Landsting och regioners
system för kunskapsstyrning

Protokoll för möte med NPO Tandvård
Datum:

2019-06-19

Deltagande:

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

Anmält förhinder:

Protokoll
Punkt
1

Ärende och beslut
Mötets öppnande
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Föregående mötes protokoll, 2019-05-22
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Vårdens behov - utskick
Gunnel har kontaktat Marika Qvist, VD för Folktandvården Skåne
AB och informerat om den nationella kunskapsstyrningen. Varje
enskild region avgör hur LPO ska organiseras vilket innebär att
det kommer att se olika ut. Skåne väntar på att få en ingång i hur
ledningen vill att LPO strukturen i Skåne ska se ut då det finns en
klart uttalad vilja/beslut att alla LPO i Skåne ska ha lika struktur. I
Stockholm har man en struktur som inte riktigt passar tandvården
men gruppen kommer bl. a bestå av personer som har bra
kännedom om Folktandvården. Andreas blir ordförande. LPO i
Stockholm räknar med att komma igång i september.
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Flödesschema / Kommunikationsplan för
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implementeringsprocessen – Vårdens behov
Det är viktigt att utskicket ser likadant ut och går ut på samma sätt
till alla. En struktur måste tas fram och NPO ska står som
avsändare i enkäten. Beslut tas att skapa en arbetsgrupp, ”NAGvårdens behov” för detta, Pernilla, Andreas och Ola får uppdraget
att tillfråga lämpliga personer och bilda en arbetsgrupp.
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Sandariserat vårdförlopp
Enkäten besvaras tillsammans under mötet och skickas in av
Ulrika.
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Kvalitetsregister för dentala implantat
RPO Sydöstra har önskemål om att utreda möjligheten att
använda SKaPa som ett kvalitetsregister för dentala implantat.
Pernilla och Andreas kommer att sitta med i arbetsgruppen.
Ett inledande möte med SKaPa är bokat. Journaldata ska
överföras automatiskt till SKaPa, tex via en Batchskannerfunktion.
Det är viktigt med en hög täckningsgrad och att det blir ett
sammanhållet nationellt kvalitetsregister. Lars Gahnberg är
positiv men undrar hur det ska finansieras. NPO ställer sig positiv
till att SKaPa används som kvalitetsregister för dentala implantat
och kan argumentera för detta. Jönköping har erbjudit sig att vara
pilotregion. Björn Klinge är kontaktad och har själv väckt frågan
med Lars Gahnberg.
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Riksstämman tillsammans med Socialstyrelsen. SSOF blir värd
Socialstyrelsen och NPO kommer att ha en gemensam
programpunkt på Riksstämman om kunskapsstyrning där SSOF
står för värdskapet. Karin Sunnegårdh kommer att presentera
NAG-karies.
Programpunkten kommer att ingå i blocket Karies.
Nationell högspecialiserad vår. Möte 27 september
Socialstyrelsen har bjudit in till dialogmöte för att fortsatta arbetet
med prioriteringen av den högspecialiserade vården. Två
representanter från varje NPO bjuds in att delta, Andreas och
Pernilla representerar NPO Tandvård. Frågeställningar ska
besvaras inför mötet. Frågorna tas upp vid NPOs möte i augusti.
Andreas och Pernilla tittar på volymen till nästa möte.
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NAG Karies
Karin Sunnegårdh, ordförande i NAG Karies deltar via Skype.
Gruppen har haft två Skypemöten och har ett möte inbokat i
Stockholm nästa vecka. Gruppen känns bra sammansatt, alla är
engagerade och kan ha öppna diskussioner.
Gruppen har samlat in de riktlinjer som finns i regionerna kring
karies samt artiklar i ämnet. Frågan vad diagnostik är har lyfts.
Parodontologin skiljer på klassificering och diagnostik, kanske
kan man arbeta fram något liknande för riskbedömningar.
I oktober ska gruppen träffa Lars Gahnberg, SKaPa för att titta på
hur och vad man kan få ut ur registret.
Man har också diskuterat en ordlista kring kariologi – begrepp och
vad de står för.
När det gäller implementering så finns det Nationella
stödfunktioner som man kan ta hjälp av. NPO undersöker vilket
stöd vi kan använda oss av och återkopplar till Karin.
Blir uppdraget för stort så kan deadline skjutas upp, huvudsaken
är att resultatet blir bra. Arbetsinsatsen kan avgränsas så att det
blir uppdraget blir rimligt att genomföra.
Sofia Traneus, HTA-O har träffat NPO och erbjöd då sina tjänster,
vilka kan vara av stort värde för NAG Karies.
NPO flyttar sitt möte den 2 oktober till Göteborg där NAG Karies
har möte så vi kan träffas för avstämning.
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Bo Sunzel informerar om kvalitetsregister för ortognat kirurgi
Bo Sunzel, Docent, Käkkirurgiska kliniken i Skåne kommer för att
presentera kvalitetsregistret för ortognat kirurgi. NKOR (Nationellt
register för ortognatkirurgi) startade 2017 och till registret är nu
22 av 25 kliniker anslutna. Registret finns på webben och är ett
manuellt inmatningsregister, www.nrok.registercentrum.se
I Sverige genomförs ca 1000 operationer varje år och ingreppen
är kostsamma. Kunskapsluckor finns inom ortognat kirurgi och
tänkbara orsaker till detta kan vara för små material, heterogena
material/studier och autonoma forskningsenheter. Lösningen kan
bl. a vara ett kvalitetsregister. Man är klar med ansökan till en
certifieringsnivå 3 men behöver söka medel för detta. NPO har
inga pengar att tilldela, ansökningsförfarandet måste fortgå och vi
kan då ge input till denna ansökan, vi kontrollerar när den ska
vara inne.

11

Rapport från respektive sjukvårdsregion RPO och LPO
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Punkten skjuts till kommande möte.
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Övrigt
 Implementering.
Många frågetecken kring implementering kvarstår. Knut
Sundell gav oss en introduktion och tips men flera frågor
kvarstår. Det är viktigt att involvera vården tidigt i
processen och att vi får med oss tandvårdsledningen i
Folktandvården och de privata vårdgivarna för att lyckas
med att implementera ny kunskap. En diskussion förs om
hur implementeringen bäst sker från NPO,RPO och LPO.
Vi kommer inte kunna ha samma implementeringsmodell
då det finns lokala förhållanden som gör att det ser olika ut
i regionerna. Gunnel och Ulrika tar kontakt med
stödfunktionen på SKL för att efterhöra vad de tycker och
hur andra programområde har gjort. Sakkunnig från SKL
kommer att bjudas in till möte 28-29 augusti.
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Nästa möte 20190828 – 20190829
Kommande möte under hösten:
 2 oktober, Regionens hus i Göteborg
 30 oktober, Stockholm
 4 december, Stockholm
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Mötet avslutas

Halmstad, 2019-06-20

Halmstad, 2019-06-20

Ulrika Svantesson

Gunnel Håkansson

Sekreterare

Justerat av

