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

PROTOKOLL

Dnr:

Protokoll för möte med NPO tandvård
Datum:

2021-05-26, kl. 15.00 – 17.00 via Teams

Närvarande:

Gunnel Håkansson, Södra Sjukvårdsregionen
Ulf Söderström, Norra Sjukvårdsregionen
Andreas Cederlund, Stockholm-Gotland Sjukvårdsregion
Pernilla Larsson-Gran, Sydöstra Sjukvårdsregionen
Ulrika Svantesson, Södra Sjukvårdsregionen

Förhinder:

Thomas Jacobsen, Västra Sjukvårdsregionen
Ola Fernberg, Uppsala-Örebro Sjukvårdsregion

Protokoll
1. Mötets öppnande
2. Bruttolistan
Lena Lövqvist och Karin Dunér Lindqvist från Socialstyrelsen deltar för en
dialog gällande våra förslag på Bruttolistan och hur de förhåller sig till
andra NPOs förslag.
Den utskickade Bruttolistan är uppdelad i kategorier och teman för att
enklare kunna gruppera de olika förslagen på vårdområden.
Socialstyrelsen vill nu att vi går igenom tandvårdens vårdområden i
förhållande till andra NPOs områden. Finns det andra NPO som skrivit
ungefär samma sak ska de kontaktas för att utreda om det hör ihop eller
inte.
Svar ska skickas in till Socialstyrelsen senast den 3 september.
3. Föregående mötesprotokoll, 2021-04-28
4. Uppdragsbeskrivning NAG Dental erosion
Ulf har fått in synpunkter på uppdragsbeskrivningen. Efter gjorda
korrigeringar fastställs uppdragsbeskrivningen. Uppdraget kommer vara
att ta fram ett förslag på klassificering av erosioner i den förenklade
modellen, samverka med journalsystemleverantörer, förslag på ett system
för implementering samt förslag till ett nationellt vårdprogram med fokus
på tidiga insatser. Arbetsgruppen bör bestå av 5-7 personer och förfrågan
går till tänkta personer. Uppstart planeras till efter sommaren och
slutrapport i slutet av 2022.
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Beslut: Ulf gör korrigering efter inkomna synpunkter och därefter fastställs
uppdragsbeskrivningen. Nominerade till arbetsgruppen tillfrågas.
5. Personcentrerat sammanhållet vårdprogram sjukdomen karies.
Diskussion fördes om hur vi på bästa sätt kan nå målet med att ta fram ett
nationellt kunskapsunderlag i form av ett personcentrerat vårdförlopp med
fokus på kunskapsläget.
Beslut: Gunnel gör ett första utkast till uppdragsbeskrivning för en NAG.
6. Lägesrapport NAG antibiotika i tandvården
Syftet med NAG antibiotika i tandvården är att säkerställa
kunskapsstyrningen av antibiotikaanvändning i Svensk tandvård för att få
en likvärdig geografisk förskrivning av antibiotika.
Uppdraget blir att ta fram nya och kontinuerligt uppdatera nuvarande
nationella behandlings rekommendationer för antibiotika i tandvården i
dialog med Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten, Nationella strama
och representanter för relevanta specialistföreningar.
Ett utkast på Uppdragsbeskrivning har skickats ut till gruppen för
synpunkter. Det behövs en formulering om hur Tandvårdsstrama och
NAG antibiotika i tandvården hänger ihop. Gunnel och Ulrika tar fram ett
organisationsschema i figur.
Beslut: Gunnel och Ulrika tar fram en schematisk bild.
Gunnel mailar samtliga relevanta specialistföreningar och ber om hjälp
med att nominera en lämplig person till NAG. Gunnel kontaktar även
Nationella Strama och Folkhälsomyndighetens samverkansgrupp för
strama frågor.
7. Lägesrapport NAG Farmakologi
Revideringsgruppen för Tandvårdens läkemedel har fått information om
kunskapsstyrning samt programområdets roll. De har tackat ja till
deltagande i NAG Farmakologi som då kommer att bestå av deltagare
från samtliga 21 regioner med en styrgrupp kopplad till NPO.
Det blir en permanent arbetsgrupp med uppdrag att revidera och ta fram
nya upplagor av skriften Tandvårdens läkemedel, bevaka och hantera
farmakologiska frågor inom odontologin samt bevaka frågor om nya
läkemedel som rör tandvården.
Beslut: Gunnel gör föreslagna ändringar i uppdragsbeskrivningen och
kontaktar Lena Rignell för förslag på styrgrupp
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8. Avstämning Sjukvårdsregionala seminarier
Inför vår planering av de sjukvårdsregionala seminarierna har vi frågat
Socialstyrelsen om de via expertgrupperna kan plocka ut de rader som
bedöms vara föremål för en GAP-analys och utifrån det ta fram den enkät
som de pratade om vid vårt TEAMS-möte och som skulle göras om från
hälso- och sjukvården till att passa för tandvården. Ulf har vid ett möte
med Gabriella Beckvid och Rasmus Sjögren fått besked om att
Socialstyrelsen är positiv till vårt förslag och kommer att tillhandahålla en
enkät för GAP-analys som innehåller de högst prioriterade raderna samt
icke göra. Om det är möjligt att få hjälp med att ta fram en enkät så blir det
lättare att ha samma utgångspunkt för implementeringsarbetet i våra
sjukvårdsregioner. Utskicket måste ske regionalt beroende på GDPR.
Remissvaret ska innehålla synpunkter på de rader och prioriteringar som
är gjorda. Remissvaret ska göras sjukvårdsregionalt och deadline är
januari 2022. Socialstyrelsen arrangerar ett digitalt seminarium den 23 juni
med mer detaljerad information inför de sjukvårdsregionala seminarierna.
Beslut: Gunnel kontaktar Sofia angående enkäten för GAP-analys
9. Riksstämman
NPO tandvård kommer att delta vid två symposier på Riksstämman med
tema” Kunskaps styrning mot en god och jämlik vård vid demenssjukdom”
samt ”Klinisk forskning, kunskapsluckor och kunskapsbildning – Är vi på
väg att rita om kartan i tandvården?”
10. Uppdragsbeskrivning NAG äldretandvård
En uppdragsbeskrivning ska tas fram samt förslag på nominerade till en
NAG. Det kommer att finnas ett stort behov av en permanent NAG
äldretandvård som kan bevaka frågeställningar kring äldre och som har
stor kompetens för de frågeställningar som kommer att bli aktuella efter att
äldreomsorgslagen trätt i kraft.
Centrum för äldretandvård i VGR kommer tillsammans med övriga
regionala kompetenscentra för äldretandvård att göra en skrivelse till
Olivia Wigsell angående tandvårdens roll i äldreomsorgslagen. Det ger en
ökad tyngd om vikten att beakta tandvårdsfrågorna om NPO tandvård gör
en motsvarande skrivelse.
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11. Lägesrapport
NAG patientsäkerhet
Ulf informerar från arbetet i NAG patientsäkerhet. Gruppen har haft några
möten och samtliga sjukvårdsregioner finns representerade. En
arbetsprocess beräknas vara klar i juni som kommer att lämnas till
respektive region för implementering av verktyget. Utbildning i verktyget
har genomförts och varje region kommer få stöd från en lokal representant
från NSG. Arbetsgruppen kommer att ge förslag på arbetsprocess men
varje region avgör hur man vill göra. Eftersom det är regionverktyget som
används är det möjligt att ”tanka” över data om verktyget kommer att
användas för hela regionen. Det är även möjligt att aggregera data för
sammanställning på nationell nivå.
Privattandvården arbetar i en egen process som beräknas vara klar i juni.
Delrapporten ska vara klar i juni och verktyget beräknas finnas tillgängligt i
september.
Ulf presenterade tandvårdens arbete med patientsäkerhetsverktyget
tillsammans med NSG på lärandeträffen i maj.
Gunnel har haft kontakt med Aron Naimi-Akbar angående adjungering till
NPO tandvård och med Christer Lindbladh om nomineringsprocessen.
Mathias Lemberger deltar 9 juni
Mattias Lemberger, klinikchef för ortodonti, Folktandvården Stockholm har
bjudits in för att berätta hur tandvården kan använda personcentrerade
sammanhållna vårdförlopp. Mathias började arbeta med vårdförlopp för
ortodontin för drygt ett år sedan. Hittills har två vårdförlopp arbetats fram,
ett för retinerade hörntänder och ett för retention. Tanken var att starta
implementeringen under hösten 2020 men pandemin kom i vägen. Nu
hoppas han kunna introducera vårdförloppen i kliniken efter sommaren.
Nomineringsprocessen NPO
Gunnel har varit i kontakt med Christer Lindbladh som meddelar att
mandatperioderna kan förlängas. Det är dock viktigt att tänka på att inte
hela gruppen avgår på samma gång. Ordförandeskapet behöver inte vara
knutet till Södra sjukvårdsregionen som fortsatt kommer att ha värdskapet
för NPO tandvård.
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12. Remissvar
Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp – Reumatoid artrit etablerad
Per Alstergren har lämnat synpunkter på vårdförloppet Reumatoid artrit.
Vårdprogram ohälsosamma levnadsvanor
Katarina Wretling har lämnat tandvårdens synpunkter på vårdprogrammet
”Ohälsosamma levnadsvanor”.
Nationellt vårdprogram för behandling av obstruktiv sömnapné hos
vuxna.
Håkan Nilsson har lämnat tandvårdens synpunkter på vårdprogrammet
om obstruktiv sömnapné
Remissvaren är utskickade till gruppen och kommer att kunna användas
som stöd i RPO och LPO.
Till nästa förfrågan till sakkunnig ska vi stämma av datum för deadline
i våra respektive regioner samt skicka med den mall som ska användas
när remissen besvaras.
13. Övrigt
Elisabeth Wärnberg Gerdin har frågat om NPO tandvård har intresse av
att de som arbetar med patientsäkerhet på Socialstyrelsen kommer till
våra möten med regelbundenhet som Sofia har gjort under
revideringsarbetet av de nationella riktlinjerna för tandvård. Vi avvaktar till
patientsäkerhetsarbetet har kommit i gång i regionerna.
14. Nästa möte 2021-06-09 kl 10.00 – 13.00 via Teams
Ulrika skickar ut uppdaterad inbjudan med Teamslänk. OBS! Mötet är
förlängt med en timme från avslut kl. 12.00 till kl. 13.00
15. Mötet avslutas
Sekreterare: Ulrika Svantesson
Justerat: Gunnel Håkansson

