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Ärende och beslut
Mötets öppnande

Föregående mötes protokoll, 2019-08-28….29 gicks igenom.

NAG – Kunskapsbehov i tandvården
Professor Magnus Hakeberg har preliminärt tackat ja till att ta på sig
uppdraget som ordförande i arbetsgruppen. Magnus vill få
klartecken från Svensk folktandvårdsförening och
Privattandläkarnas bransch organisation att man ställer sig positiv.
Magnus vill få ersättning för resor och bekräftat att det finns avsatt
de IT resurser som behövs.
Han föreslår att Pernilla och Andreas ingår i arbetsgruppen.
Arbetsgruppen kan själv klara att analysera och bearbeta resultatet
men det finns behov av en kommunikatör. Ola har varit i kontakt
med Gunilla Svanholm, ordförande i Svensk folktandvårdsförening,
med förfrågan om Terje Frennefalk, kan få uppdraget som
kommunikatör. Terje har en projektanställning och kommer bara att
finnas på tjänsten till mars 2020. Bedömningen är att NAG
kunskapsbehov i tandvården inte är klara med uppdraget till mars
2020.
Vi måste kolla vilka begränsningar GDPR kan orsaka vid utskicket av

enkäten. Thomas kollar med patientdataombud Lars Jönsson i VGR.
Det kvarstår att lösa ersättning av resor och förslag på
kommunikatör.
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Lars Olsson har blivit påmind vid två tillfällen om att det saknas
representant för Norra Sjukvårdsregionen. Ulf föreslår att Staffan
Söderström tillfrågas.
Parodontologins nya klassifikationer
Parodontolog Anna Bogren deltog under denna punkt på mötet som
representant för Parodontologiföreningens styrelse. Gunnel har
tidigare varit i kontakt med Tordh Berglund, Ann-Marie RoosJansåker och Hans Sandberg. NPO föreslår att Tordhs föreläsning
används som en del i en nationell strategi för implementering av de
nya klassifikationerna för parodontologi genom att föreläsningen
bandas/filmas. Tordh och Hans Sandberg på Tandläkarsällskapet
har ställt sig positiva till att föredraget filmas och förslaget är nu
förankrat i Parodontologiföreningens styrelse.
Tandläkarsällskapet fungerar som en sammanhållande länk och
håller i arbetet med att klippa ihop filmen och göra den publik så att
alla kan använda sig av materialet som en introduktion till de nya
klassifikationerna. Det är inte beslutat på vilken plattform filmen
skall läggas. Det måste klarläggas vem som äger rätten till filmen.
Efter klippning av filmen skall det framgå vilka parter som har varit
delaktiga, giltighetstiden och på vilka plattformar filmen får finnas.
Förslag framkom under mötet att komplettera filmen med exempel
på olika fall som kan lösas på hemmaplan. Önskvärt vore att fallen
tas fram i samverkan mellan Tordh och Parodontologiföreningens
styrelse. Filmen blir ett bra exempel på samverkan inom
kunskapsstyrning där Parodontologiföreningen, NPO tandvård och
Tandläkarsällskapet arbetar för att nå ut med kunskap.
Klassifikationerna måste sedan implementeras regionalt och lokalt i
regionerna. Det är viktigt att tydliggöra att NPO, RPO och LPO står
bakom de nya klassifikationerna och att det inte ska göras några
lokala anpassningar. Frågor från fältet i LPO och RPO bearbetas
gemensamt i NPO.
Anna informerar styrelsen i Parodontologiföreningen om
diskussionen från mötet och Gunnel kontaktar Tordh.
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Andreas och Pernilla representerade NPO tandvård på det möte som
Socialstyrelsen bjudit in till den 27 september om Nationell
högspecialiserad vård. Mötet blev perifert för tandvården som inte
berördes överhuvudtaget. Gynekologin fungerar som pilot för
införandet. Det som ffa diskuterades var vilka metoder de områden
som påbörjat arbetet med nivåstrukturering använt för att ta fram
sina underlag.
Anders Wikander på Strålsäkerhetsmyndigheten är intresserad av
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kontakt med NPO tandvård och NPO Medicinsk diagnostik. Anders
har fått kontaktuppgifter till ordföranden i NPO Medicinsk
diagnostik. Han vill gärna komma på något möte i NPO tandvård.

Pernilla, Andreas och Lars Gahnberg ska träffas 2019-10-03 och
titta på förutsättningarna för att registrera dentala implantat i
SKaPa. Karin Hammarlund ordförande i Protetikföreningen är
intresserad av arbetet och vill gärna få information när
arbetsgruppen har kommit längre.
Thomas har skickat ut ett dokument till gruppen om NHS planer kring
tandvård för patienter med diabetes. ”Commissioning Standard: Dental
Care for People with Diabetes”
Gunnel har skickat länken till dokumentet ”Vetenskap och beprövad
erfarenhet. Tandvård” Björn Klinge är en av författarna.
Nytt att rapportera från respektive sjukvårdsregion.
En allmän diskussion fördes om hur RPO är organiserad i de olika
sjukvårdsregionerna. Implementeringen måste ske lokalt.
Henna Hasson, professor i implementering på KI, kommer 4
december och har visat intresse för att vara ett stöd vid NPOs arbete
med implementering
Möte med arbetsgruppen NAG karies och Lars Gahnberg SKaPa.
Karin Sunnegård presenterade den begränsning som arbetsgruppen
gjort av uppdraget. Man fokuserar på återkommande karies hos vuxna.
Uppdraget kommer att redovisas i december. Arbetsgruppen har
samlat in vårdprogram från alla regioner, brainstormat, diskuterat,
skrivit, ritat, pratat, mailat, nätverkat och omvärldsbevakat.
Man har också varit i kontakt med bland annat Socialstyrelsen,
Kariologföreningen, pedodontiföreningen, SBU och man har också
kontaktat ”Utredning jämlik tandvård” (som inte svarat).
Under arbetet med att identifierat hinder och barriärer har gruppen
insett att alla frågeställningar går in i varandra och att hinder också kan
vara möjligheter. Resultatet av arbetet med att identifiera hinder och
möjligheter kommer att redovisas som en berättelse där det framgår
hur vården ska känna igen patienterna med återkommande karies i
”bruset” av alla patienter och hur man ska behandla sjukdomen karies.
Karin visade hur man kan följa kariessjukdomen på individnivå i stället
för på tandnivå. Det krävs mätbara indikatorer där patienter med
återkommande karies kan registreras med subgrupper. Detta kräver ett
utvecklingsarbete i SKaPa och att TLV skapar preciserade åtgärder och
tillstånd på individnivå som kan följas upp. Ett identifierat hinder är att
vid revisionsundersökningen tar det för lång tid att ”sälja in”
orsaksutredning av karies”. Det går betydligt enklare och fortare att
sätta upp en tid för lagning. NPO föreslås bli ansvariga för
nätverksbildning via RPO och LPO och genom detta skapa en
strukturerad modell för implementering.

Sammanfattningsvis föreslår NAG karies
• Att kariesaktiviteten ska kunna följas upp på individnivå över
tid med hjälp av en interaktiv grafisk bild (SKaPa)
• Att TLV preciserar tillståndskoder och behandlingsåtgärder
• Att möjliggöra och kunna utvärdera vårdprogram
• Implementering förutsätter nätverksbildning
Uppdraget ska efter rapportering från NAG karies gå ut brett
på remiss för synpunkter. Det kan bli en uppgift för
nätverken att skriva en handbok till tandvården.

Lars Gahnberg berättade om vad som är på gång i SKaPa.
• Tar fram data på individnivå
• PROMIS – skräddarsydda patientenkäter via länk på 1177.se
• Patientversion av SKaPAs årsrapport
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Lars redogjorde även för SKLs krav för finansieringen av
kvalitetsregister. Det finns fyra certifieringsnivåer. SKaPa ligger på
nivå 3 men Lars bedömning är att man uppfyller kraven för nivå 2
och 1.
SKaPa är inbjuden till FN för att prata om AI.
•
•

•
•
•
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Life Science. Gunnel har mailat Jenny Norberg men inte
fått något svar.
Tandvårdsnätverket på SKL har gjort en pilotenkät i
Region Skåne riktad till vårdnadshavare för barn,
ungdomars och unga vuxnas upplevelse av tandvården.
Enkäten ska skickas ut via SKL i samma process som för
övriga hälso- och sjukvården. Arbetsgruppen vill gärna
träffa NPO för en samverkan av kunskapsspridningen.
Gunilla Svanholm, ordförande i Svensk
Folktandvårdsförening bjuds in till mötet 4 december
Sofia Orrskog kommer kl. 10.30 den 30 oktober
Gunnar Ekbäck, Lars Gahnberg och Ewa Ericsson
kommer till lunch kl. 12.00 den 30 oktober. Gunnar
redogör för analys kring kariesbehandling och
kariessjukdom. Inbokad tid 13.00 -15.00

Nästa möte 30 oktober på SKL
Mötet avslutas

Växjö 2019-10-03
Gunnel Håkansson
Vid tangentbordet

