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Protokoll NPO Tandvård
Datum:
Plats:

2020-06-10, kl. 09.00 – 12.00
Skype-möte

Kallade:

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

Tid
9.00

Föredrag Agendapunkt
ande
Gunnel
Mötets öppnande
Gunnel

Föregående mötesprotokoll, 2020-04-29 gicks igenom.

Diskussio
nspunkt

NAG Covid-19
Nomineringsprocessen och uppdragsbeskrivningen till
arbetsgrupp NAG Covid-19 är klar. Information om
uppdraget har skickats ut i tandvården via samtliga
RPO.
Gunnel har haft ett Skype möte med Sofia Tranéus och
Aron Naimi-Akbar och diskuterat hur vi bäst kan få ett
fungerade samarbete mellan HTA-O och Bodil som
ordförande i NAG Covid-19.
HTA-O arbetar för högtryck med att ta fram det
vetenskapliga kunskapsläget. En projektplan är
framtagen. HTA-O har också planerat och genomfört
litteratursökningar. Deras bedömning är att den färdiga
rapporten ligger några månader bort, framemot
september. Bäst är om Bodil och Aron har direktkontakt
med varandra.
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Sofia rekommenderar oss att göra en ”liten konsensus”
på rapporten om NAG COVID -19 motsvarande den
som Socialstyrelsen gör med de Nationella riktlinjerna.
Det skulle sannolikt kunna vara en framgångsfaktor för
förtroendet för rapporten i tandvårds Sverige.
Gunnel har fått namnet på en kontaktperson till
Arbetsmiljöverket och kommer att informera dem om
uppdraget.
Andreas berättar om en påbörjad studie i Stockholm
som omfattar 500 medarbetar i Folktandvården och som
syftar till att jämföra om det finns skillnader i smittade av
Covid-19 mellan de som arbetat med patienter och de
som enbart har arbetat administrativt.
NAG Dentala Implantat
Nomineringen till arbetsgruppen är klar och
uppdragsbeskrivningen har godkänts. Ett digitalt möte
är inbokat innan sommaren. Man kommer att använda
sig av batchnumret på QR-koden så att den blir läsbar.
En av svårigheterna är att få reda på vad QR-koden står
för. Ulf efterfrågar namnen på de nominerade
deltagarna i arbetsgruppen. Gunnel mailar ut
nomineringen och uppdragsbeskrivningen.
Personcentrade sammanhållna vårdförlopp (PSV)
Tre vårdförlopp har beslutats nationellt, höftledsartros –
primärvård, reumatoid artrit och Stroke TIA. Den 25
september kommer ytterligare vårdförlopp att beslutas.
Då beslutas Kronisk obstruktiv lungsjukdom, kritisk
benischemi och schizofreni – förstagångsinsjuknande.
Ytterligare remissrundor planeras i höst. Det trycks
mycket på införande av patientkontrakt tillsammans
med vårdförloppen.
Gunnel mailar ut den information om PSV som gått ut i
Region Kronoberg.
Det är viktigt att NPO bevakar de personcentrerade
sammanhållna vårdförloppen så att tandvården
uppmärksammas. PSV är den viktigaste möjligheten för
LPO att få ett fungerande samarbete med övrig hälsooch sjukvård i den egna regionen. I detta arbete måste
vi stötta varandra.
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10.00
–
11.00

Nina
Sabel,
Linnea
Ryman,
Peter
Almgren,
Niklas
Eklöf,
Sandra
Creutz,
CarolineOlivia
Elgan,
Klara
Granat

God och nära vård för barn och ungdom
Under denna punkten deltog sekretariatet för
utredningen samt Nina Sabel och Linnéa Ryman som
representerar tandvården i referensgruppen. Peter
Almgren är särskild utredare för regeringsuppdraget om
”God och nära vård för barn och ungdom”
Mötet inleddes med en presentationsrunda. Peter gick
därefter igenom barnutredningens direktiv att utreda
förutsättningarna för en sammanhållen och
resurseffektiv god och nära vård för barn och unga och
föreslå hur en sådan reform ska kunna genomföras på
ett ändamålsenligt sätt. Just nu fokuserar utredningen
på samverkansvägar/kontaktvägar och inte så mycket
på själva uppdraget eller innehållet. En diskussion
fördes om hur tandvården relaterar till hälso- och
sjukvård, socialtjänst, barnhälsovård och skola.
Tandvården är en potent aktör i dessa sammanhang
som inte nyttjas till fullo. Bland annat finns möjlighet att
identifiera barn som mår dåligt redan i ett tidigt skede
genom att alla barn kallas regelbundet till tandvården.
Återkommande karies, frekventa uteblivande/återbud
och orofacial smärta kan vara tecken på psykisk ohälsa.
Peters presentation mailas ut till mötesdeltagarna.
Efter nästa möte i referensgruppen bjuds Nina och
Linnéa in till möte i NPO.

Ulf

Patientsäkerhetsarbetet privattandvården
Gunnel och Ulf har haft ett Skype möte med Lars
Ohlsson och Anders Jonsson och presenterat
pilotprojektet för patientsäkerhetsarbetet. De ställer sig
positiva till att göra samma genomlysning av
privattandvården. En arbetsgrupp kommer att tillsättas
på 3–4 personer som kommer att göra kartläggningen
tillsammans med Ulf. Lars och Anders kontaktar Ulf
efter sommaren. Chefläkare och projektägare Pär
Lindgren är informerad.
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Samlat patienthandläggningsstöd för Covid-19
tillsammans med socialstyrelsen
SKR håller tillsammans med Socialstyrelsen på att ta
fram ett samlat patienthandläggningsstöd för Covid-19.
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Frågan har stämts av med NPO i Södra
sjukvårdsregionen som är positiva till förslaget. Christer
Lindbladh har påpekat till SKR att NPO måste
involveras omgående eftersom tiden är knapp. Han har
även påpekat att NPO tandvård redan är involverad i ett
samarbete med Socialstyrelsen runt aerosolsmitta
varför det arbetet måste få löpa enligt de tidplanerna.
Avsiktsförklaring 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 är ännu inte
undertecknad och godkänd.
NAG Tandvårds Strama
Per Rabe, ledamot i Tandvårds Strama och i LPO
Region Halland har meddelat att förslag på namn till en
NAG Tandvårds Strama har tagits fram. För att inte
belasta Bodil kommer vi att avvakta med nominering
och uppdragsbeskrivning. Gunnel mailar de föreslagna
namnen.
Gunnel hör med Elisabeth Wärnberg - Gerdin på
Socialstyrelsen om hon har fått någon återkoppling från
Läkemedelsverket angående Tandvårds Stramas
önskan om att revidera rekommendationerna från
konsenskonferensen om antibiotikaprofylax.

Övrigt


Mall för kommunikationsplan,
Kristina Happstadius-Trägårdh har mailat den
gemensamma mallen som SKR har tagit fram för
kommunikationsplan.
Vi tittar på mallen vid nästa möte.



Fysiskt möte 28 – 29 september
Andreas har bokat lokal på Eastman om vi kan
ha ett fysiskt möte.
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Samverkan NPO och diabetes
I VGR har RPO försökt att etablera ett samarbete
med diabetesvården. Thomas har haft ett möte
med det regionala processteamet som leds av
Katharina Eeg-Olofsson (läkare) och Victoria
Carter (diabetessköterska). De har visat ett stort
intresse för kopplingen munhälsa och diabetes.
Victoria har också berättat att man genom NAG
diabetes agerat för att underlätta tandvård för
patienter med diabetes, genom en skrivelse till
Socialstyrelsen för en ändring av gränsvärdena i
STB (Särskilt tandvårdsstöd). Socialstyrelsen har
svarat att man för närvarande inte kommer att
göra någon ändring. Vi beslutar att Ola kontaktar
Stefan Jansson, Örebro ordförande i NAG
diabetes och Gunnel kontaktar Karin Johansson,
Kronoberg ledamot i NAG diabetes och hör om
det finns intresse av att skicka en gemensam
skrivelse till ”Utredningen om jämlik tandhälsa (S
2018:02)



Riksstämman
Hans Sandberg har kontaktat Gunnel för att
informera om planeringen av årets Riksstämma.
Senast den 30 juni måste det beslutas om
Riksstämman ska genomföras digitalt. Hans
bedömer det som troligt att mötesrestriktionerna
kommer att vara kvar året ut.
Riksstämmenämnden arbetar därför med olika
alternativ för en digital Riksstämma.



Webbplats
Den 1 juni lanserades den nya webbplatsen för
Nationellt system för kunskapsstyrning hälsooch sjukvård.
Länkar:
http://kunskapsstyrningvard.se/
http://www.kunskapsstyrningvard.se/programomr
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adenochsamverkansgrupper/nationellaprogramo
mradennpo/npotandvard.726.html


Sammanställning av lista på riskgrupper
Socialstyrelsen har haft ett uppdrag att
sammanställa en lista till Socialdepartementet på
riskgrupper för särskilt allvarlig
sjukdomsutveckling vid Covid-19. Listan kommer
att användas som underlag i arbetet med att
utforma en lösning som ger personer i
riskgrupper hos vuxna individer mellan 18–67 år
möjlighet att avstå från yrkesarbete med
ersättning om Folkhälsomyndighetens råd om
minimerad smittrisk inte kan följas.



I Socialstyrelsens ”Analys plan för 2020–2022 ”
(Analysen för vård och omsorg) finns med att
tandvården för barn och unga ska registreras i
Tandhälsoregistret på Försäkringskassan.
Gunnel hör med Elisabeth Wärnberg - Gerdin på
Socialstyrelsen vad som avses.

Mötet avslutas

Halmstad 2020-06-12
Ulrika Svantesson
Vid tangentbordet

Halmstad 2020-06-12
Gunnel Håkansson
Justerat

