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

PROTOKOLL

Dnr:

Protokoll för möte med NPO tandvård
Datum: 2021-02-18, kl. 09.00 – 12.00
Digitalt möte via Teams.
Närvarande: Gunnel Håkansson, Södra Sjukvårdsregionen
Ulf Söderström, Norra Sjukvårdsregionen
Ola Fernberg, Uppsala-Örebro Sjukvårdsregion
Andreas Cederlund, Stockholm-Gotland Sjukvårdsregion
Pernilla Larsson-Gran, Sydöstra Sjukvårdsregionen
Thomas Jacobsen, Västra Sjukvårdsregionen
Ulrika Svantesson, Södra Sjukvårdsregionen
Förhinder:
Protokoll
Ärende och beslut
Punkt 1

Mötets öppnande

Punkt 2

Föregående mötesprotokoll
Genomgång av föregående protokoll från 2021-01-13.
Kunskapsunderlag gällande aerosolgenererade procedurer i tandvården
Kunskapsunderlaget har bearbetats redaktionellt, tillgänglighetsgranskats
enligt tillgänglighetsdirektivet och publicerats på SKR:s webbsida för
kunskapsstyrning. Kunskapsunderlaget kommer att revideras om det
kommer fram ny kunskap. Arbetsgruppen följer kontinuerligt förändringar av
kunskapsläget.
Marie Lawrence, SKR har föreslagit att NPO tandvård anordnar ett
webbinarium om Covid-19 i tandvården, som då arrangeras av Södra
sjukvårdsregionen.
Frågan om behovet och om det finns ett intresse av ett webbinarium ställs
till samtliga RPO tandvård och sätts upp som en punkt på dagordningen till
mötet den 10 mars.
Till marsmötet ska samtliga ha kartlagt hur respektive RPO har förmedlat
informationen om kunskapsunderlaget och om information även har gått ut
till privattandvården.
RPO Örebro – Uppsala saknar representant från privattandvården. Gunnel
kontaktar Lars Olson, Privattandvårdens branschorganisation.
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Beslut
 Samtliga RPO tillfrågas om det finns behov och intresse av att
arrangera ett Webbinarium om Covid- 19 inom tandvården
 Samtliga RPO tillfrågas hur informationen om Kunskapsunderlaget
har skett i de lokala regionerna och om privattandvården har fått
information
Uppdragsbeskrivning NAG patientsäkerhet
Utkastet till uppdragsbeskrivning för NAG patientsäkerhet har varit ute på
synpunktsrunda inom gruppen inför dagens möte. Arbetsgruppens uppdrag
behöver vara tydligare och det ska framgå att syftet är att varje vårdgivare
skall använda det framtagna verktyget till patientsäkerhetsarbetet i den egna
lokala regionen.
Det är NPO som ”äger” uppdragsbeskrivningen och som beslutar hur
uppdragsbeskrivningen skall utformas.
Ulf korrigerar enligt framkomna synpunkter och skickar ut en reviderad
version i början av nästa vecka. Synpunkter efter gjorda ändringar ska mailas
till Ulf under vecka 8.
Verktyget behöver vara tillgängligt senast i augusti 2021 för att kunna
användas inför kartläggningen 2022 av regionernas arbete med
patientsäkerhet.
Arbetsgruppen ska bestå av företrädare för offentlig och privat verksamhet.
Nominerade till NAG Patientsäkerhet är:
Ulf Söderström, NPO tandvård, Norra sjukvårdsregionen
Bengt Wikman, Cheftandläkare Folktandvården Gävleborg
Mats Peterson, Cheftandläkare Folktandvården Örebro
Katarina Lundell, Tandvårdstrateg Folktandvården Stockholm
Kerstin Gustafsson, Chef resurscentrum Folktandvården Östergötland
Kirsi Olsson, verksamhetsutvecklare Folktandvården Västra Götaland
Regionen
Lars Olsson, Näringspolitisk chef Privattandläkarna
Anders Jonsson, Kvalitetschef Praktikertjänst
Olof Thörne, Privattandläkare Stockholm
Lars Armbäck, Nationellt Odontologisk Ansvarig SMILE Tandvård
Beslut


Efter korrigering av uppdragsbeskrivningen skickas synpunkter på
ändringarna till Ulf senast torsdag 4 mars.
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Uppdragsbeskrivning NAG erosionsskador
Utkast till Uppdragsbeskrivning- NAG erosionsskador är utskickad på
synpunktsrunda inom gruppen. Synpunkter skickas till Ulf senast 1 mars.
Inkomna synpunkter diskuteras på marsmötet samt vilka personer som ska
nomineras.
Beslut
 Synpunkter skickas till Ulf senast 1 mars
 Förslaget av nominerade ska ses över
NPO levnadsvanor
Inbjudan till sex olika workshops har kommit från NAG levnadsvanor.
Representation från tandvården är anmälda till samtliga delar:
 Tobak – Ulf Söderström, Norra sjukvårdsregionen
 Fysisk aktivitet – Jan Berdén, Södra sjukvårdsregionen
 Barn och unga – Andreas Cederlund, Stockholm - Gotland
 Alkohol – Gull-Britt Fogelberg, Södra sjukvårdsregionen
 Inför operation – Jan Berdén, Södra sjukvårdsregionen
 Matvanor – Gull-Britt Fogelberg, Södra sjukvårdsregionen
NAG behandling av okontrollerad kariessjukdom
Karin Sunnegårdh-Grönberg har återkommit med arbetsgruppens respons på
sammanställningen av inkomna remissvar på slutrapporten.
Beslut
NAG – okontrollerad kariessjukdoms synpunkter på de inkomna remissvaren
samt hur vi ska gå vidare ska diskuteras på mötet den 10 mars.
NAG tandvårds Strama och Läkemedelsverket
Gunnel har haft ett TEAMS möte med Julia Barroso, utredare på
Läkemedelsverket, Julias enhetschef, Johan Andersson och hennes
gruppchef Carola Bardage angående behovet att uppdatera
Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer för antibiotikabehandling
respektive antibiotikaprofylax i tandvården. Läkemedelsverket instämmer i
att rekommendationerna behöver uppdateras. Läkemedelsverket är klara
med prioriteringsarbetet inför 2021 och tandvården är inte med bland de
ämnesområden som kommer att uppdateras under 2021. Läkemedelsverkets
kapacitet till arbete med behandlingsrekommendationer är förhållandevis
begränsad och de behöver därför prioritera hårt bland alla förslag,
önskemål och behov. I dagsläget finns det 56 behandlingsrekommendationer
varav 38 är i behov av uppdatering. Uppdateringstakten är ca 4 till 5
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rekommendationer per år och varje rekommendation tar oftast ett år att
uppdatera. Helt inaktuella rekommendationer avpubliceras i avvaktan på
uppdatering.
Läkemedelsverket skall vara producentobunden, de har strikta jävsregler att
följa och är styrda av vilka experter som kan anlitas. Det pågår dock ett
arbete för att utveckla processerna så att fler rekommendationer kan
uppdateras per år. Det finns i dagsläget ingen möjlighet att svara på när
tandvården kommer att kunna prioriteras.
Det är möjligt för NPO tandvård att tillsätta en NAG och själva stå som
ansvariga för en uppdatering men vi kan inte sätta Läkemedelsverkets
”stämpel” på ett sådant arbete. För att rekommendationerna ska ha
bärkraftig legitimitet behövs multidisciplinär förankring inom och utanför
odontologin. Det fodras en väl genomtänkt planering över hur vi kan gå
vidare.
Beslut
Utreda och ta ställning till vilka möjligheter som finns att tillsätta en NAG för
att uppdatera behandlingsrekommendationerna av antibiotikabehandling
och antibiotikaprofylax.
Nationella riktlinjer SoS
Sofia Orrskog, Elisabeth Wärnberg-Gerdin och Thomas Malm från
Socialstyrelsen deltar i mötet under denna punkt.
Riktlinjearbetet är i slutfasen, alla prioriteringar ses över och
sammanställningen av remissversionen pågår liksom arbetet med
indikatorer.
Preliminära indikatorer ska vara färdiga samtidigt som de preliminära
riktlinjerna. Remissversionen kommer att publiceras i september 2021.
Samtidigt som de preliminära indikatorerna och riktlinjerna är på remiss
påbörjas även arbetet med att ta fram målnivåer för indikatorerna.
Slutversionen kommer att publicera efter ca 1 år, innan eller direkt efter
sommaren 2022
Under hösten ska regionala seminarier hållas i ute i sjukvårdsregionerna.
De regionala seminarierna behöver inte arrangeras på samma sätt men
Socialstyrelsen kommer att skicka ut en instruktion över vilka delar som bör
ingå. Under seminarierna kommer riktlinjerna och indikatorerna att
presenteras, en GAP- analys bör ha utförts innan seminariet som kan göras i
små eller stora grupper eller som en workshop. Det viktigaste är att komma i
gång med implementeringsarbetet. Sjukvårdsregionerna kan välja att
fokusera på olika rekommendationer.
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Socialstyrelsen har fått ett regeringsuppdrag att i samarbete med NPO och
privattandläkarna ta fram ett implementeringsstöd.
Marie Lawrence har meddelat Sofia att kontakten med de personer i
sjukvårdsregionerna som ska hålla i de regionala seminarierna ska gå via de
sjukvårdsregionala samordnarna som sedan kan överlämna arbetet till
NPO/RPO.
Sjukvårdsregionala samordnare
 Norra - Helen Abrahamsson, helen.abrahamsson@norrarf.se
 Stockholm-Gotland - Kristina Ateva, kristina.ateva@sll.se
 Sydöstra - Susanne Yngvesson Strid, susanne.yngvesson.strid@rjl.se
 Södra - Christer Lindbladh, christer.lindbladh@skane.se
 Mellansverige - Lena Burström,
lena.burstrom@regionvastmanland.se
 Västra - Peder Welin, peder.welin@vgregion.se
Gunnel kontaktar Maria Lawrence att NPO/RPO tandvård är intresserade av
att arrangera de sjukvårdsregionala seminarierna.
Efter vår respektive kontakt med de sjukvårdsregionala kontaktpersonerna
samordnar vi upplägget av seminarierna och vilka som ska bjudas in för att få
en bred representation.
Sofia och Thomas presentation mailas ut till samtliga deltagare.
Sofia deltar i vårt möte i juni.
Beslut
 Arrangemanget av seminarierna samordnas i våra sjukvårdsregioner
Information om arbetet i samverkansmodellen för medicinteknik
Sofia Medin, SKR, koordinator för nya samverkansmodellen för
medicinteknik där det medicintekniska produktrådet, MTP-rådet ingår deltar
i mötet under denna punkt.
Sofia presenterar regionernas samverkansmodell medicinteknik vars
bärande principer är att skapa en så jämlik tillgång till nya
produkter/metoder som möjligt baserat på bästa möjliga kunskap så att
resurser används effektivt. Modellen ska utgöra ett stöd för regionernas
arbete och en nationell rekommendation ska baseras på den etiska
plattformen.
MTP-rådet har ett nära samarbete med TLV som på uppdrag från MPT-rådet
gör hälsoekonomiska bedömningar av produkter. I första hand fångar man
upp nya produkter/metoder men det är även möjligt att be MTP-rådet att
titta på något befintligt eller att genomföra Temaspaningar.
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Inom tandvården kommer främst uppdaterade versioner av produkter, inte
så mycket nya medicintekniska produkter. Frågor av intresse för tandvården
kan vara tandtekniska produkter, AIl bilddiagnostik, journalsystem och
anpassningar till nya e-direktiv.
Sofia ser gärna att vi har en fortsatt dialog och kommer att lyfta
frågeställningar som framkommit under mötet med TLV.
Presentationen skickas ut till samtliga i gruppen.
Ny äldreomsorgslag
Regeringen har tillsatt en utredning som ska ta fram ett underlag för ny
äldreomsorgslag, https://riksdagen.se/sv/dokumentlagar/dokument/kommittedirektiv/en-aldreomsorgslag_H8B1142.

Gunnel har varit i kontakt med Elisabeth Wärnberg-Gerdin som inte har
någon egentlig inblick i den nya utredningen om äldretandvårdslag men hon
menar att munhälsofrågorna är angelägna i sammanhanget och ser det som
värdefullt att NPO är delaktig i arbetet. Olivia Wigsell är intresserad av
kontakter med tandvården vilket framkom under Riksstämmans
paneldebatt. En skrivelse från NPO till utredningen/utredaren i ett tidigt
skede kan vara lämpligt
Beslut
NPO skickar en skrivelse till Olivia Wigsell som är utredare, efter att ha haft
en diskussion med Elisabeth Wärnberg-Gerdin.
NAG farmakologi
Gunnel har haft kontakt med Lena Rignell, ordförande i revideringsgruppen
för Tandvårdens läkemedel. Lena tycker att det låter intressant att bilda en
NAG, hon bjuds in till NPO för att diskutera frågan.
Beslut
Lena Rignell bjuds in till ett möte för vidare diskussion om att bilda en NAG.
Beslutsstöd för munvård
Pia Skott är tillfrågad om att skriva fram ett ”Beslutsstöd för munvård”. NPO
tandvård är positiva till att sakkunnighetsgranska.
Personcentrerade vårdförlopp i pipeline
Gunnel bevakar vilka personcentrerade vårdförlopp som ligger i pipeline så vi
kan tillfråga sakkunniga att hjälpa till med att besvara remissen. Remisser
som eventuellt kan bli aktuella i april 2021 är:
 Reumatoid artrit, del 2
 Stroke och TIA, del 2
 Varicer och venösa bensår

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

PROTOKOLL

Dnr:

Övrigt


Mötestider hösten 2021
Ulrika skickar ut en Doodle.



Socialstyrelsens Bruttolista
Ulrika skickar ut information via mail.

Nästa möte
2021-03-10 kl. 15.00–17.00 via Teams
Eftersom mötestiden den 10 mars kommer vara för kort skickar Ulrika ut en
Doodle för ytterligare en mötestid i anslutning till detta möte.
Mötet avslutas

Sekreterare: Ulrika Svantesson
Justerat: Gunnel Håkansson

