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

PROTOKOLL

Dnr:

Protokoll för möte med NPO tandvård
Datum:

2021-06-09, kl. 10.00 – 13.00 via Teams

Närvarande:

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

Förhinder:

Protokoll
1. Mötets öppnande
2. Föregående mötesprotokoll, 2021-05-26
Föregående mötes protokoll gicks igenom och lades till handlingarna
3. Sjukvårdsregional seminarier
Thomas Malm, Rasmus Sjögren och Sofia Orrskog från Socialstyrelsen
deltar för att svara på frågor angående publiceringen av remissversionen
av de nya Nationella riktlinjerna för tandvård och planeringen inför de
sjukvårdsregionala seminarierna.
Den 23 juni kommer en workshop hållas inför de regionala seminarierna.
Workshopens syfte är främst att ge en förhandsvisning av
rekommendationerna men det kommer också att finnas utrymme för andra
frågor. Inbjudan till workshopen har gått till de sjukvårdsregionala
samordnarna. Sofia mailar oss inbjudan som gått ut. Det går bra att bjuda
in fler deltagare från regionen.
Remissversionen publiceras i september och då börjar de nya riktlinjerna
att gälla. Viktigast i remissvaret är att Socialstyrelsen får input om vi tycker
att någon viktig aspekt som behöver belysas saknas eller om vi ser
särskilda problem med implementering av vissa rekommendationer.
Socialstyrelsen tar gärna specifika kommentarer om olika
rekommendationer/indikatorer eller formuleringar, t.ex. om vi ser att något
är otydligt formulerat och kan missuppfattas.
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Socialstyrelsen kommer att hjälpa oss med att ta fram en GAPanalysenkät som kommer att vara klar samtidigt som remissversionen
publiceras. Socialstyrelsen kommer att ta hjälp av sina experter för att
välja ut vilka rekommendationer som ska ingå. Det är viktigt att begränsa
antalet frågor till högst 35–40 rader för att få en hög svarsfrekvens.
De rader med högst prioritet eller de som är extra viktiga att
uppmärksamma kommer att lyftas i GAP-analysenkäten.
En diskussion fördes om enkäten ska skickas ut till alla regioner eller till
RPO tandvård. Distribueras enkäten via RPO finns goda förutsättningar
att även privattandvården svarar på remissversionen då privattandvården
finns representerade i RPO.
Utskicket kommer att innehålla en länk till enkäten samt en resultatlänk
som uppdateras kontinuerligt. Frågorna kommer att formuleras utifrån
tillstånd och åtgärdsgrad vilka förklaras i kunskapsunderlaget. Enkäten
bör kunna aggregeras på tre nivåer, region-, sjukvårdsregion- samt
nationell nivå. Man bör även kunna se om svaret kommer från offentlig
eller privat tandvård och om det är en specialist som svarar vilken
specialitet hen då tillhör.
De sjukvårdsregionala seminarierna ska helst arrangeras under november
eller december men kan även bokas in i januari, förslag på datum skickas
till Sofia Orrskog.
4. NAG Antibiotika i tandvården
Gunnel har mailat samtliga relevanta specialistföreningar och bett om
hjälp med nominering av lämpliga personer till NAG. Även
Folkhälsomyndighetens samverkansgrupp för stramafrågor har
informerats och är positiva till denna NAG. Nationella Strama har
kontaktats men inte återkopplat ännu.
Gunnel och Ulrika har tagit fram en schematisk bild som förslag på hur en
permanent NAG Tandvårds strama och separata tidsbegränsade
arbetsgrupper skulle kunna kopplas ihop.
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Vi avvaktar svar från de som fått förfrågan angående nominering. Därefter
görs en uppdragsbeskrivning för NAG Tandvårds strama och separat för
NAG antibiotikaprofylax och NAG antibiotikabehandling. Gunnel kontaktar
Tandvårds strama för information om förslaget.
5. NAG Farmakologi
Lena Rignell är kontaktad men har inte återkopplat än angående förslag
på styrgrupp och synpunkter på den preliminära uppdragsbeskrivningen.
Uppdragsbeskrivningen har korrigerats efter inkomna synpunkter. Efter
fastställande av NAG Farmakologi kommer jävsblanketter att skickas ut.
Dessa mailas sedan in till Ulrika.
6. NAG Dental erosion
Uppdragsbeskrivningen är fastställd och godkänd av Södra
sjukvårdsregionen. Förfrågan har gått ut till de nominerade och några har
återkopplat. Ulf kommer att ha rollen som ordförande och kommer att kalla
gruppen för ett uppstartsmöte direkt efter sommaren. Ulf skickar ut
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jävsblanketter.
7. NAG Kariessjukdom
Förslag på uppdragsbeskrivning ska tas fram. Uppdraget kommer att vara
att ta fram ett personcentrerat sammanhållet vårdförlopp. En förfrågan om
nominering kommer att skickas ut till tänkta personer i arbetsgruppen.
8. Riksstämman
NPO tandvård kommer att delta vid två symposier på Riksstämman.
”Kunskapsstyrning mot en god och jämlik vård vid demenssjukdom” på
onsdag förmiddag och ”Klinisk forskning, kunskapsluckor och
kunskapsbildning – Är vi på väg att rita om kartan i tandvården?” på
onsdag eftermiddag.
9. Hur tandvården kan använda personcentrerade sammanhållna
vårdförlopp
Mathias Lemberg, klinikchef för ortodonti, Folktandvården Stockholm har
bjudits in för att berätta om hur tandvården kan använda
personcentrerade sammanhållna vårdförlopp. Mathias började arbeta med
vårdförlopp för ortodontin tillsammans med Andreas för drygt ett år sedan
och introduktion av vårdförkoppen kommer att ske efter sommaren.
De har utgått från sjukvårdens vårdförlopp och är en del av
Folktandvården Stockholms förbättringsarbete. Syftet är att öka
jämlikheten, effektiviteten samt kvalitén. Patienten ska uppleva en mer
välorganiserad och patientcentrerad vårdprocess.
För en evidensbaserad vård utgår vårdförloppen från tillförlitliga och
aktuella kunskapsstöd som tas fram i samverkan mellan olika specialiteter
inom Folktandvården Stockholm. För att främja en personcentrerad vård
integreras vårdförloppet med individanpassade åtgärder efter patientens
förutsättningar.
Vårdförloppet består av:
 Bakgrund
 Beskrivning av vårdförloppet i text
 Flödesschema för vårdförloppets olika åtgärdsblock
 Beskrivning av åtgärdsblocken
 Referenser
Efter införande av vårdförloppet kan man börja mäta och jämföra resultat
eftersom alla då arbetar på samma sätt. Det finns Nationella vårdförlopp
inom sjukvården som stöds av journalsystemet men inga tankar kring
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detta finns i nuläget.
Mathias skickar presentationen om vårdförloppet till Gunnel för spridning
inom gruppen. Modellen är bra som utgångsläge att använda inför
uppdraget att ta fram ett sammanhållet vårdförlopp för dental erosion och
sjukdomen karies.
10. NAG Äldre tandvård
Gunnel har efter inkomna kommentarer ändrat i skrivelsen till Olivia
Wigsell angående en ny äldreomsorgslag. Syftet med skrivelsen är att
munhälsan uppmärksammas i utredningen.
Förslag på en uppdragsbeskrivning för en permanent NAG äldre tandvård
ska skrivas. Gunnar Henning ska tillfrågas om han kan vara med och ta
fram ett förslag tillsammans med Gunnel. Gunnar har tidigare tillfrågats
om förslag på nominerade.
11. Bruttolistan
Socialstyrelsen vill att vi går igenom tandvårdens vårdområde i
förhållande till andra NPOs område. Ulf har bett käkkirurgerna i Norra
sjukvårdsregionen och Gunnel har bett RPO i Södra sjukvårdsregionen att
gå igenom listan. Svaret ska skickas från NPO till Socialstyrelsen senast
den 3 september.
12. Personcentrerat sammanhållet vårdförlopp i pipeline




Reumatoid artrit – etablerad
Per Alstergren har lämnat synpunkter på vårdförloppet.
Vårdprogram Ohälsosamma levnadsvanor
Katarina Wretling har lämnat tandvårdens synpunkter.
Vårdprogram Behandling av obstruktiv sömnapné hos vuxna
Håkan Nilsson har lämnat tandvårdens synpunkter.

Svaren kan används som stöd till remissvaren från regionerna.
Till kommande 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.
Kommande vårdförlopp, 2021-09-15
Katarakt
Berör inte tandvården
Endolfarit
Berör inte tandvården
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Berör tandvården
Berör inte tandvården
Berör inte tandvården
Berör inte tandvården

Förfrågan har kommit om att inkomma med synpunkter på remissen
”Börja med barnen – En sammanhållen god och nära vård för barn och
unga”(SOU 2021:34) där Peter Almgren varit särskild utredare. Nina
Sabel och Linnéa Ryman är tillfrågade om att vara sakkunniga.
13. Övrigt
Patientsäkerhetsverktyget
Arbetet kommer att fortgå under hösten. En delrapport som beskriver
arbetsprocessen kommer att lämnas till NPO i slutet av juli. Ulf räknar
med att få med sig ca 75% av alla folktandvårdsorganisationer.
Privattandvården har meddelat att man nöjer sig med det övergripande
arbetet som är genomfört.
14. Nästa möte 2021-09-02
15. Mötet avslutas
Sekreterare: Ulrika Svantesson
Justerat: Gunnel Håkansson
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