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

PROTOKOLL

Dnr:

Protokoll för möte med NPO tandvård
Datum:

2021-12-09, 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, 2021-10-13 -- 14
Föregående mötes protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

3. Reflektioner kring seminarierna om Nationella riktlinjer
Samtliga sjukvårdsregioner, utom Norra sjukvårdsregionen, har nu haft
sina seminarier. Varje region har haft olika upplägg på seminariet men alla
är nöjda och har fått positiv feedback. Svarsfrekvensen var låg på
analysenkäten, knappt 3000 besvarade enkäten trots att utskicket gick till
samtliga tandläkare och tandhygienister såväl i folktandvården som
privattandvården i hela Sverige.
Redovisningen av resultatet har gjorts på olika sätt utifrån regionens
svarsfrekvens och fördelning mellan folktandvård och privattandvård.
Resultatet i GAP analysenkäten visar på en god överenstämmelse mellan
den nationella och sjukvårdsregionala nivån, bortsett från vissa specifika
åtgärder som tex fissurförsegling som utförs på alla nyerupterade
permanenta molarer oavsett kariesrisk i vissa regioner. Resultatet kan
användas för analys och för att identifiera vad man behöver arbeta mest
med i den egna regionen och är ett bra styrmedel för att upptäcka
kunskapsluckor. Det lokala implementeringsarbetet fortsätter under våren
och en omfattande analys kommer att göras på nationell nivå.
Remissen kommer att besvaras från RPO, regionalt, från Folktandvården
och från fakulteten.
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Den 8 december anordnades ett webbinarium om implementering av de
nya nationella riktlinjerna för tandvård för Privattandläkarnas medlemmar.
NPO har fått förfrågan från Thomas Malm om deltagande i målnivåarbete
för tandvården. Varje sjukvårdsregion har utsett en representant:
Norr
Karin Sunnegårdh
Södra
Hans Melander
Mellan
Anna Westin
Sydöstra
Pernilla Larsson-Gran
Västra
Anders Ljungné
Stockholm -Gotland
Anna Hägglund.
Socialstyrelsen har fått ett regeringsuppdrag att ta fram ett stöd för
implementering av de nationella riktlinjerna. Utbildningsupplägget är i tre
steg. Steg 1 och 2 är för alla målgrupper och steg 3 skiljer sig lite för
behandlare och chefer/verksamhetsutvecklare. Materialet kommer att bli
digitalt.

4. Uppstartsmöte inför Riksstämman 2022.
Inbjudan har kommit från Svenska Tandläkare- Sällskapet om att delta på
ett uppstartsmöte fredagen den 28 januari kl.10 – 12.00. Andreas
representerar NPO.

5. Bruttolistan
Socialstyrelsen har slutfört den revidering av Bruttolistan som inleddes
under 2020. Alla NPO:er har bjudits in till dialogmöten gällande detta
arbete och det urval av områden som Socialstyrelsen nu går vidare med.
Vi beslutar att bjuda in Socialstyrelsen till vårt möte den 24 januari. Ulf har
blivit ombedd inom RPO Norra sjukvårdsregionen att ta fram nomineringar
för tandvården inför tillsättningen av en expertgrupp för sällsynta tillstånd.
Tandvården har en representant i NPO Sällsynta sjukdomar.
Beslut:
Gunnel bjuder in Socialstyrelsen till NPO:s möte 24 januari och kontaktar
ordföranden i NPO Sällsynta sjukdomar.
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6. Prevention av munhålecancer, ett nationellt vårdprogram
NPO ÖNH har diskuterat skrivelsen från Jan Hirsch om behovet av ett
nationellt vårdprogram för uppföljning av premaligna
munslemhinneförändringar. De är intresserade av att ha en diskussion
tillsammans med NPO tandvård och anser att diskussionen bör utgå från
rådande standardiserat vårdförlopp för huvud-och halscancer. Göran
Laurell föreslår ett gemensamt TEAMS möte efter Nyår.
Beslut:
Gunnel bjuder in till ett gemensamt TEAMS möte 2022-01-14 kl. 13-14.

7. Patientsäkerhet, IVO gör en omprioritering
Anders Wikander, Inspektör, tillsynstandläkare på IVO deltar.
Anders berättade om det regeringsuppdrag som IVO har fått om att arbeta
riskbaserat och datadrivet. Ivo har inte varit särskilt databaserat tidigare
vilket nu innebär en del infrastrukturarbete och en övergång till digitalt
arbetssätt.
Anders är intresserad av att få ta del av det arbete om patientsäkerhet
som görs inom NPO tandvård. Det är intressant för IVO, eftersom de nu
håller på med riskanalys för att tillsynen ska bli mer konsekvent
riskbaserad. De tillsynsområde som prioriteras av IVO är äldreomsorg och
HBV-hem men även inom tandvården görs nu riskbedömningar.
IVO ser att det kan finnas en risk när små verksamheter köps upp av
större företag och sedan drivs vidare som tidigare utan organiserat ansvar
för patientsäkerheten.
IVO har ett bra samarbete med Försäkringskassan och får därigenom
tillgång till data från tandvården. Anders ser inget behov av omfattande
journalgranskningar för tandvården då han bedömer att tandvården inte är
ett stort problem som det ser ut idag.
Det är oklart hur omprioriteringen av arbetssätt kommer att påverka
tandvården och IVO som dialogpartner. Ett problem som man ser på IVO
är bristen på jurister vilket innebär långa handläggningstider.
NAG patientsäkerhet kommer med en slutrapport till sommaren. Anders
bjuds in till ett möte efter sommaren för att diskutera resultatet i
slutrapporten.
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8. Nationellt hälsovårdsprogram för barn och unga
Ylva Malmquist, Alfheidur Astvaldsdottir, Sara Sjölund från Socialstyrelsen
deltar.
Socialstyrelsen har fått i uppdrag från regeringen att i en förstudie se över
hur ett nationellt hälsovårdsprogram för barn och unga bör utformas och
implementering. Hälsovårdsprogrammet ska inkludera primärvården
inklusive mödrahälsovården, barn hälsovården, ungdomsmottagningarna
och elevhälsans medicinska insatser. Socialstyrelsen har även valt att
inkludera tandvården i förstudien och deltar idag för att diskutera NPO:s
syn på att tandvården finns med i hälsovårdsprogrammet.
Tandvården är en viktig arena eftersom vi ser alla barn regelbundet, både
friska och sjuka och kan tidigt fånga upp riskpatienter med stora
hälsoekonomiska vinster. Det pågår redan idag flera framgångsrika
projekt mellan tandvård och barnhälsovård i de olika regionerna. Det är
viktigt att hitta samverkansområden och kartlägga det vi gör tillsammans.
En tydlig ansvarsfördelning kring alla aktörer som berör barnen skulle
underlätta.
Socialstyrelsen återkommer till NPO när förstudien är klar.
Kontaktuppgifter på personer som arbetar i olika projekt skickas till Sara
Sjölund.

9. Personcentrerat sammanhållet vårdförlopp
- Palliativ vård, deadline 15 januari
- Stroke och TIA – tidiga insatser och vård, deadline 15 januari
- Stroke och TIA – fortsatt vård och rehabilitering, deadline 15 januari
- Peter Almgren, Börja med barnen, deadline 13 december
- Diabetes med hög risk för fotsår. Vi avstår från att lämna remissvar
10. NAG tandvårdsstrama
Gunnel har haft möte med Bodil Lund, Margareta Hultin, Per Rabe och
Bengt Götrick. Tandvårdsstrama kommer att ligga kvar under
Folkhälsomyndigheten. Gunnel har lyft finansieringsfrågan med Södra
sjukvårdsregionen som i sin tur lyfter detta till styrgruppen för
kunskapsstyrning, SKS. Andreas har kontaktat Kalle Brandstedt på
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Socialdepartementet om behovet av att revidera konsensusrekommendationerna för antibiotikaprofylax och antibiotikabehandling.
Kalle har skickat en skrivelse till Läkemedelsverket om deras syn på
behovet av en revidering kopplat till antibiotikastrategin och att
reducerad förskrivning av antibiotika är en del i
patientsäkerhetssatsningen.

11. NAG tandvårdens läkemedel
Uppdragsbeskrivningen är godkänd och samtliga nominerade har
godkänts av respektive sjukvårdsregion. Tandvårdens läkemedel
publiceras i februari 2022 och läggs ut på kunskapsstyrningens
webbplats. Finansieringen av boken skiljer sig mellan regionerna.

12. NAG äldres munhälsa
Uppdragsbeskrivningen är godkänd och samtliga nominerade har
godkänts av respektive sjukvårdsregion. Gruppen består av Gunnar
Henning, ordförande 10%. Övriga är nominerad på 5% under 3 år och
utgörs av: Pia Skott, Jessica Friberg (tandhygienist), Linnea Ryman
(särskilt uppsök), Kerstin Johansson (logoped), Josefin Gapsäter
(nutritionist). Rekrytering pågår för att nominera en representant från
NPO/RPO/LPO äldres hälsa och NPO primärvård samt en
patientrepresentant.

13. NAG dental erosion
En delrapport planeras till slutet av februari. Fokus är på implementering
av registrering i status med förenklad skala. De journalsystem som ännu
inte har programmerat om sitt status efter det nya klassificerings systemet
säger sig vara villiga att göra det om det finns ett nationellt beslut om
införandet. Det är dock också en finansieringsfråga. Arbetet med att ta
fram ett sammanhållet personcentrerat vårdförlopp pågår.

14. NAG patientsäkerhet
Punkten skjuts upp till nästa möte.
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15. NAG dental implantat
Gunnel har försökt nå Shariel Sayardoust men inte fått någon kontakt, gör
ett nytt försök.
I senaste numret av tandläkartidningen finns en artikel om NAG dentala
implantat. I januari kommer regioner med journalsystemet Carita att vara
piloter och testa systemet.

16. Elisabeth Wernberg Gerdin i sin roll som medicinalråd på
Socialstyrelsen
Socialstyrelsen har fått ett regeringsuppdrag att kartlägga behoven av
olika typer av datamängder inom hälsodataområdet. Regeringen vill
genom detta skapa bättre förutsättningar för nationell uppföljning, för
datadriven kvalitetsutveckling av vården och för forskning av innovation i
Sverige. Socialstyrelsen genomför nu en behovsinventering och
intressentkartläggning för att försöka fånga upp alla olika typer av
hälsodata och användningsområden. Genom enkäten som nu skickats ut
kan man ge förslag på behov av hälsodatamängder av nationellt intresse.
Enkäten är öppen till 23 december och är utskickad till samtliga i gruppen
för spridning.
Elisabeth adjungeras till NPO tandvård för en nära dialog mellan NPO och
Socialstyrelsen.

17. Verksamhetsplan 2022
Det förslag som tidigare mailats ut är nu inskickat till stödfunktionen.
Beredningsgruppen och SKS går igenom verksamhetsplanerna och vi får
återkoppling från värdregionen vid årsskiftet. Den slutgiltiga
verksamhetsplanen ska skickas till stödfunktionen senast den 28 januari
och SKS tar beslut om verksamhetsplanerna den 23 februari.

18. Fysiskt möte 23-24 maj
Varje NPO får ha två fysiska möte per år i SKRs lokaler. Den 23 maj har
Andreas bokat möteslokal på Eastman och den 24 maj hålls mötet på
SKR. Ändring har även skett när det gäller middag vid internat, middag är
bokad den 23 maj kl. 18.00 på Tolvan, SKR.
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19. Övrigt
Mallar, blanketter och riktlinjer
Allt finns samlat på kunskapsstyrningens projectplace:
(81) Dokument - Projectplace
Mandatperioder NPO, räknas från 1 januari 2020
Ledamöter - tre år med möjlighet till förlängning ytterligare en period.
Ordförande - tre år utan möjlighet till förlängning. Därefter föreslår NPO
ordförande vid konstituerande möte. Ny ordförande fastställs av SKS.
Ny mötesrutin för NPO
Ulrika bevakar ev. ändringar.
Kristina Happstadius-Trädgård, workshop kommunikation
Punkten skjuts upp till nästa möte.

20. Nästa möte
2022-01-24 digitalt möte kl. 09.00-12.00

21. Mötet avslutas

Sekreterare: Ulrika Svantesson
Justerat: Gunnel Håkansson

Dnr:

