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Närvarande:

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

Förhinder:

Protokoll
1. Mötets öppnande
2. Föregående mötesprotokoll, 2022-05-23 - 2022-05-24
Föregående mötesprotokoll är utskickat i PDF-format för vidare spridning.

3. NAG antibiotika i tandvården
Styrgruppen NAG antibiotika i tandvården har haft ett första möte där
uppdragsbeskrivningen och det generiska ramverket – en vägledning för
att utarbeta kunskapsstöd gåtts igenom. Det är en permanent NAG och
styrgruppen består av Margareta Hultin (ordförande), Malin Brundin,
Bengt Götrick, Bodil Lund och Per Rabe. Styrgruppen har tagit fram ett
förslag på arbetsprocess som NPO har tillstyrkt. Arbetet med revisionen
bedöms ta två år och genomförs i steg och inleds med antibiotikaprofylax.
Gunnel har presenterat behovet av att revidera
konsensusrekommendationerna vid ett möte med Södra
Regionvårdsnämnden. Södra sjukvårdsregionen kan hjälpa till med att
arrangera webbinarium eller ta fram analyser.
Julia Barroso på Läkemedelsverket ska kontaktas för information om det
påbörjade revideringsarbetet, uppdragsbeskrivningen och
arbetsprocessen. Specialistföreningarna i parodontologi, endodonti,
ororfacial medicin och pedodonti har nominerat personer till
expertgruppen. Nomineringen måste dock aktualiseras eftersom
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nomineringen skedde våren 2021. Käkkirurgiska föreningen har inte
återkopplat.
Gunnel kommer att kontakta NPO hjärta – kärlsjukdomar, NPO
rörelseorganens sjukdomar (ortopeder) och NPO ÖNH- sjukdomar.
Respektive sjukvårdsregion ska godkänna de ledamöter som har
nominerats och jävsdeklarationer ska lämnas in.
HTA-O har deltagit i arbetsgruppens uppstartsmöte.
4. NAG dental erosion, synpunkter på inkomna remissvar
Remissvaren för delrapport 1, dental erosion är sammanställda.
Arbetsgruppens möte för att diskutera inkomna synpunkter ställdes in och
återrapportering sker därför på NPO:s möte efter sommaren.

5. NAG sällsynta orofaciala/odontologiska hälsotillstånd
NPO:s förslag är att nominera en från respektive kompetenscenter och de
sjukvårdsregioner som saknar kompetenscenter nominerar en deltagare
via RPO. Förslag på nominerade diskuteras och tas upp igen på NPO:s
möte efter sommaren.

6. Uppdragsbeskrivning ”Personcentrerat sammanhållet förlopp för
kariessjukdomen på individnivå”
Beredningsgruppen har meddelat att Kunskapsstyrningssystemets
styrgrupp, SKS fattar särskilda beslut när ett kunskapsstöd ska innehålla
ett vårdförlopp, både i val av område och färdigställt vårdförlopp. Inför
ansökan skall ett svarsformulär fyllas i angående ”Förfrågan om nya
personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp”. Det ska också tas fram
och presenteras en modell för behovsanalys. Beredningsgruppen har fått
besked om att NPO tandvård vill utarbeta ett personcentrerat
sammanhållet vårdförlopp för insatsområdet kariessjukdom på individnivå
i verksamhetsplanen 2022. Till grund för beslutet ligger förarbetet med
NAG behandling av okontrollerad kariessjukdom (slutrapport 2020) och
det förslag till klassificering av kariessjukdom på individnivå som
Cariologiföreningen har tagit fram.
En diskussion har förts med Cariologiföreningen som har gått igenom
uppdragsbeskrivningen och som ställer sig positiva till att ta fram ett
personcentrerat sammanhållet vårdförlopp. Förslag på nomineringar till
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arbetsgruppen och till referensgruppen diskuterades.
Beslut:
Ansökan om att få ta fram ett personcentrerat sammanhållet vårdförlopp
skickas in till beredningsgruppen. Förslag på nominerade diskuteras
vidare på nästa möte.

7. NAG dentala implantat
Shariel Sayardoust deltar för att ge information om NAG dentala
implantats arbete.
Syftet med ett kvalitetsregister för dentala implantat är att utveckla,
förbättra och säkra kvaliteten. Man vill även sprida kunskap för en säker,
individanpassad och jämlik behandling. Detta möjliggör jämförelse av
egna behandlingsresultat med nationella och internationella resultat. För
patienten leder detta till bättre funktion, oralmotorik, förbättrat
tandstatus/tandhälsa och ökad livskvalitet.
Den nya förordningen (EU) 2017–745 om medicintekniska produkter
(MDR) ställer generellt hårdare krav på produkter, tillverkare och
vårdgivare vilket ger en ökad säkerhet för patienten.
SKaPa och implantatregistret - SKRI, Svenskt KvalitetsRegister för dental
Implantat. Fördelarna med detta är att det redan nu är ett väl fungerade
register som är automatiserat och finns i befintlig infrastruktur.
Just nu sker teknisk utveckling och tester i de regioner som har Carita
som journalsystem, Halland, Skåne, Norrbotten och Värmland.
Pilotrapport planeras till hösten 2022 då även presentation sker på
Riksstämman.
Shariel har föreslagit för Svensk Folktandvårdsförening att funktionen ska
ingå som ett krav vid upphandling av nya journalsystem.
Nu finns tekniken med QR-kod och scanning i pilotdrift hos Caritaanvändare men även andra data än implantat QR-koder skulle kunna
inhämtas. Per Bankvall på upphandlingsgruppen ska informeras om
tekniken och sammankopplas för ett möte med Shariel.
Shariel kan bjudas in till RPO för att presentera arbetet.
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Beslut:
Pernilla kontaktar Per Bankvall i upphandlingsgrupperingen efter LCD.
Ulf kontrollerar hur sjukvården registrerar sina implantat.

8. Vårdriktlinjer för klinisk tandvård och sjukvård för patienter med
diabetes och parodontit
Punkten har sedan förra NPO-mötet varit uppe för diskussion i några
RPO. Detta är ett intressant område men behöver bli lite tydligare innan
en nationell arbetsgrupp skapas.
Gunnel kontaktar Petra Vogt, ordförande i NPO och RPO primärvårdsråd
för ett gemensamt möte med Anders Lindunger, doktorand på KI,
klinikchef FTV Stockholm.

9. Dialog om utvecklingsarbetet av det nationella planeringsstödet för
hälso- och sjukvårdspersonal, NPS.
Åsa Olsson och Elisabeth Wärnberg-Gerdin, Socialstyrelsen deltar.
Åsa är sedan oktober 2021 ansvarig utredare NPS och har i sitt uppdrag
att utveckla rapporten så att den på ett bättre sätt än idag fångar in
tillgång och efterfrågan på legitimerad personal.
Tidigare rapporter har främst utgått från ett behov av att ersätta personal
som går i pension med nyutexaminerad personal. Ambitionen är att
utveckla detta resonemang i en pilotrapport utifrån aspekter som:
- utveckling av sjukdomspanorama
- geografisk tillgänglighet av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal
- medicinsk och teknologisk utveckling av betydelse för hälso- och
sjukvårdspersonal och patienter inom olika verksamhets- och
diagnosområde. Socialstyrelsen tänker välja ut de område där det finns
störst behov och kostar samhället mest pengar, munhälsan är ett av
dessa områden.
Socialstyrelsen vill lyfta områden som betyder mest för utvecklingen av en
modern hälso- och sjukvård och tandvård. Det handlar tillexempel om
patientcentrerad vård, utveckling av multidisciplinära team,
evidensbaserad praktik, kvalitets och förbättringsarbete,
informationsteknologi och hälsodata samt utveckling av
legitimationsyrken. Detta ska sedan belysas utifrån behov att utveckla
förutsättningarna för legitimationsyrkena samt multidisciplinära team.
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Inom tandvårdsområdet har Socialstyrelsen identifierat barntandvården
och tandvård för äldre, äldre som särskilt viktigt. Utifrån det perspektivet
handlar mycket av multidisciplinärt samarbete om samverkan med övriga
delar av hälso- och sjukvård (inklusive kommunal hälsovård och
Socialtjänst).
Diskussion kring utveckling av rapporten:
- viktigt att enkäten ska skickas till ”rätt” personer med kännedom om
verksamheten. Sändlistan är samma till alla legitimationsyrken.
- sätt i relation till befolkningen
- hur stor andel privattandläkare finns i respektive region
- komplettering med tjänstgöringsgrad/tillgängliga resurser
- man kan inte ersätta nyutexaminerade med erfarna som går i pension
- teamarbete
- introduktionsprogram
- ca 20% av befolkningen går inte regelbundet till tandvården. Har denna
grupp förändrats över tid? Hur många gör regelbundna besök?
Man börjar även se ett hälsoproblem i de regioner där vuxna
revisionspatienter inte får komma till tandvården. Remisserna till
specialisttandvården minskar och andelen med t.ex. odiagnostiserad
parodontit ökar.
NPS är ett viktigt verktyg som bör uppdateras kontinuerligt. Statistikdelen
kommer att finnas kvar i rapporten och NPS:s bilagor kommer att läggas
över i Excel format så att man kan göra egna modelleringar.
NPS är i ett pilot/utvecklingsläge där man nu ringar in frågor/områden som
behöver lyftas. Socialstyrelsen återkommer med områden de tror är
viktiga och vi har en fortsatt dialog och NPO ger input till processen.
Beslut:
Sändlistan mailas ut till gruppen
Åsa och Elisabeth bjuds in till mötet i november för en fortsatt diskussion.

10. Sammanfattning vilken information som ska föras över till RPO
3.NAG antibiotika i tandvården
6. Personcentrerat sammanhållet vårdförlopp för kariessjukdomen på
individnivå.
7. NAG dentala implantat
9. NPS, utvecklingsarbete av det nationella planeringsstödet för hälso-
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och sjukvårdspersonal.

11. Inbjudan till hösten möte
NAG äldres munhälsa
Arbetsgruppen ska genomföra en ”baseline-enkät” till sjukvårdsregionerna
via NPO tandvårds olika representanter från RPO. Enkäten kommer att
tas fram tillsammans med Södra sjukvårdsregionen. Arbetsgruppens
nästa möte är den 21 juni. Gunnar Henning bjuds in till NPO under
hösten.
NPO levnadsvanor
NPO levnadsvanor bjuds in till ett av hösten möte för dialog om
samverkan och förslag om tandläkarmedverkan i NPO/NAG.
Privattandvården
Stefan Barholm ordförande i Svensk Privattandvård AB och Anders
Jonsson, Praktikertjänst, bjuds in till NPO för dialog om hur vi bäst når ut
brett om kunskapsstyrningen i privattandvården.

12. Mötestider hösten
2022-09-21, kl. 09.00-12.00
2022-10-24, kl. 09.00-12.00
2022-11-08 - 2022-11-09
2022-12-14, kl. 09.00-12.00

digitalt möte
digitalt möte
fysiskt möte i Stockholm
digitalt möte

Ulrika skickar ut Outlook inbjudan samt bokar lokal i Stockholm 8–9
november.

13. Övrigt
Ny ledamot från Västra götalandsregionen
Det är Thomas Jacobsens sista möte med NPO tandvård idag, Thomas
ersätts från hösten av Susanna Victoria. Thomas tackades för sin fina
insats i NPO tandvård. Gunnel mailar och hälsar Susanna välkommen.
RPO Sydöstra har fått en fin dragning och beskrivning av de nationella
vårdriktlinjer som bettfysiologiföreningen gemensamt tagit fram. Gunnel
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kontaktar Per Alstergren och Ing-Marie Nilsson och bjuder in till ett möte
efter sommaren för att höra mer om riktlinjerna. NPO kan bidra med
kunskapsspridning av de framtagna nationella vårdriktlinjerna.

Deltagare från Åland med i RPO Stockholm-Gotland
Vid Odontologiska samfundets möte på Åland fick Ola frågan om en
tandläkare från Åland får delta i RPO Stockholm-Gotland. Andreas tar
med sig frågan till sitt RPO.

14. Nästa möte
2022-09-21, kl. 09.00-12.00. Digitalt möte via Teams.

15. Mötet avslutas

Sekreterare: Ulrika Svantesson
Justerat: Gunnel Håkansson

Dnr:

