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Protokoll för möte med NPO tandvård 

Datum:  2022-10-24 
 

Närvarande:  Gunnel Håkansson, Södra Sjukvårdsregionen 
Ulf Söderström, Norra Sjukvårdsregionen 
Pernilla Larsson-Gran, Sydöstra Sjukvårdsregionen 
Ola Fernberg, Mellersta Sjukvårdsregionen 
Ulrika Svantesson, Södra Sjukvårdsregionen 
Andreas Cederlund, Stockholm-Gotland Sjukvårdsregion,  
Susanna Victoria, Västra Sjukvårdsregionen 
Anders Jonsson, Praktikertjänst  
Anna Westin, Mellersta Sjukvårdsregionen, adjungerad 
Py Palmqvist, Norra Sjukvårdsregionen, adjungerad 
 

Förhinder:  
 

 

Protokoll 

1. Mötets öppnande 

 

2. Presentationsrunda 

Nya ledamöter i NPO tandvård hälsas välkomna.  

Ola Fernberg slutar vid årsskiftet och ersätts av Anna Westin, Mellersta 

Sjukvårdsregionen. Anders Jonsson, Praktikertjänst är ny ledamot och 

representerar privattandvården. Efter årsskiftet deltar även Lars Olsson 

från privattandvården. 

 

 

3. Föregående mötesprotokoll, 2022-09-21 

Föregående mötesprotokoll är utskickat i PDF-format för vidare spridning. 

 

 

4. Vårens mötestider 

16 januari kl. 09.00 – 12.00, digitalt möte 

3 mars kl. 09.00 – 12.00, digitalt möte 

25–26 april, fysiskt möte i Stockholm 

14 juni kl. 09.00 – 12.00, digitalt möte 

Ulrika skickar ut outlookinbjudan till samtliga möten. 

 



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

PROTOKOLL  
 

Dnr: 

    

    

 

 

5. NAG sällsynta orofaciala/odontologiska hälsotillstånd 

Uppdragsbeskrivningen är klar samt nomineringar från de tre 

kompetenscentren och representant från Södra sjukvårdsregionen. 

Representation saknas från sjukvårdsregionerna Mellersta och 

Stockholm-Gotland, Ola och Andreas återkommer med detta. 

 

Representanter till arbetsgruppen är Catarina Falk Kieri, Norra 

sjukvårdsregionen, Sanja Coric, Södra sjukvårdsregionen, Anna Ödman 

Roussakis, Västra sjukvårdsregionen, Pernilla Holmberg, Sydöstra 

sjukvårdsregionen. Catarina Falk Kieri nomineras som ordförande. Gunnel 

kontaktar Catarina. 

Gunnel har varit i kontakt med Cecilia Gunnarsson, ordförande i NPO 

sällsynta diagnoser för ett framtida samarbete. 

 

 

6. Tandakademin och Internetodontologi 

Julian Baranowski, Internetodontologi & Tandakademin har förtydligat sina 

frågor kring ett samarbete gällande spridning av kunskap. Tandakademin 

är en ny hemsida under Internetodontologi och det är samma 

vetenskapliga råd som jobbar med faktabladen och som tar hand om den 

nya sajten. Faktabladen granskas i detalj av det vetenskapliga rådet och 

det vetenskapliga rådet väljer lämpliga föreläsare för varje kurs. 

 
Julian undrar 

• Vad vi skulle kunna vara intresserade av?  

• Om vi skulle kunna hjälpa till med att välja vilka kursområden som är 
mest angelägna att satsa på framöver? 

• Om vi har någon egen kapacitet att skapa digitala kurser för då kan 
Tandakademin bistå med en plattform att sprida dem på och 
marknadsföra dem på?  

• Annars har Tandakademin möjlighet att ta fram kurser om vi kan bistå 
med förslag på föreläsare och ämne. 
 

Det finns många aktörer på marknaden och NPO tandvård bör inte 
kopplas ihop med någon fristående utbildningsorganisation. När det finns 
ett utbildningsbehov kommer samtliga aktörer att informeras.  
 
Beslut:                                                                                                                
Gunnel svara på Julian Baranowskis mail. 
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7. Verksamhetsplan 

Elisabeth Wärnberg Gerdin, Socialstyrelsen deltagande skjuts upp till 

NPO tandvårds kommande möte i november.                               

Verksamhetsplanen för 2023 ska göras i samverkan med Socialstyrelsen. 

I arbetet med verksamhetsplanen har det lagts in att det ska ske en 

avstämning med sjukvårdsregionen inom ramen för värdskapet. Ulrika och 

Gunnel har påbörjat arbetet och Gunnel och Elisabeth har haft ett 

avstämningsmöte. Nya uppdrag som tex att ta fram ett nytt kunskapsstöd 

ska skrivas som en ny insats även för en pågående NAG medan en 

kartläggning skrivs som en pågående insats.   

 

Det är NPO:s uppdrag via RPO att stötta implementeringen av de 

nationella riktlinjerna för tandvård. I uppdraget ingår också att 

marknadsföra det implementeringsstöd som Socialstyrelsen har tagit fram 

i samverkan med NPO. NPO ska arbeta för att implementeringen och 

arbetet med riktlinjerna blir jämlikt. Alla utbildningsinsatser måste nå alla 

för att kunna hålla en jämlik kunskapsnivå.  

 

Ett förslag är att vi tar fram en införandeplan och arrangerar en workshop.  

Via RPO bjuds de personer in som har i uppdrag att arbeta med 

implementeringen.  

I VGR kommer man att sätta ihop olika patientfall med svarsalternativ för 

att kartlägga hur man jobbar i dag, vilken kunskap som finns om de 

nationella riktlinjerna och arbetar man rätt. Samtliga vårdgivare inom 

folktandvården får svara på patientfallen. Resultatet kommer att användas 

för olika fokusområden.  

RPO i södra sjukvårdsregionen kommer att göra motsvarande.                                                               

I sydöstra sjukvårdsregionen har man genomfört delseminarier. 

Nyckelpersoner inom områden för äldre, barn och unga samt behandling 

och rehabilitering har tillsammans prioriterat vad och hur man kan 

implementera riktlinjerna. Resultatet kommer att innebära att det blir 

tillägg till vissa vårdprogram och att man tar fram utbildningsblock. 

Tyngdpunkten läggs på kompetensutveckling under kommande år. Även 

privattandvården finns med som en part och kan delta på utbildningarna.  

Sammanställningen har redovisats för tandvårdsledningen och 

beställarenheten.  

Från mellersta och norra sjukvårdsregionen lyfts problem med knappa 

resurser och stora svårigheter att genomföra implementeringen. 

 

Den nationella arbetsgruppen (NAG) för äldres munhälsa har skickat ut en 

enkät via RPO för att besvara ett antal frågor kring implementering av de 
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nationella riktlinjerna för tandvård för patienter med behov av särskilt stöd. 

Frågorna är avstämda med Socialstyrelsen, eftersom de även har i sitt 

uppdrag att följa upp implementeringen. Socialstyrelsen kommer att göra 

det under 2023. Frågeställningarna återfinns från den tidigare GAP-analys 

enkäten som skickades ut till alla tandläkare och tandhygienister inom 

såväl privattandvården som folktandvården under hösten 2021. 

 

Beslut:  

Kontakt tas med Sofia Orrskog, Socialstyrelsen och Södra 

sjukvårdsregionen angående en workshop för samverkan kring 

implementering. Förslagsvis sker workshopen i Stockholm under våren 

2023. 

Till nästa möte ska alla ha gjort en kartläggning över hur RPO arbetar 

med implementering 

 

8. Riksstämman 

 

Lämna karies kvar – selektiv exkavering – ett paradigmskifte 

Symposiet arrangeras av Socialstyrelsen i samverkan med Svensk 

Förening för Cariologi och NPO tandvård. Gunnel representerar NPO 

tandvård. Idag finns det vetenskapligt stöd för att det är en likvärdig 

behandling som stegvis exkavering - och sedan tidigare vet vi att det är en 

bättre behandling än att exkavera till ”kariesfritt” dentin. De odontologiska 

fakulteterna har en viktig roll i att se till så att alla som går utbildning får ta 

del av kunskapen och hur det går till. Det är också viktigt att TVL tar fram 

en åtgärd för identifiering i journalsystemen så att det blir möjligt att följa 

upp.  

 

Karies – en klassificeringsfråga? 

Symposiet arrangeras av Svensk Förening för Cariologi i samverkan med 

NPO tandvård.  

Ulf är moderator. Ingressen kommer att knyta samman 

kunskapsstyrningen mot arbetsgruppens rapport följt av resultatet. Vår 

förhoppning är att vi har hunnit att få besked om ansökan om ett 

personcentrerat sammanhållet vårdförlopp för kariessjukdom på 

individnivå har beviljats av SKS. 

 

Från teori till praktik – hur kan du använda nationella riktlinjer? 

Symposiet arrangeras av Socialstyrelsen i samverkan med SKaPa och 

NPO tandvård. Gunnel representerar NPO tandvård. Symposiet ger en 

översikt av de nationella riktlinjerna för tandvård, och kommer att beröra 
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rekommendationer, indikatorer, målnivåer och implementeringsstöd samt 

den kommande utvärderingen. 

Lärandeträff SKR  26 oktober 

Gunnel och Sofia Orrskog, Socialstyrelsen deltar tillsammans på 

lärandeträffen för att berätta om samarbetet med de nationella riktlinjerna. 

De kommer att lyfta GAP-analysen, de sjukvårdsregionala seminarierna 

samt implementering och vad som görs idag.  

 

 

9. Project Place 

Ulrika visar Project Place, vad vi lägger ut där samt vad/hur man hittar 

information.  

 

 

10. NAG Dental erosion 

Gunnel har kontaktat journalleverantörerna för att meddela att det finns ett 

nationellt system för registrering av erosionsskador. De 

journalleverantörer som har kontaktats är Swedish Care, Life Care Dental, 

Almasoft, FRENDA, OPUS, Carestream och Muntra. Ingen har 

återkopplat ännu. Gunnel avvaktar ytterligare någon vecka innan hon 

skickar en påminnelse och efterfrågar besked.  

 

Peter Lingström kommer att ta fram utbildningsmaterial som stöd till 

implementeringen. Peter kommer även att korrigera delrapporten efter 

remissammanställningen.  

 

Arbetet med det nationella vårdprogrammet kommer inte att vara färdigt 

till årsskiftet. Två nya deltagare behöver nomineras som ersättare för Ulf 

och Ola och en ny ordförande. Vi tar fram förslag på nominering vid nästa 

möte.   

Samarbetet med HTA-O resulterade inte i några vetenskapliga artiklar. 

NAG gör nu egna sökningar.  

 

 

11. Personcentrerat sammanhållet vårdförlopp för kariessjukdom på 

individnivå 

Vi har inte fått något svar från styrgruppen på SKS ännu. Vi avvakta svar.  

 

Åke Tegelberg har bett Ola om hjälp med en enkätundersökning som de 

vill sända till regionernas tandläkare och tandhygienister. Åke vill få 



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

PROTOKOLL  
 

Dnr: 

    

    

 

 

tillgång till alla mailadresser för att kunna göra utskicket digitalt. GDPR gör 

att det inte är möjligt att lämna ut mailadresser. Ola kommer ta upp Åkes 

förfrågan på deras kommande RPO och återkopplar på vårt kommande 

möte i NPO i november.  

 

 

12. NPO levnadsvanor 

På NPO tandvårds möte den 9 november deltar NPO levnadsvanor via 

Teams. Punkter att ta upp vid mötet: 
• Vad anser de att tandvårdens huvudsakliga uppgift ska vara? 
• Vad tror de att tandvården kan bidra med 
• Kompetensnivån 

 
 

13. Kommande remisser 
Bodil Lund har återkopplat med synpunkter efter utskicket av protokollet 
från mötet i september. Bodil påpekar att tandvården berörs även av 
cancersjukdomar och hud- och könssjukdomar. Hon menar att det är 
viktigt att oral hälsa och sjukdom övervakas i alla dessa områden som 
odontologi överbryggar till. Detta är något vi instämmer i och kommer att 
ta hänsyn till.  
 

Kommande remisser 
- Cancersjukdomar 
- Hud- och könssjukdomar 
  Svårläkta sår – berör tandvården  
- Lung- och allergisjukdomar 
  Matallergi                                                                                                           
- Obstruktiv sömnapné hos vuxna – berör tandvården 
- Ögonsjukdomar 
- Endokrina sjukdomar 
- IBB inflammatorisk tarmsjukdom 
 

 

14.  Högspecialiserad vård och sällsynta odontologiska hälsotillstånd 

Ulf rapporterar från mötet med Socialstyrelsen. Socialstyrelsen kommer i 

dagsläget inte att gå vidare med spåret kring att införliva de odontologiska 

kunskapscentrumen i systemet för nationell högspecialiserad vård men 

Socialstyrelsen för en fortsatt dialog gällande kirurgiska åtgärder.  

 

 

15. Bettfysiologiföreningens framtagna vårdriktlinjer 

Per Alstergren och Erik Lindfors deltar för att presentera de nationella 
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vårdriktlinjerna med behandlingsstöd som bettfysiologiföreningen tagit 

fram.  

 

Per gav en genomgång om orofacial smärta och beskrev tandvårdens 

viktiga roll vid orfacial smärta och hur patienterna kan identifieras i 

allmäntandvården. Behandlingsstödet som har tagits fram är helt baserat 

på Socialstyrelsens nationella riktlinjer med tillägg av uppföljnings intervall 

och debiterings anvisningar. I flera regioner pågår implementering av 

behandlingsstödet. 

 

Beslut:  

Gunnel kontaktar styrgruppen för att utreda hur vi kan lägga 

behandlingsstödet under kunskapsstyrningen.  

Per Alstergren och Erik Lindfors bjuds in till workshopen om 

implementering våren 2023.  

 

 

16. Sammanfattning vilken information som ska föras över till RPO 

5. NAG sällsynta/orofaciala hälsotillstånd 

7. Verksamhetsplan 2023                                                                           

7. Kartlägga hur respektive RPO arbetar med implementering av de 

Nationella riktlinjerna  

 

 

17. Övrigt 

 

Ny ordförande till NPO tandvård 

Anna-Karin Wagner, HFU chef i Folktandvården Skåne AB nomineras till 

ny ordförande i NPO tandvård och efterträder Gunnel vid årsskiftet. 

 

Remissvar Obstruktiv sömnapné 

Pernilla efterfrågar remissvaret på vårdförloppet Obstruktiv sömnapné för 

vuxna. Sakkunnig var Håkan Nilsson, Örebro                                                                                         

 

Vårdriktlinjer för endodonti                                                                          

Pernilla lyfter frågan om ytterligare samverkan på sjukvårdsregional nivå 

och nämner de vårdriktlinjer för endodonti som ha tagits fram gemensamt 

i sydöstra sjukvårdsregionen. 

 

18. Nästa möte 

Den 8 november hålls mötet på SKR, Hornsgatan 20 
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Den 9 november hålls mötet på Eastman 

 

19. Mötet avslutas 

 

 

 

Sekreterare: Ulrika Svantesson  

Justerat: Gunnel Håkansson 


