Höstens möte är inplanerade på onsdagar och Andreas har
meddelat att onsdagar inte passar så bra. Ulrika mailar höstens
mötesdagar till Andreas för avstämning. Behöver dagarna ändras
görs utskick.
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Nästa möte 2019-06-19
Till dagordningen efter dagens möte:
 Vårdens behov – Steg för steg
 NAG-karies
 Rapport från respektive sjukvårdsregions RPO och LPO
 Frågor inför mötet Nationell högspecialiserad vård, 27 september
 Höstens mötesdagar
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Mötet avslutas
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Halmstad, 2019-05-23

Halmstad, 2019-05-23

Ulrika Svantesson

Gunnel Håkansson

Sekreterare

Justerat av

