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PROTOKOLL

Protokoll för möte med NPO tandvård
Datum: 2020-08-27
Närvarande: 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
Inbjudna gäster: Frånvarande: Protokoll
Ärende och beslut
Punkt 1

Genomgång föregående protokoll 2020-06-10

Punkt 2

Slutrapport NAG - Behandling av okontrollerad kariessjukdom
Påminnelse om remisstiden har skickats ut. Hittills har fyra svar
inkommit, dessa mailas ut av Gunnel till gruppen.
Frågor har kommit om journalverktyget Ka-SUM finns i praktiken
eller om det är något som man tänker borde tas fram. I slutet av
rapporten står att verktyget ska utvecklas.
Remissvaren kommer att bli från olika perspektiv.
Folktandvårdsorganisationerna svarar inte ur ett kariologiskt
perspektiv utan om arbetsgruppens förslag kan fungera praktiskt i
verksamheten. Akademien bidrar med sakkunskapen och svarar ur
faktasynpunkt.
NPO tandvård sammanställer remissvaren. Det kan vara lämpligt
att Karin Sunnegårdh är delaktig i arbetet. Sammanställningen ska
vara transparant och liknande svar bör läggas ihop exempelvis
”Flera instanser har svarat att ….”

Dnr:

Nationellt system för kunskapsstyrning
Hälso- och sjukvård
Sveriges regioner i samverkan

Punkt 3
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Dnr:

NAG Covid-19
Bodil Lund har haft ett första möte den 18 augusti med NAG Covid19 .
Jenny Persson Blom på Arbetsmiljöverket har kontaktats och
kommer att vara vår kontaktperson på Arbetsmiljöverket i det
fortsatta arbetet. Jenny har svarat att det är ett viktigt område
som har bäring på arbetsmiljön.
HTA-O är klara att starta fulltextgranskningen av
aerosolrapporten.
Pia Skott deltar i dagens möte via telefon angående dokumentet
”Förtydligade hygienrekommendationer för tandvården vid Covid19 pandemi” som Svensk Förening för Vårdhygien (SFVH)
/Tandvårdssektionen har tagit fram. Rekommendationen tangerar
det uppdrag som NAG Covid – 19 har och refererar inte till något
vetenskapligt stöd. Enligt Pia har SFVH utgått från
”Hobbitunderlaget” och från samtal med vårdhygien och
smittskydd. Det har även förts dialog med Peter Lundholm på
Socialstyrelsen. Dokumentet ligger på Svensk Förening för
vårdhygiens (SFVH) hemsida och har inte spridits på annat sätt ut i
tandvården. NAG Covid-19s arbete är överordnat detta dokument
varför denna rekommendation kan komma att revideras.
Sofia Tranéus har rekommenderat att vi gör en ”liten konsensus”
på rapporten som NAG Covid- 19 tar fram . Socialstyrelsen
använder ”liten konsensus” där det vetensakaliga underlaget för
den aktuella frågeställningen är begränsad eller motsägelsefull. Vi
lyfter frågan med Sofia Orrskog.
Det finns ännu inte något färdigt resultat från den studie som
syftar till att jämföra om det finns skillnader i smittade av Covid-19
mellan de medarbetare i FTV Stockholm som arbetat med
patienter och de som enbart har arbetat administrativt. Andreas
redovisar oss resultatet när studien är klar.

Punkt 4

Nominering till verksamhetsdialoger i utredningen ”En
sammanhållen god och nära vård för barn och unga”.
Peter Almgren har bett NPO tandvård, NPO barn samt NPO
psykisk hälsa och primärvårdsrådet att nominera verksamhetsnära
personer till de verksamhetsdialoger/workshop som ska
genomföras i sjukvårdsregionerna.
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Nästa möte i referensgruppen där Linnéa Ryman och Nina Sabel
deltar är bokat 2020-09-24. Vi bjuder in Linnéa och Nina till ett
möte efter den 24 september.
Punkt 5

Pilottest av patientsäkerhet privattandvården.
Gunnel skickar en påminnelse till Lars Ohlsson och Anders Jonsson
angående förslag på namn i privattandvården som kan delta i en
arbetsgrupp. Samma genomlysning som har gjorts av
patientsäkerhetsarbetet i Folktandvården ska göras i
privattandvården.

Punkt 6

Punkt 7

Lägesrapport


NAG dentala implantat
Gruppen har arbetat vidare med hur strukturen ska se ut.
Andreas och Pernilla har varit med i uppstarten men
kommer inte sitta med utan adjungeras som experter och
uppdragsgivare. Arbetet har delats upp i olika delprojekt
- Tekniska lösningar
- Indikatorer med vad som ska läsas av och utvärderas.
I den gruppen ingår Pernilla och Andreas.
– Utdata – vad man önskar rapportera



NAG vårdens behov
Arbetet är pausat tillsvidare.
Beroende på det pågående arbetet med NAG Covid-19,
NAG-dentala implantat, sammanställning av remissvaren
från NAG- Behandling av okontrollerad kariessjukdom samt
uppstart av NAG-Tanvårdsstrama görs bedömningen att vi
pausar arbetet med NAG vårdens behov. Vår bedömning är
att om vi går ut med en enkät till samtliga tandläkare och
tandhygienister i folktandvården och privattandvården om
vårdens behov så skall vi kunna göra en snabb återkoppling
av resultatet till vården för att inte förlora i förtroende.

Samarbete NPO tandvård och NAG diabetes.
NPO tandvård och NAG diabetes har skickat en gemensam
skrivelse till ”Utredningen om jämlik tandhälsa( S2018:02). Vår
förhoppning är att utredningen föreslår en förändring av Särskilt
tandvårdsbidrag (STB) med en ny reglering för patienter med
svårinställd diabetes.

Dnr:
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Socialstyrelsens möte med Läkemedelsverket angående revidering
av behandlingsrekommendationerna för antibiotikaprofylax och
antibiotikabehandling.
Socialstyrelsen kommer att lyfta behovet av att
behandlingsrekommendationerna för antibiotikaprofylax och
antibiotikabehandling revideras vid mötet den 3 september med
Läkemedelsverket. Bodil Lunds har skrivit en sammanställning till
Elisabeth Wärnberg Gerdin, SoS , inför mötet där det framgår hur
behovet av uppdatering ser ut, vilka problem som finns med
dagens rekommendationer och vilka delar som behöver revideras.
Elisabeth Wärnberg Gerdin återkopplar efter mötet.

Punkt 9

Gemensam webbplats samt mallar för kommunikation, brev,
möte, inbjudan och rapporter.
Den 1 juni öppnades webbplatsen för Nationell system för
kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Webbplatsen ska underlätta
kommunikationen på nationell nivå. Nationella programområden,
samverkansgrupper och arbetsgrupper kan berätta om sitt arbete
där och i kommunikation med våra målgrupper hänvisas dit.
Nya mallar till presentationsmaterial, skrivelser, protokoll mm är
uppdaterade och finns på projektplatsen.

Punkt 10

Riksstämman blir digital
Riksstämman kommer att genomföras digitalt den 11 och 12
november. Två paneldebatter kommer att genomföras live mellan
kl.13.30 och kl. 14.30 med temat ”Tandvården i krisen” respektive
”Tandvården och kompetensförsörjning”. Det kommer att finnas
12 förinspelade seminarier på 45 minuter vardera. Dessa kommer
att spelas in under september och oktober. Samtliga seminarier
kommer att läggas i ett bibliotek och finnas tillgängliga under ett
år. Även förinspelade forskningsrapporter kommer att läggas i
biblioteket.

Punkt 11

Ett standardiserat insatsförlopp vid demenssjukdom.
Socialstyrelsen har fått ett uppdrag kring munhälsa/munvård till
personer med demenssjukdom. Utgångspunkten för uppdraget
finns i det standardiserade insatsförloppet för personer med en
demenssjukdom som Socialstyrelsen publicerade 2019 där bland
annat vikten av god munhälsa framhålls. Delen om munhälsa har
uppmärksammats av Socialdepartementet som har gett SoS ett
uppdrag att ta fram och sprida ett stöd för att främja insatser för
en god munhälsa för personer med demenssjukdom. Det är inte en
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del av SKR:s personcentrerade vårdförlopp men är ett viktigt inspel
till detta. Elisabeth Wernberg Gerdin skickar uppdraget när det har
registrerats i SoS databas över regeringsuppdrag.
Personcentrerade sammanhållna vårdförlopp(PSV).
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 Hälso och sjukvård i den egna regionen.
Andreas menar att modellen för Standardiserade vårdförlopp
(SVF)/Personcentrerade sammanhållna vårdförlopp (PSV)är
utmärkt att använda som modell för kunskapsstöd för olika
vårdförlopp. Ortodonti i Stockholm har testat att ta fram ett
flödesschema för ett vårdförlopp med mallen för PSV som grund.
Det blir en form av vårdprocessbeskrivning av tandvårdens
åtgärder och patientens åtgärder och där start och mål framgår.
Andreas visade hur modellen kan se ut i ett vårdförlopp för
bettavvikelse. Andreas skickar modellen efter att den har godkänts
och blivit offentlig.
Punkt 12

Punkt 13

Övrigt


Kristina Happstadius-Trägårdh deltar när vi kan ha ett
fysiskt möte. Workshop kommunikation.



Lars Gahnberg SKaPa bjuds in till kommande möte 29
september av Gunnel.



Sofia Orrskog och Elisabeth Wärnberg-Gerdin bjuds in för
en lägesrapport av revideringen av de Nationella
riktlinjerna för vuxentandvård till kommande möte 29
september.

Nästa möte 28 – 29 september, 2020
Mötet startar 28 september kl. 10.00 och avslutas 29 september kl.
15.00. Lokal finns bokad på Eastmaninstitutet.
Var och en bokar boende på Clarion Hotel Sign.
Ulrika kontrollerar vad som gäller angående kostnader vid fysiskt
möte utanför SKR.

Sekreterare: Ulrika Svantesson
Justerat: Gunnel Håkansson

