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Gunnel Håkansson, Södra Sjukvårdsregionen adjungerad 

 Ulrika Svantesson, Södra Sjukvårdsregionen, adjungerad 
  

Förhinder:  

 

 
Protokoll 

1. Mötets öppnande 

 
2. Föregående mötesprotokoll, 2022-12-14 

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

 
3. Ny processledare hälsas välkommen 

Christina ”Kicki” Olsson tar över som processledare efter Ulrika. Kicki är 

verksamhetsutvecklare i Region Skåne och kommer att dela sitt uppdrag 

mellan NPO tandvård och Nationella primärvårdsrådet. 

 

4. Personcentrerat sammanhållet vårdförlopp för karies 

Nomineringsformuläret ligger ute på SKS hemsida på webben och alla, 

även de som NPO har nominerat måste fylla i formuläret. Ansökan är 

öppen till 31 januari och därefter är det NPO som beslutar vilka som utses 

till arbetsgruppen. De NPO har nominerat har lämnat in ansökan och de 

fem som lämnat in nominering nu är Hans Sandberg som tackat ja till att bli 

ordförande på 15%, Peter Lingström, Urban Englund (privattandvården), 

Karin Sunnegårdh-Grönberg och Håkan Flink.  

 

Södra sjukvårdsregionen söker processledare som kan arbeta med 

vårdförloppet på 30% i 1,5 – 2 år. Det är Södra sjukvårdsregionen som 

beslutar vem som får uppdraget och den som är intresserad kan själv 
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skicka in en ansökan. 

Efter dagens möte ska Gunnel ha ett möte med Dan Ericson och Gunnel 

Hänsel-Petterson, förhoppningsvis har de något förslag på processledare. 

 

SKR håller ett informationsmöte om uppdraget för NAG vid två 

informationstillfällen; den 6 februari och den 20 april. Vår förhoppning är att 

både NAG och processledare är klart till det första informationstillfället, 

även Susanna och Gunnel deltar. SKR kommer även att kalla till utbildning. 

 

Beslut 

Gunnel återkopplar till gruppen efter mötet med Dan Ericson och Gunnel 

Hänsel-Petersson. 

Alla hjälps åt med att försöka hitta en lämplig person att nominera som  

processledare. 

 

 

5. Workshop implementering Nationella riktlinjer för tandvården 
Hans Göransson har tackat ja till rollen som projektledare för denna 
workshop som kommer att hållas på SKR den 16 maj kl. 10.00-16.00, till 
sin hjälp har han NPO:s processledare.  
 
Syftet med att arrangera en workshop är att bygga ett nätverk mellan 
RPO i implementeringsarbetet och för att öka möjligheterna till 
samarbete. Södra sjukvårdsregionen står för konferenskostnaden, 
resorna får deltagarnas arbetsgivare stå för. 
 
Vi har tänkt ett fysiskt möte men från Norra sjukvårdsregionen har det 
kommit önskemål om att få delta digitalt pga. reserestriktioner. Om det går 
att ordna tekniskt så blir det ett hybridmöte. 
 
”Save the Day” har skickats ut till RPO och Privattandläkarna via Merit 
Lingström, Lars Olsson. Anders informerar Praktikertjänst. 
Lokalen har 50 platser så 2 personer från varje region kan delta samt 
representanter från privattandvården. 
 
Diskussion kring programmet för dagen som kommer var inriktat på 
erfarenhetsutbyte och hur man arbetar med implementeringen.  
Initiativet till dagen kommer från NPO och Socialstyrelsen föreslås 
presentera kort vad de arbetar med nu.  
Vid förra mötet meddelade Pernilla att hon och Fredrik Frisk gärna delar 
med sig av sitt implementeringsarbete i Sydöstra sjukvårdsregionen. Dels 
prioriteringsarbetet och dels den organisationsstruktur som de har byggt 
upp. 
Pernilla har också föreslagit en presentation/föreläsning av 
implementeringsperson från Linköpings Universitet och föreläsning av en 
person från Jönköping om kollegialt lärande -peer Learning. 
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Beslut: 
Kicki kontrollerar om det finns någon samarbetsyta som kan användas för 
att dela material mm för att underlätta samarbetet mellan regionernas 
deltagare i implementeringsarbetet. 
Mötet hålls kl. 10.00-16.00 
 
 

6. Samverkan med Socialstyrelsen 
Rasmus Sjögren och Elisabeth Wärnberg-Gerdin deltar i denna punkt. 
 
Konsensuspanel 
HTA-O har gjort litteratursökningar men det finns få studier med tillräcklig 
evidens därför har Elisabeth Wärnberg-Gerdin tillfrågats om NAG dental 
erosion kan få hjälp av den konsensuspanel som nationella riktlinjer 
använde.  
 
Rasmus Sjögren förklarar hur Socialstyrelsen arbetar med sin 
konsensusgrupp.  
SoS har kontaktuppgifter till sin konsensusgrupp men pga. GDPR kan inte 
dessa lämnas ut. Rasmus föreslår att NPO tandvård skickar ett 
informationsmail via RPO med en förfrågan om att delta i en 
konsensusgrupp. Det ska framgå vad uppdraget handlar om, vad NAG 
dental erosion behöver hjälp med och en enkät där man får anmäla sitt 
intresse. Olika förslag lyftes för att nå ut brett såväl i privat- som offentlig 
tandvård. Förslag om att informationen också kan spridas via 
Tandläkartidningen. 
SoS kan bistå med visst metodstöd, hur man formulerar påståenden och 
hur svaren ska sammanställas.  
Inför tillsättning av en grupp får man tänka igenom vilka som behöver 
ingå, i detta fall kanske en grupp med mer klinisk erfarenhet än från 
universiteten. När SoS har tillsatt konsensusgrupp har de gått via 
Specialistföreningarna. 
 
NAG dental erosion har nästa möte den 6 februari och till dess tar Kicki 
reda på om Södra sjukvårdsregionen har något verktyg för att hantera 
personuppgifter.  
Diskussion om NPO ska ha en egen konsensusgrupp knuten till sig. 
Rasmus rekommenderar att vi kontaktar en jurist innan någon förfrågan i 
så fall skickas ut så att allt behandlas juridiskt korrekt då det är höga krav 
för att ha ett medlemsregister.  
 
Beslut 
Anna-Karin och Kicki kontaktar Södra sjukvårdsregionen för att efterhöra 
vad de kan hjälpa till med. 
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Socialstyrelsen uppdrag 2023 
Elisabeth Wärnberg-Gerdin är inbjuden för att berätta om vad 
Socialstyrelsen arbetar med under 2023.  
 
Sos använder kunskapshjulet som modell för att utveckla god hälsa, vård 
och omsorg för hela befolkningen.  
 

• Behovs- och problemanalys som grund för val av åtgärd 
Vad finns det för utmaningar och vad har verksamheten och 
medborgarna för behov? Hur arbetar man med analys av resultat 
och hur ser forskningsläget ut? Allt sker på regeringsuppdrag och i 
samarbete med bla myndigheter och NPO. Samarbetet med NPO 
är viktigt för att få inspel och att SoS speglar det vi ser och upplever 
i tandvården. 
 

• Bästa tillgängliga kunskap 
Förskrifter: Ny föreskrift om våld i nära relationer, Uppdatering av 
handboken om våld och Föreskrift STB och F-tandvård i behov av 
revidering 
Riktlinjer/Vägledningar/Rekommendationer: Nationella riktlinjer, 
Implementeringsstöd, Uppdatering NR prevention och behandling 
med ohälsosamma levnadsvanor, NR vård av obesitas, NR 
riktlinjer för vård av ätstörningar, Förstudie nationell 
hälsovårdsprogram för barn och unga, Pilot i barnhälsovården - 
ökad hembesöksprogram, Stötta regionernas arbete med tandvård 
för placerade barn. 
Indikationer/Målnivåer: NR tandvård indikatorer och målnivåer, 
KVÅ-kod för kommunal HoS – Rådgivning och info om munhälsa, 
Indikator för kompetensutveckling för munhälsa och munvård i 
äldreomsorgen. 
 

• Resultat 
Statistik/register: Stärka kontrollen över det statliga tandvårdsstödet 
genom ökat samarbete och förbättrad användning av HoSp-
registret tillsammans med FK.  
Analys/Uppföljning/Utvärdering: Nationella planeringsstödet, Följa 
upp arbete med civilt försvar och försörjningsberedskap för 
läkemedel. Kartläggning av hälsoläget bland personer med psykisk 
funktionsnedsättning samt familjecentraler och andra liknande 
verksamheter, Karies bland ban och Unga (EPI 2022). 
Lägesrapport om Tillstånd och utveckling inom HoS och tandvård 
samt vård och omsorg om äldre.  

 
 
Elisabeth och Gunnel är inbjudna till Svensk Folktandvårdsföreningen för 
att berätta om vad som är på gång på Socialstyrelsen och på SKR.  
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7. Patientsäkerhet 
Py har tagit över uppdraget i NAG patientsäkerhet efter Ulf.  
17 regioner har gjort kartläggningen (Värmland har inte kommit 
igång än, Blekinge, Kalmar och Gotland gör antingen 
kartläggningen på eget sätt eller tillsammans med regionen).  
 
Det har inkommit lite olika återkoppling om hur verktyget har 
fungerat att använda, bla att det har varit tidskrävande och svårt att 
använda. Många regioner har även andra verktyg som de redan 
använder sig av.  
Fördelarna med ett gemensamt verktyg är att man kan få utfallet på 
aggregerad nivå och att man i verktyget tydligt ser vilka områden 
man ska arbeta med. 
 
Ulf har skickat in slutrapporten i december till NSG Patientsäkerhet 
och vi har inget krav på att arbeta med verktyget. Det är NSG 
Patientsäkerhet som driver utvecklingen av verktyget. NPO 
tandvård var piloter och testade verktyget.  
 
För de små klinikerna inom privattandvården finns det ett behov av 
ett förenklat verktyg som kan vara ett stöd när de arbetar med 
avvikelser. Lars har arbetat med detta och visar denna förenklade 
modell vid kommande möte. 
 
Beslut 
Frågan om fortsatt arbete med verktyget tas upp i respektive RPO 
och återkopplas vid nästa möte. 
Lars presenterar privattandvårdens version av verktyget vid nästa 
möte. 
 
 

8. Riksstämman 
NPO är inbjuden till ett digitalt uppstartsmöte den 3 februari. 
Andreas och Anders deltar som NPO:s representanter, även Lars är 
inbjuden och deltar via privattandläkarna.  
 
Beslut: 
Gunnel meddelar vilka som kommer att närvara.  
 
 

9. NAG spårbarhet Medicintekniska produkter 
Katarina Lundell, Folktandvården Stockholm har tillsammans med 
Pernilla Juréus (Malmö högskola), Berit Trässman (Region 
Uppsala) och Frida Dillon Åberg (Region Stockholm) startat ett 
arbete kring spårbarhet. Syftet var till en början att göra en 
kravspecifikation till deras journalleverantör. 
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Arbetet skulle slutföras i december och en sammanställning skulle 
skickats till Anna-Karin och Gunilla Swanholm, Svensk 
Folktandvårdsförening. Anna-Karin har inte fått någon 
sammanställning, Gunnel tar kontakt med Katarina Lundell. 
 
Beslut: 
Gunnel kontaktar Katarina Lundell angående hur det går med 
arbetet med sammanställningen. 
 
 

10. Övrigt 
 
Enkätfrågor NAG dental erosion 
En enkät är utskickad för att inhämta vad organisationerna anser 
om det finns kunskapsluckor i ämnet och vad dessa i så fall består 
av. NAG önskar svar på utskickade frågor på RPO-nivå och svaret 
på enkäten ska vara inne senast 2023-01-31.  
 
Beslut: 
En påminnelse ska skickas ut, Anna skickar kopia på enkätutskicket 
till NPO under pågående möte. 
 
Utbildningsstöd dental erosion 
Utbildningsstödet för klinisk registrering av dental erosion kommer 
att kompletteras med exempelbilder. 
 
Kontaktperson till NAG sällsynta orofaciala/odontologiska 
hälsotillstånd 
Arbetsgruppen hade ett möte med NPO sällsynta sjukdomar den 17 
januari. Det var ett bra möte och de vill ha ett samarbete med NAG 
sällsynta orofaciala/odontologiska hälsotillstånd. Vid lämpliga 
tillfällen bjuds NAG in till NPO sällsynta sjukdomar.  
Arbetsgruppen har sitt första möte den 20 mars och Pernilla 
kommer vara deras kontaktperson in till NPO. 
 
 

11. Remiss 15 nov – 15 feb 
Susanna har skickat de remisser på godkända vårdförlopp, som hon har 
fått i Västra sjukvårdsregionen, vidare till specialister i Folktandvården för 
synpunkter, men har inte fått någon återkoppling än. Inkomna utlåtanden 
kommer att vidarebefordras till NPO.  
NPO bevakar remisser och där tandvården berörs har svar hittills 
inhämtats via NPO från en sakkunnig. Detta svar har sedan spridits ut till 
RPO som i sin tur har kunnat svara på remissen utifrån sin regions 
synpunkter.  
Remissernas gång i regionerna ser olika ut. Anna-Karin och Kicki gör en 
kartläggning över processen. 
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Inkomna remissvar finns med i den schematiska bilden över NPO och finns 
samlade på ProjectPlace. 
 
Beslut 
Anna-Karin och Kicki ser över remissflödet för vårdförloppen.  

 
 

12. Sammanfattning vilka punkter som ska överföras till RPO 

• Workshop Nationella riktlinjer för tandvård 16 maj 

• Processledare NAG karies 

• Patientsäkerhet 
 
 

13. Övrigt 
 
Kommande mötesinbjudningar 
De kommande mötesinbjudningarna som är utskickade av Ulrika kommer 
att avbokas och i samband med det skickas nya ut från Kicki, detta 
kommer troligen ske den 2 februari. 
 

14. Nästa möte 
2023-03-03, kl. 09.00-12.00 

 
15. Mötet avslutas 

 
 
Sekreterare:  Ulrika Svantesson 
Justerat:  Gunnel Håkansson 


