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

PROTOKOLL  
 

Dnr: 

    

    

 

 

Protokoll för möte med NPO tandvård 

Datum:  2021-09-02, kl. 09.30 – 12.00 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, 2021-06-09 

Föregående mötes protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 

 

3. Nationella riktlinjer för tandvården 

Sjukvårdsregionala seminarier är nu inbokade i alla sjukvårdsregioner: 

Södra 2021-11-23  

Sydöstra 2021-11-28 

Uppsala-Örebro  2021-11-30 

Stockholm-Gotland 2021-12-02 

Västra 2021-12-06 

Norra 2021-12-15 

 

Remissversionen publiceras den 28 september och i samband med denna 

skickas GAP-analysenkäten ut.                                                                                     

Socialstyrelsen kommer att ha ett första utkast klart på GAP-

analysenkäten under vecka 35 eller 36. De vill att vi bedömer om frågorna 

är tillräckligt tydliga och att de går att besvara, samt om det är någon fråga 

som kan tas bort alternativt saknas utifrån den informationen vi fick vid 

seminariet innan sommaren. Vi kommer att få en vecka på oss att se över 

enkäten och återkomma med feedback.  
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Analysenkäten kommer att skickas ut till offentliga vårdgivare via RPO. 

Lars Olsson, Privattandläkarnas Branschorganisation och Anders 

Jonsson, Praktikertjänst, ska tillfrågas om att hjälpa till med utskicket till 

de privata vårdgivarna och Yvonne Nyblom, Svensk 

Tandhygienistförening, till de privata tandhygienisterna. Privata 

representanter i RPO kan hjälpa till med att sprida information om 

enkäten. Privata vårdgivare som inte är anslutna kommer vi inte att kunna 

nå om de inte själva hör av sig. 

 

Vilka som kommer att bjudas in till de sjukvårdsregionala seminarierna 

skiljer sig åt mellan sjukvårdsregionerna men vi tar fram ett gemensamt 

program. 

Ett alternativ till grupparbete kan vara att istället ha delseminarier där 

någon föredragshållare fördjupat sig i riktlinjerna kring ett område. 

Deltagarna kan välja vilket område man vill vara med på.                                   

Tre delområden planeras: 

- Barn (ortodonti, pedodonti) 

- Personer som behöver särskilt stöd 

- Vuxen rehabilitering (karies, parodontit, protetik, endodonti).  

 

Det är viktigt att vi stämmer av med Socialstyrelsen vilka personer från 

dem som deltar i de olika seminarierna. Olika personer är experter inom 

olika områden vilket kan innebära att informationen skiljer sig åt mellan 

seminarierna. 

 

Beslut: 

Gunnel kontaktar Sofia Orrskog och stämmer av vilka personer från 

Socialstyrelsen som deltar i respektive seminarium. 

Ulrika skickar ut ett förslag på program utifrån Socialstyrelsen exempel. 

Förslaget anpassas av respektive sjukvårdsregion och delas i gruppen 

innan det skickas ut.  

                                                                                                 

4. NAG Tandvårds Strama 

Gunnel har haft kontakt med Bodil Lund och Margareta Hultin. 

Bodil är tillbaka på KI och tillträder som ny prefekt vid institutionen för 

odontologi och universitetstandvården den 17 oktober. Tandvårds-Strama 

har inte hunnit att ha något möte ännu efter sommaren. Nästa möte är 

inplanerat till den 24 september. Bodil och Margareta återkommer med 

synpunkter på uppdragsbeskrivningen efter mötet. NAG Tandvårds 
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Strama föreslås bli en permanent arbetsgrupp till NPO tandvård på 

motsvarande sätt som Nationella Strama är en permanent NAG till NPO 

infektion. Förslagsvis nomineras en styrgrupp från Tandvårds–Strama 

bestående av ordförande, sammankallande och några övriga ledamöter. 

Tomas Tängdén som är ordförande i NAG Strama har återkopplat att 

frågan om en permanent NAG Tandvårds-Strama ska tas upp på deras 

nästa möte och att han ser antibiotika inom tandvård som en viktig fråga.                                                                                                     

Utifrån det generella uppdraget kan det sedan utgå tidsbegränsade 

uppdrag för revidering antibiotikabehandling och antibiotikaprofylax. 

Folkhälsomyndighetens samverkansgrupp för Stramafrågor har fått 

information och är positiva till en NAG.                                                                                     

Samtliga relevanta specialistföreningar har blivit tillfrågade om att 

nominera en lämplig person till expertgruppen. 

 

Beslut: 

NAG Tandvårds Strama föreslås bli en permanent arbetsgrupp till NPO 

tandvård. Tandvårds Strama initierar uppdrag till NPO. Vid behov kan 

ytterligare experter adjungeras till NAG. NPO tillfrågar och nominerar 

personerna till expertgruppen.   

 

5. NAG Farmakologi 

Lena Rosén Rignell har skickat uppdragsbeskrivningen till 

revideringsgruppen för synpunkter men inte fått någon återkoppling. Hon 

har även skickat ut förfrågan om att delta i styrgruppen för NAG 

Farmakologi men inte heller här fått något svar. Till styrgrupp föreslås 

ordförande, sammankallande och ytterligare två ledamöter. Lena 

återkommer med förslag på ledamöter. 

 

6. NAG Dental erosion 

Arbetsgruppen har haft ett första uppstartsmöte där man har gjort en 

nulägesanalys över aktuell forskning. Uppdraget innebär att ta fram ett 

förslag på klassificering av dental erosion i en förenklad modell och att i 

samverkan med journalleverantörerna utveckla registrering i status och 

riskbedömningssystem. Bedömningen är att det inte kommer att vara 

någon dyr utvecklingskostnad. Statusregistreringen finns färdig i version 3 

av T4, LifeCare, Carita och Frenda. Idag oklart hur nuläget är för Alma 

Soft och Opus.  

Arbetsgruppen kommer också att ta fram en strategi för implementering. 

Målet är att kunna leverera ett personcentrerat sammanhållet vårdförlopp 

för patienter med erosionsskador med fokus på tidiga insatser under 
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7. NAG patientsäkerhet 

Arbetet kommer att fortgå under hösten, samtliga regioner kommer att 

göra kartläggningen. Man arbetar lite olika; några kommer att tillsätta 

arbetsgrupper, några arbetar tillsammans och andra gör det själva. 

 

Privattandvården utvecklar ett eget mindre omfattande verktyg som kan 

användas på små enskilda kliniker. Lars Olsson kommer att presentera 

detta på kommande möte med NAG.                                                            

 

Beslut:                                                                                                    

Slutrapport mars-april 2022. 

 

8. Riksstämman 

I dagsläget utgår Tandläkarsällskapet från att det blir en fysisk 

Riksstämma. Symposiet ”Kunskapsstyrning mot en god och jämlik vård 

vid demenssjukdom” kommer ha en röd tråd från myndighet till vård.          
Texten i programbroschyren kommer att vara: ”Personcentrerade 

sammanhållna vård- och insatsförlopp ger möjlighet till förbättrad 

samverkan och en mer jämlik vård. Symposiet beskriver hur 

kunskapsstyrningen kan hjälpa Robin med demenssjukdom att bibehålla 

sin munhälsa”. Symposiet kommer att inledas med ett fall som beskriver 

hur det kan gå när samverkan inte fungerar och hur kunskapsstyrningen 

kan bidra till en bättre vård för den enskilde patienten.                                         

Symposiet är inplanerat till kl. 10.30 – 12.00 onsdagen den 17 november. 

Arbetsgruppen har nästa möte den 4 oktober 

 

9. NAG Kariessjukdom 

Med utgångspunkt från den modell för vårdförlopp för ortodonti i FTV 

Stockholm som Mathias Lemberger presenterade har ett utkast tagits fram 

för en uppdragsbeskrivning ”NAG personcentrerat sammanhållet 

vårdförlopp för sjukdomen karies”.                                                                        

Ulf har presenterat förslaget om att ta fram ett personcentrerat 

sammanhåller vårdförlopp för sjukdomen karies för Kariologiföreningen 

som ställde sig positiva.  

Vårdförloppet ska utgå från de Nationella riktlinjerna för tandvård. I 

nuläget saknas ett enhetligt nationellt vårdprogram. Målet är att genom 

kunskapsstyrningen ta fram ett vårdförlopp som kan implementeras och 

gälla i hela landet. Tandvården är pressad och vi har upplevt att det är 

svårt för sakkunniga inom tandvården att ha möjlighet att ta på sig extra 
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uppdrag utöver sina ordinarie arbetsuppgifter. Förslaget är att bilda en 

NAG med några få personer och koppla en referensgrupp av ytterligare 

sakkunniga till arbetsgruppen.  

 

Beslut:                                                                                                    

Gunnel kontaktar Gunnel Hensel-Petersson, ordförande i 

Kariologiföreningen, för att få Kariologiföreningens synpunkter. 

 

10. Förslag till uppdragsbeskrivning NAG Äldres munhälsa 

Gunnar Henning och Pia Skott är tillfrågade om att lämna synpunkter på 

förslaget till uppdragsbeskrivning NAG Äldres munhälsa.                                                                

Gunnar och Pia har föreslagit en bred arbetsgrupp för att få in flera 

professioner. Områden som de anser är viktiga att ha med företrädare för 

är:  

 Tandläkare med särskild kompetens inom gerodonti  

 Tandhygienist med särskild kompetens inom omvårdnad och 

samverkan med omvårdspersonal 

 Tandvårdspersonal med särskild erfarenhet av uppsökande vård 

(även bedside på SÄBO) 

 Vård 

 Logoped med särskild inriktning mot sväljsvårigheter 

 Nutritionist med särskild inriktning mot äldre 

 Representant NPO/RPO Äldres hälsa 

 Representant NPO/RPOI Primärvård 

 Patientperspektiv/Närståendeperspektiv                                                       

Vi avvaktar återkoppling från Gunnar och Pia. 

 

11. N2 motion från Sverige Demokraterna 

LPO i Region Kronoberg har fått i uppdrag att svara på en motion från 

Sverige Demokraterna om N2. Tidigare har motsvarande förfrågan 

kommit från Sverige Demokraterna i Västra Götaland, Region Halland, 

och Region Blekinge. Sakkunnig att svara på motionen i Region 

Kronoberg har varit endodontist Lena Andersson Bentz. Lena har 

önskemål om att NPO informerar tandvårdshögskolorna angående dessa 

motioner. 

 

Beslut: 

- Gunnel informerar samtliga tandvårdshögskolor om dessa motioner.  

- Till dagordningen framöver läggs en punkt för omvärldsbevakning där    

information för spridning tas upp. 
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12. Bruttolistan 

NPO tandvårds svar på Bruttolistan är skickat till Socialstyrelsen. 

 

13. Personcentret sammanhållet vårdförlopp i pipeline 

Kommande vårdförlopp, 2021-09-15 

Katarakt Berör inte tandvården 

Endolfarit Berör inte tandvården 

Schizofreni – fortsatt vård och stöd Berör tandvården 

Hörselnedsättning Berör inte tandvården 

Knäledsartros Berör inte tandvården 

Fosterdiagnostik Berör inte tandvården 

Andra kunskapsstöd som kommer 2021-09-16                                              

Vägledning för vårdhygieniskt arbete Berör tandvården  

 

14. Övrigt 

 

Förslag ny nomineringsprocess 

Nationellt system för kunskapsstyrning skickade i juni ut ett förslag på ny 

nomineringsprocess för NAG. Tanken var att processen skulle underlätta 

insamling av nomineringar, bli mer överskådlig och ha fasta 

nomineringstider fyra gånger per år. 

NPO/NPR som tillhör Södra sjukvårdsregionen skrev ett gemensamt 

remissvar där vi bland annat skrev att förslaget innebär ökad 

administration och förlängda nomineringsperioder.  

För tandvårdens del lämnade Ulrika in särskilda synpunkter:  

Processen passar inte tandvården vars arbete skiljer sig från hälso- och 

sjukvården. Föreslår även att processen kan användas där den passar 

och att den ska vara frivillig alt att något/några områden kan undantas. 

Sista svarsdatum var den 3 september, vi avvaktar svar. 

 

Validering av data om karies i SKaPa 

Den 24 juli publicerade Svenskt kvalitetsregister för karies och 

parodontala sjukdomar (SKaPa): Validering av uppgifter om karies hos 6- 

och 12-åriga barn.  

Syftet med studien var att utvärdera tillförlitligheten och noggrannheten 

hos SKaPa registerinformation om karies hos 6- och 12-åriga barn. 

Slutsats: SKaPa registerinformation visade tillfredsställande tillförlitlighet 

och noggrannhet på karies i 6- och 12-åriga barn och är en pålitlig källa 
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för registerbaserad forskning.  
Swedish quality registry for caries and periodontal diseases (SKaPa): validation of 
data on dental caries in 6- and 12-year-old children | BMC Oral Health | Full Text 
(biomedcentral.com) 

 

 

Prevention av munhålecancer ett Nationellt vårdprogram 

Jan Hirsch, professor emeritus, specialist käkkirurgi har skickat en 

skrivelse till Nationella stödfunktionen på SKR där han lyfter behovet av 

ett nationellt vårdprogram för säker och likvärdig uppföljning av 

premaligna munslemhinneförändringar i tandvården för att minska antalet 

fall av munhålecancer. Skrivelsen har lämnats för vidare hantering till 

NPO tandvård. För att kunna bedöma behovet av ett nationellt 

vårdprogram behöver vi få synpunkter från andra programområden som 

också behandlar premaligna munslemhinneförändringar.  

 

Beslut:  

Frågan lyfts igen på nästa möte. 

- Thomas kontaktar Bengt Haséus 

- Gunnel kontaktar ordförande/processledare för RCC och NPO Öron-    

Näsa- Hals. 

 

 

15. Nästa möte 2021-10-13 – 14  

Mötet hålls digitalt. Mötesinbjudan kompletteras med Teamslänk. 

 

16. Mötet avslutas 

 

Sekreterare: Ulrika Svantesson  

Justerat: Gunnel Håkansson 

https://bmcoralhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12903-021-01705-x
https://bmcoralhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12903-021-01705-x
https://bmcoralhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12903-021-01705-x

