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Protokoll
Punkt
1

Ärende och beslut
Mötets öppnande

2

Föregående mötes protokoll, 2019-10-02

3

NAG – Vårdens behov
Magnus Hakeberg har ställt sig positiv till att leda den Nationella
Arbetsgruppen Tandvårdens kunskapsbehov. Magnus vill dock
ha klargjort vilken ersättning som utgår för resor, övernattning och
avsatta resurser.
All finansiering för kunskapsstyrningen utgår lokalt från
regionerna och Magnus har sin anställning i akademin. Pernilla
mailar till Magnus att Svensk Folktandvårdsförening och
Privattandvårdens företrädare ställer sig positiva till
arbetsgruppen och att Gunnel kommer att kontakta Peter
Lingström för att diskutera möjliga former för finansiering.
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Fortsatt arbete med de nationella riktlinjerna
Sofia Orrskog, Socialstyrelsen besöker oss för en nulägesrapport
från arbetet med revideringen av de Nationella riktlinjerna för
vuxentandvård. Riktlinjearbetet fortsätter med vetenskapliga
experter och bedömningen är att tidsplanen hålls. Arbete pågår
med de nya riktlinjerna för parodontologi samt styr- och
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ledningsfrågor. Nationella riktlinjer kommer att tas fram för
hälsofrämjande åtgärder för barn, utbildning av munhälsa i skolan
samt förstärkt föräldraskapsstöd och systemiskt arbetssätt inom
ortodonti och för personer med behov av särskilt stöd.
Det är en viktig uppgift för NPO tandvård att vara aktiva i
implementeringsarbetet då de nationella riktlinjerna utgör
”ryggraden” inom kunskapsstyrning i tandvården. Socialstyrelsen
kommer gärna ut till RPO och informerar när riktlinjearbetet har
kommit längre.
Ulrika mailar NPOs kommande mötesdagar till Sofia samt mailar
ut Sofias presentation till deltagarna I NPO.
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Lägesrapport från Arbetsgruppen dentala implantat i SKaPa
Gruppen har haft ett möte och kommer att träffas igen på
Riksstämman, då tillsammans med en protetiker, käkkirurg och
parodontolog för att berätta om möjligheten att ta in information
om dentala implantat med automatik i SKaPa. Tanken är att bilda
en testgrupp där man använder sig av tex batchnummer och att
man sedan tar ut data från det. Referensgruppen ska även skissa
på utrapporten.
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Gunnar redogör för analys kring kariesbehandling och
kariessjukdom
Gunnar Ekbäck, Lars Gahnberg och Ewa Ericsson presenterar
”Sjukdomsbehandlande åtgärder och dess relation till karies”.
Gunnar fick uppdraget för ett år sedan med syfte att undersöka
vilka faktorer som samvarierar med en förändring under en
fyraårsperiod from 2015 tom 2018. Gunnars material bekräftar
hypotesen om att en ökad användning av
sjukdomsbehandlande/förebyggande åtgärder ger en ökad
sannolikhet att vara kariesfri.
Ulrika mailar ut presentation till deltagarna.
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Filma Tordh Berglunds föreläsning på Riksstämman
Tandläkarsällskapet kommer att ta fram ett avtal där det framgår
vem som äger materialet och att inga pengar är involverade i
spridningen av filmen. Det är Tordhs föreläsning på fredagen som
kommer att filmas. Hur textningen av filmen ska ske är inte
klargjort. Ytterligare två seminare kommer att filmas på
Riksstämman.
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Kvalitetsregister för käkledskirurgiska patienter
Kvalitetsregistret kommer från Registercenter i Norr och berör inte
någon stor grupp av patienter. De vill gärna presentera registret
för NPO Tandvård för att höra hur vi ser på det. Gunnel bjuder in
Linda Pettersson för en presentation av registret samt information
om att NPO Tandvård inte har några pengar eller beslutanderätt i
detta.
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NAG Register Sällsynta sjukdomar
En intresseanmälan har gått ut från NPO Sällsynta sjukdomar
om nominering till en nationell arbetsgrupp NAG, för att utreda
förutsättningen för att skapa ett nytt kvalitetsregister för sällsynta
sjukdomar .Med anledning av förfrågan så har Marianne
Lillehagen föreslagit att RPO tandvård skall nominera Veronica
Wigstedt Deflon. Eftersom Veronica är anställd på Ågrenska som
är en stiftelse har Thomas ställt frågan om han kan nominera
någon som inte är anställd inom VGR, avvaktar svar.
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Förenklad verksamhetsplan
Ett första utkast skickades ut 191028, kommentarer på detta
skickas in till Gunnel eller Ulrika senast 191112 för presentation
på Lärandeträffen 191119.
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Övrigt











Henna Hasson och Anna Bergström kommer 4 december.
Gunnel fått förhinder 20-03-18, nytt möte bokas 20-03-23
09.15-15.00. Ulrika bokar lokal och skickar ut
kalenderinbjudan.
Gunilla Swanholm är inbjuden till NPO men kunde tyvärr
inte delta vid vårt möte i december eller januari.
Lärandeträff 191119, Gunnel och Ulrika deltar.
Life Science. Gunnel frågar Sofia Tranéus om hon har
möjlighet att följa med på mötet på regeringskansliet den 7
november.
Mandatperioderna för ledamöter i NPO och NAG är
förlängda med 3 år from 2020-01-01 och därefter möjlighet
till förlängning med ytterligare tre år. Ordföranden förlängs
med tre år, därefter ska ordförandeskapet rotera.
Tandvårdsstrama ligger nu under NPO
Infektionssjukdomar - NAG Strama. Frågan om
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tandvårdsstrama ska ligga under NPO Tandvård istället
ska ställas till Bodil Lund som blir ny ordförande 2020-0101 i Tandvårdsstrama efter Mikael Zimmerman. Kan det
finnas någon risk att man tappar kontakten med NAG
Strama om Tandvårdsstrama ligger under NPO Tandvård?
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Nästa möte 4 december på SKL
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Mötet avslutas

Stockholm 2019-10-30

Stockholm 2019-10-30

Ulrika Svantesson

Gunnel Håkansson

Vid tangentbordet

Justerat

