Protokoll för möte med Programområde tandvård
Datum:

2019-01-23

Tid:

10.00 – 15.30

Lokal och adress:

Lokal Ugglan, Plan 10. Hornsgatan 20, SKL Stockholm

Kallade:

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

Anmält förhinder Ulrika Svantesson, Södra Sjukvårdregionen
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Föredragande
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Gunilla Thörnwall Bergendahl SKL, Sofia
Orrskog, Gabriella Beck Henriksson, Kristina
Lindholm, Alfheidur Astvaldsdottir, Thomas
Malm, Birgitta Pleijel och Elisabeth Wärnberg
Gerdin hälsades välkomna till dagens möte. En
kort presentation gjordes av mötesdeltagarna..

Gunnel

2

Sofia Orrskog inledde med att ge en
lägesuppdatering av arbetet med revideringen av
de nationella riktlinjerna. Arbetet är nu igång med
nya områdena och rader samt revideringen av de
tidigare riktlinjerna. Arbetet som pågår är att
utbilda och arbeta med experter som tar fram
kunskapsunderlag, sätter samman
konsensuspanelen och planerar för
prioriteringsarbetet. Arbetet kommer att fördelas
mellan Socialstyrelsen och SBU. Av de första 100
raderna kommer SBU att arbeta med ca 25 och har

Presentationerna
finns som pdf i
medsänd fil

Sofia Orrskog

tagit sig an diagnostiska metoder.
Ett stort antal experter är involverade och det är en
stor utmaning att samordna alla grupper. TLV har
också kommit med önskemål om nya rader inom
ett flertal områden. Det gäller t.ex. för
implantatbehandlingar. Målnivåer är nytt. Man
tittar på nuläget och gör sedan en bedömning om
vad som kan vara en rimlig nivå om ett par år.
Viss arvodering utgår till deltagare i
prioriteringsarbetet. Tandläkare ersätts med 600
kronor per timme. Vid läkemedelsgenomgångarna
kommer man även att titta på munhälsan men det
kommer inte att bli en egen rad. Munhälsan
kommer att skrivas i text i föreskriften.
Det har funnits önskemål från oss i NPO att få ta
del av prioriteringarna innan publiceringen. Vi kan
inte få den exakta prioriteringen men kommer att
få besked om det blir stora ändringar och om det
blir en hög eller låg prioritering.
Sofia vill ha en lista på ordinarie medlemmar i
RPO inför hennes besök. Gunnel samlar in
namnen från respektive RPO och gör en
sammanställning och skickar den till Sofia.

Kristina Lindholm presenterade slutrapporten om
Kristina
utvärdering av tandvårdsstöd som regleras genom Lindholm
tandvårdsförordningen och det statliga särskilda
tandvårdsbedraget (STB). Hon beskrev
bakgrunden till uppdraget och
genomförandeprocessen med insamling av data.
Det finns stora variationer mellan landstingen i
personer som fått tandvård som led i en
sjukdomsbehandling, tandvård för personer med
långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning och
personer som fått nödvändig tandvård. Det upplevs
som stora svårigheter att tolka regelverket och
vilka patienter som ska kvalificera sig för
tandvårdsstödet. Gränsdragningen mellan det
särskilda tandvårdsstödet och stödet för
oralkirurgiska åtgärder är otydligt. Effekten av

tandvårdskonsumtionen inom tandvårdsstödet på
målgruppens tandhälsa har inte gått att mäta.
Alfheidur presenterade den vetenskapliga
kartläggningen. Litteratursökningen har baserats
på sjukdomar och tillstånd /diagnoser – ingen
hänsyn har tagits till avgränsningar som
specificeras i förordningen som ”svårinställd
diabetes”. Litteratursökningen gjordes för
kategorier där en vetenskaplig frågeställning
kunde formuleras. Sökningen visade att det endast
finns ett begränsat vetenskapligt underlag för de
undersökta sjukdomarna och tillstånden som ingår
i tandvårdsstöden och STB.

Alfheidur
Astvaldsdottir

Socialstyrelsens bedömning är att det är svårt att
tolka och tillämpa tandvårdsförordningen och att
göra likvärdiga bedömningar. Socialstyrelsen
anser därför att tandvårdsförordningen behöver
genomgå en översyn och omfattande revidering
för att följa upp mot en mer kunskapsbaserad,
jämlik och resurseffektiv vård.

Thomas Malm redogjorde för Socialstyrelsen
uppdrag att kartlägga och analysera hinder för
samverkan mellan tandvården och hälso- och
sjukvården. Uppdraget delrapporterades den 15
januari 2019 och skall slutrapporteras den 31
oktober 2019.
Länk till delrapporten
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2019/2
019-1-1

I delrapporten redovisas problemområden och
hinder för samverkan. En kartläggning har gjorts
av kunskapsläget via litteraturstudier och de
juridiska förutsättningarna har granskats.
Finansieringen är ett huvudproblem men det finns
inte några juridiska hinder för
informationsöverföring eftersom både tandvården
och hälso- och sjukvården lyder under

Thomas Malm

patientdatalagen. Problemen är mer av praktisk
karaktär och handlar om att rigga system på ett bra
sätt. Det finns en samsyn när det gäller bristande
kunskap i hälso-och sjukvården om
tandvårdsstöden, bristande koppling mellan
allmänhälsa/munhälsa och att tandvården inte är
representerade i samverkansforum och de skilda
journalsystemen. Man är också överens om att
samverkan behöver utvecklas vad gäller diabetes,
smärtpatienter och äldre personer. Tandvården ser
ett högre behov av samverkan och är mer aktiv när
det gäller kompetensutveckling om kopplingen
allmänhälsa/munhälsa. Det pågår en
enkätundersökning till kommuner och olika
verksamheter inom hälso- och sjukvård och
tandvård och en Case-studie där Socialstyrelsen
ska inrikta sig mot en specifik patientgrupp och de
samverkansproblem som de upplever.

Birgitta Pleijet gjorde en kort repetition av sin
presentation från mötet i NPO i december där hon
beskrev den nationella högspecialiserade vården
och vad som är nytt och vad som skiljer från
Rikssjukvården. NPO:s uppdrag är att ta fram
förslag på vårdområden och åtgärder som kan bli
aktuella för nationell högspecialiserad vård. Vi ska
ta fram en bruttolista och skicka till Birgitta innan
nästa möte den 27 februari. Alla skickar sina
förslag till Pernilla som sammanställer och skickar
till Birgitta.
Socialstyrelsen tar fram bruttolistor från alla NPO
och kan då göra en synkroniseringsvinst genom att
se alla förslag samtidigt. Representanter från olika
NPO kan bli kallade till samma möte.
Vi ska också ge förslag på personer till de
sakkunniggrupper som i steg 2 tar fram underlag
för beslut om nationell högspecialiserad vård.
Birgitta gick igenom arbetsprocessen och en
översiktlig tidsplan. På lärandeträffen den 13 mars
kommer det att bli en diskussion om möjliga
områden för NHV och den 30 mars ska alla NPO

Birgitta Pleijet

ha tagit fram sitt förslag på områden som kan vara
NHV.
Birgitta kommer även till mötet i NPO den 27
februari för att stämma av hur det går för oss och
resonera tillsammans kring våra föreslagna
områden.
Elisabeth kommer att bli Socialstyrelsens
Elisabeth
kontaktperson för NPO tandvård. Hon återkommer Wärnberg
när hon vet mer om vad det innebär.
Gerdin
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Ola rapporterade från sitt möte med Eva Eriksson
och Lars Gahnberg SKaPa. Gruppen kommer att
jobba med att identifiera sätt att följa upp
implementering av kunskap. Man förtydligade
SKaPAs respektive NPO.s roll och ansvar. SkaPa
ska utvecklas för att kunna följa upp de områden
som identifierats som de där vården upplever att
det är störst behov av kunskap. Både SkaPa och
NPO ska verka för en ökad anslutning av privata
vårdgivare.

Ola

Kariolog Karin Sunnergård deltog under del av
mötet via Skype. Karin har tillfrågats om hon kan
vara ordförande i den arbetsgrupp (NAG) som får
till uppdrag att hitta de barriärer som finns och
som gör att tandvården inte använder kunskapen
om sjukdomsbehandling vid karies.
Vilka förutsättningar måste uppfyllas för att vi ska
få en förbättrad effekt som kan mätas.
Arbetsgruppen kommer att samla in befintliga
riktlinjer från alla regioner och sammanställa
förslag på en nationell riktlinje. Frågan måste
tydligsättas på den nationella agendan.,
Gunnel gör ett utkast på formellt uppdrag och
använder den mall som tagits fram av SKL för
NAG. Uppdraget ska vara tidssatt och
Frågeställningen ska framgå tydligt. NPO beslutar
vilka personer som ska delta i NAG men för en
diskussion med Karin. Eva Eriksson i Skåne bör
finnas med och någon företrädare för akademin.
Lämpligt med fyra personer i arbetsgruppen.
Ola skickar Örebros riktlinje till Karin.
Karin bjuds in till nästa möte 27 februari.

Ulf

Powerpoint
presentation
medsändes
minnesanteckni
ngarna.
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Samtliga jävsblanketter måste vara påskrivna av
närmsta huvudman (=närmsta chef). Ola och Ulf
har fått sina jävsblanketter påskrivna men vi
övriga får kompletter våra blanketter och lämna
dem till Ulrika.

Gunnel
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Thomas gav en lägesrapport om hur arbetet
fortlöper i VGR för att fånga upp vårdens behov
av kunskap. Enligt tidsplanen är de 25-30 olika
områdena identifierade och sammanställda till i
början av april.

Thomas
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Tandläkarförbundets ordförande Chaim Zlotnik
och Tandhygienistföreningens ordförande Yvonne
Nyblom har fått inbjudan till mötet i mars. Yvonne
hade förhinder i mars men kommer till mötet i
april. Chaim har inte svarat. Gunnel skickar en
förfrågan om han också kan komma till mötet i
april.
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Lars Olsson Privattandläkarna kommer till mötet
27 februari kl. 11.00. Frågor som ska tas upp med
Lars är på vilket sätt kunskapsstyrningen kan nå
privattandvården och att anslutningen av privata
vårdgivare till SKaPa ska öka.
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Övrigt
•

•

•

Datum för internat bokades in den 28 och
29 augusti. Vi ber Ulrika ta fram förslag på
lämplig plats.
Ny klassificering vid diagnosen parodontit.
Frågan bevakas. Vid mötet den 20
december beslutades att Pernilla kontaktar
Ann-Marie Jansåker.
Svenska Tandläkare-Sällskapet arrangerar
en konferens ”Vetenskap och klinik i
samverkan” den 4 och 5 april. Thomas ska
ha ett föredrag om den kartläggning som
VGR gjort av tandläkare och
tandhygienisters uppfattning om
kunskapsluckor inom tandvården. Gunnel

ska delta i en panel som ska diskutera vilka
möjligeter och förutsättningar det finns i
Sverige för samverkan mellan vetenskap
och klinik.
10

Höstens mötestider bokades. Vi ber Ulrika boka in
lokal på SKL.
28- 29 augusti. Internat. Plats ber vi Ulrika föreslå
2 oktober
30 oktober
13-15 november. NPO med på riksstämman med
ett program
4 december

Nästa möte 2019-02- 27
Mötet avslutas

Ort och datum
Halmstad 2019-01-25

Ort och datum

Gunnel Håkansson
Ordförande och sekreterare

Ulrika Svantesson
Justerat av

