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Protokoll NPO Tandvård
Datum:
Plats:

2020-04-29, kl. 09.00 – 12.00
Skypemöte

Kallade:

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

Tid
09.00

Föredragande Agendapunkt
Gunnel
Mötets öppnande
Föregående mötes protokoll, 2020-03-23
Protokollet har skickats ut. Inga kommentarer har
inkommit.
Covid-19
Peter Lundholm, Socialstyrelsen har vid ett möte med
Folkhälsomyndigheten samt Arbetsmiljöverket
diskuterat hur kunskapsstyrningsorganisationen skulle
kunna stödja verksamheterna med nationella
rekommendationer när ny kunskap börjar byggas upp
kring Covid 19.
Tandvården identifierades som ett viktigt område där
behovet av stöd är stort.
Se vidare under punkten Lägesrapport revidering
Nationella riktlinjer där Peter Lundholm deltar.
SKR uppmanar samtliga NPO att kontakta de
professioner/specialistföreningar som vi har
samarbete med för att i dialog diskutera hur vi kan
samverka i framtagandet av olika
kunskapsstöd/rekommendationer relaterade till Covid
19.
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Mats Bojestig SKR, har gjort ett utskick om vad som
ska tas hänsyn till i dessa frågor: ”Rekommendationer
syftande till att bedriva god vård ska vara avstämda
med våra nationella programområden för att
regionerna som vårdgivare ska kunna stå bakom att
de används i vården”.
NAG Dentala implantat
 Nomineringarna är godkända av Södra
sjukvårdsregionen och den Nationella
styrgruppen är informerad.
 Uppdragsbeskrivningen är godkänd.
Respektive sjukvårdsregion ska nu godkänna ”sina”
ledamöter i arbetsgruppen och huvudmannen ska
godkänna att man står för kostnader angående tid och
resor. Pernilla och Andreas har möte med
arbetsgruppen den 30 april och går då igenom
uppdraget, förankringen i verksamheten samt
informerar om jävsblanketterna. Regionerna har olika
rutiner kring nomineringsprocessen. Skulle någon
stöta på hinder så kan Christer Lindbladh hjälpa till.
Pernilla och Andreas återkopplar till Gunnel efter
mötet.
En sammanhållen god och nära vård för barn och
unga.
Gunnel har haft telefonmöte med Peter Almgren.
Utredningen syftar till att utifrån barn- och unga med
närståendes behov utreda förutsättningarna för en
mer sammanhållen, jämlik och resurseffektiv nära
vård för barn och unga. Utredningen har liksom övrigt
arbete i Sverige påverkats av Covid 19. Sekretariatet
på Regeringskansliet låg nere för tillfället. Arbetet med
att formera uppdraget pågår liksom digitala möten i de
fall det är möjligt.
För tandvården har NPO tandvård och
Tandläkarförbundet fått möjlighet att utse varsin
lämplig person att sitta med i referensgruppen. NPO
tandvård har nominerat Linnéa Ryman och
Tandläkarförbundet har nominerat Nina Sabel. Linnéa
är verksamhetschef på folktandvårdens
folkhälsoenhet i Region Örebro och Nina Sabel är
ordförande för Pedodontiföreningen. Första
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referensgruppsmötet hålls via Skype den 29 april. Ola
stämmer av med Linnéa.
Peter Almgren vill ha fortsatt kontakt med NPO
tandvård för att diskutera hur vi eller någon annan
konstellation kan knytas till utredning. Han föreslår en
avstämning via Skype under våren och att Linnéa och
Nina deltar på mötet.
Gunnel kontaktar Nina och Linnéa.
Förfrågan tandvård NAG barnhälsovård som
ligger under NPO barn och unga.
Helena Nyström som sitter med i NAG barnhälsovård
under NPO Barn och unga har efterfrågat en
kontaktperson för tandvårdsfrågorna. NAG
barnhälsovård deltar med sakkunskap till utredningen
”En sammanhållen god och nära vård för barn och
unga”. Ett förslag till kontaktpersoner skulle därför
kunna vara Nina Sabel och Linnéa Ryman.
Gunnel kontaktar dem och efterhör intresse och
möjlighet av deltagande.
Pilotprojekt av patientsäkerhet
Det framkom vid arbetet med pilottestet att det är inom
tre områden som det behöver tas fram en
övergripande handlingsplan:
* Patientmedverkan
* Samverkan mellan olika vårdgivare
* Riskanalys
Nästa steg är att Ulf även gå igenom enkäten
tillsammans med företrädare för privattandvården.
Gunnel kontaktar Lars Olsson för Privattandvården
och Anders Jonsson kvalitetsansvarig på
Praktikertjänst. Det är lämpligt att bilda en grupp på
tre till fyra personer med olika erfarenheter som
företräder patientsäkerhetsfrågorna för
privattandvården.
I det fortsatta arbetet bör även Folktandvårdens
nationella kvalitetsnätverk vara med.
Varje region måste sedan arbeta vidare med att
förankra den övergripande handlingsplanen lokalt och
där kan Kvalitetsnätverket vara till stor hjälp.
.
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Slutrapport NAG – Behandling av
okontrollerad kariessjukdom.
Remissen är utskickad med lång svarstid till
2020-09-30. Gunnel skickar ut en påminnelse i
augusti.



Fall kopplade till Tord Berglunds filmade
presentation.
Arbetet med att ta fram fall kopplat till Tord
Berglunds presentation har stannat av pga.
Covid 19. Anna Bogren har mailat att hon har
fått in några fall från kollegor men såväl det
planerade styrelsemötet i Parodföreningen som
vårmötet där frågan om fallen skulle diskuteras
fick ställas in.
Irene Smedberg, Tandvårds och
utvecklingschef i Folktandvården Stockholm var
med i mailväxlingen. Hon svarade att i och med
att de har en begränsad verksamhet med
patienter pga. Covid 19 så har Stockholm
satsat på att ta fram digitala utbildningar.
Stockholm har tagit fram ett material för
parodklassificeringar som även innehåller
patientfall, men hon välkomnar de fall som tas
fram nationellt när de kommer.
Pernilla berättar att Östergötland har tagit fram
material för utbildning där tanken är att man
börjar med Tords film, läser artiklar och sedan
föreläser ämnesföreträdarna och man arbetar
med fall på sina hemmakliniker. Därefter möts
man igen i digitala seminarier som leds av
parodontologer. Detta är kanske något Anna
kan ta del av senare.
Även Norra sjukvårdsregionen kompletterar
med egna fall och i Västerbotten breddinför
man röststyrning (Vocal) för att underlätta
registrering av status och fickstatus.
En förfrågan har kommit från Hans Sandberg.
Riksstämmenämnden har fått önskemål från
Svenska Tandläkare- Sällskapets styrelse
beträffande produktion av utbildningsmaterial
som behandlar frågan om patientbehandlingar i
tandvården i samband med Covid 19. En teknik
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nämnden valt för Riksstämman är att sprida ut
informationen under hela året exempelvis med
de filmer som producerades förra året.
Riksstämmenämnden via Hans, erbjuder NPO
tandvård att hjälpa till med att sprida den
kunskap vi vill få ut. Såväl NPO tandvård som
Svenska Tandläkare- Sällskapets syfte är att
sprida kunskap. NPO tandvård ställer sig
positiv till förfrågan. Gunnel återkopplar till
Hans.


SVF för stroke och TIA del 2.
Pia Skott är nominerad som tandvårdens
representant i arbetet med SVF för stroke och
TIA del 2. Pia samarbetar och bollar
frågeställningar med Gunnar Henning och Pia
Gabre.
Det är viktigt att NPO bevakar de
personcentrerade sammanhållna vårdförlopp
(PSV) som bör ha med representation från
tandvården. PSV är den viktigaste möjligheten
för LPO att få ett fungerande samarbete med
övrig hälso- och sjukvård i den egna regionen.
Vår bedömning är att det är LPO som måste
vara aktiva när en ny PSV är beslutad och ska
införas.
Vårdförloppen har varit ute på remiss men
SKR har meddelat att arbetet är pausat tills
vidare pga. Covid-19.

Bodil Lund,
Aron NaimiAkbar,
Margareta
Hultin

Tandvårdsstrama
Bodil presenterar tandvårdsstrama. Gruppen består
av ca 20 deltagare och har en bred geografisk
spridning där alla lärosäten finns representerade samt
en spridning inom specialiteterna.
Bodils presentation mailas ut till samtliga deltagare
under mötet.
Dagens rekommendationer för antibiotikaprofylax och
antibiotikabehandling är i stort konsensus baserade
/baserade på expertråd vilket orsakar problem.
Konsekvensen av avsaknaden av evidens är att det
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kan ske snabba ändringar. Regelbunden revision är
en förutsättning för relevans och troligen också för
följsamhet, Det föreligger därför ett stort behov av
revison av befintliga rekommendationer som är från
2012 och 2014. Ytterligare ett problem är att
Läkemedelsverket ”äger” rekommendationerna. Det är
stora skillnader mellan olika regioner i reduktion i
förskrivning allt ifrån nästan ingen minskning till nära
på en halvering. Nästan all reduktion sker/har skett i
Folktandvården. Det behövs en ny dialog med
läkarprofessionen. Kardiologerna är inte helt överens
om de nuvarande endokarditprofylax
rekommendationerna som egentligen är en medicinsk
fråga och inte en odontologisk.
Det som Tandvårdsstrama anses behövs är:
- Revision av rekommendationerna
- Plan för regelbundna uppdateringar
- Verksamhetsförankring
- Ledningsförankring
- Multidisciplinär förankring inom och utanför
odontologin
- Strukturerad information
- Kontrollsystem med feed-back
- Samverkan Norden/Skandinavien
Tandvårdsstrama önskar arbeta i en strategisk del
kopplad till STRAMA och en operativ del som blir en
NAG under NPO tandvård.
Som förslag att arbeta vidare med:
En NAG Tandvårdsstrama bildas med Bodil, Aron och
Margareta som permanenta medlemmar. De
adjungerar sedan i sin tur vid behov olika experter till
gruppen. Nominerade i NAG Tandvårdsstrama samt
en uppdragsbeskrivning ska godkännas av Södra
sjukvårdsregionen.
Bodil, Aron och Margareta tar med sig förslaget och
diskuterar med Tandvårdsstrama och Strama.
Gunnel har tidigare lyft frågan om behovet av
revidering av rekommendationerna till Elisabeth
Wärnberg Gerdin på Socialstyrelsen som lovat att ta
med sig frågan till ett möte med Läkemedelsverket.
Gunnel hör med Elisabeth hur det har gått.
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För att underlätta revideringsarbetet föreslås att
avgränsa frågeställningen till ett område i sänder.

HTA-O
Aron har tagit fram ett förslag till avsiktsförklaring för
samverkan mellan HTA-O och NPO tandvård.
Samverkan avser att säkerställa att tandvårdens
kunskapsstyrning baseras på bästa tillgängliga
vetenskapliga evidens.
Avsiktsförklaringen ska skrivas under av Gunilla
Klingberg, dekan för Malmö universitet och Gunnel
Håkansson, ordförande NPO tandvård.

Krympande verksamhet inom oral mikrobiologi
Maria Hedberg har lyft problemet med den krympande
verksamheten inom oral mikrobiologi. Även i övriga
Skandinavien och Europa läggs oral mikrobiolog ut till
de kliniska bakteriologiska laboratorierna vilket
resulterar i att viktig kompetens försvinner. Behovet av
kompetens inom oral mikrobiologi kommer att öka i
samband med den ökade resistensutvecklingen.

Övrigt


Sofia Orrskog,
Peter
Lundholm

Kristina Happstadius-Trädgråds planerade
workshop 10 juni flyttas till hösten. Ulrika
meddelar Kristina.

Lägesrapport revidering Nationella riktlinjer
Sofia Orrskog, Socialstyrelsen ger en kort
lägesrapport om hur projektarbetet fortskrider. Man
närmar sig slutet av beslutsunderlaget och merparten
är gjord. Thomas Malm har startat upp
indikatorarbetet och återkopplar till NPO tandvård.
Tidsplanen är dock osäker kring publicering av
remissen pga. Covid 19.
Covid 19
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Peter Lundholm, Socialstyrelsen, inledde med att ge en

allmän information från Socialstyrelsen angående
Covid 19 och sa att ledningen valt att inte göra någon
kartläggning av tandvården motsvarande den som
gjorts för sjukvården. Men Socialstyrelsen har i
uppdrag att koordinera tillgången till skyddsutrustning
både till sjukvården och tandvården.(upphandling,
lagerhållning samt kontakten med Försvaret). Det
kommer in mycket frågor till Socialstyrelsen från
tandvården och många frågor rör om det finns någon
presymptomatisk smittrisk vid aerosolgenererande
arbetsmoment. Han konstaterar att det saknas en
nationell lägesbild över tandvården och att detta är
något vi måste ta lärdom av för att ha en bra
beredskap till nästa pandemi. NPO tandvård får en
förfrågan från Socialstyrelsen om vi kan ta fram
nationella rekommendationer om t.ex.
riskbedömningar och rutiner kring skyddsutrustning
när ny kunskap börjar byggas upp kring Covid-19.
Frågan om aerosol i tandvården kommer att
genomlysas på HTA-O.
Socialstyrelsen har tillsammans med
Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket
identifierat tandvården som ett viktigt område där
behovet av stöd är stort.
Vi ser att ett gemensamt nationellt arbete är till stor
nytta för hela tandvården för att snabbt sätta samman
tillgänglig kunskap och/eller ställa sig bakom redan
sammanställd kunskap som kan spridas. Inom
tandvården finns ett akut behov av rekommendationer
kring risken för smittspridning, speciellt som
kunskapsunderlagen tycks vara bristfälliga.
NPO tandvård kommer att tillsätta en NAG. Björn
Klinge kommer att tillfrågas om att bli ordförande i
gruppen av experter.
Peter återkommer med en formell förfrågan.

Kommande möte
10 juni sker via Teams 9.00–12.00
Ulrika skickar ut inbjudan.
Mötet avslutas
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Halmstad 2020-04-30
Ulrika Svantesson
Vid tangentbordet

Halmstad 2020-04-30
Gunnel Håkansson
Justerat

