Landsting och regioners
system för kunskapsstyrning

Protokoll för möte med NPO Tandvård
Datum:

2019-08-28 -- 2019-08-29

Deltagande:

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

Protokoll
Punkt
1

Ärende och beslut
Mötets öppnande
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Föregående mötes protokoll, 2019-06-19
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NAG – Vårdens behov
Ola, Pernilla och Andreas har tagit fram en uppdragsbeskrivning
som justeras under dagens möte.
Namn för arbetsgruppen blir "Kunskapsbehov i tandvården" .
Professor Magnus Hakeberg föreslås leda gruppen, Pernilla har
haft kontakt med Magnus som är positiv till detta, han har fått
uppdragsbeskrivningen och funderar på om han har möjlighet att
ta på sig uppdraget. Arbetsgruppen bör bestå av en som kan
hålla i enkätarbete, en statistiker som kan bearbeta resultatet
samt en kommunikatör. Som kommunikatör föreslås Terje
Frennefalk, Svenska Folktandvårdsföreningen. Ola och Thomas
presenterar detta för Svenska Folktandvårdföreningen nästa
vecka.
Gunnel har varit i kontakt med Yvonne Nyblom som kan hjälpa till
med utskick till alla privata tandhygienister.
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Flödesschema/kommunikationsplan för

Landsting och regioners
system för kunskapsstyrning

implementeringsprocessen vårdens behov.
Se punkt 3.
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Privattandvårdens representanter i regionala programområden
Lars Olsson har återkommit med namn på privattandläkare som
kan vara kontaktpersoner mot respektive RPO. Representant
saknas för Norra Sjukvårdsregionen. Gunnel kontaktar Lars.
• Uppsala/Örebro har en representant med i RPO
• Västra har en företrädare i RPO
• Sydöstra har två representanter
• Södra har varit i kontakt med privattandvården
• Norra har ännu inte fått någon representant att kontakta.
Enskilda privattandläkare som inte är med i
privattandläkarförbundet kommer vi troligen inte att nå.
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Finansiering kvalitetsregister
Som det ser ut i dag så finns det inga medel inom NPO/RPO/LPO
organisationen.
Om registret inte fått medel tidigare blir det betraktat som ett nytt
register och man ska då ansöka om att bli ett av de ”certifierade”
nationella kvalitetsregistren.
Registret måste vara kopplat till något Registercentrum (RC)
Mikael Åström, Enhetschef Dataanalys och Registercentrum,
Region Skåne är vår kontaktperson eftersom Södra
Sjukvårdsregionen är värd för NPO tandvård.
Alla register måste vara anslutna till ett RC för att komma ifråga
för att bli anslagen medel. Därför är det viktigt vid ansökan att
veta om registret redan är anslutet. Man ska även uppge på
vilken plattform register finns på.
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Synpunkter på indikatorer i respektive nationella kvalitetsregister
Alla NPO har i uppgift att inkomma med synpunkter på om
indikatorer i respektive nationella kvalitetsregister sorterade under
programområdet är användbara och relevanta för analys,
uppföljning och förbättringsarbete samt forskning.
Formuläret besvaras under mötet och skickas in av Gunnel.

8

Nationell högspecialiserad vård
Besvarar de tre frågorna som Andreas och Pernilla ska diskutera
på mötet den 27 september. Skickas in av Gunnel.
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Riksstämman
NPO Tandvård kommer att presenteras i samband med
Kariesblocket fredagen den 15 november 9.00 - 12.00. Blocket
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inleds med "Karies ökar bland barn", sedan Kunskapsstyrning NPO Tandvård tillsammans med Socialstyrelsen och NAG Karies
presenteras.
Utanför planlagt program finns en scen i anslutning till mässgolvet
som finns tillgänglig och där man skulle kunna presentera nya
NAG – Kunskapsbehov i tandvården.
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Inbjudna gäster från Socialstyrelsen
Sofia Orrskog ger oss en nulägesrapport när det gäller arbetet
med de Nationella riktlinjerna.
Sedan hennes besök i april har hon snart varit ute och träffat
samtliga RPO, Stockholm-Gotland bjuder in när dom är på plats.
Nu arbetar man med riktlinjerna tillsammans med vetenskapliga
experter och expertgrupper samt färdigställer kunskapsunderlag.
För tandvården är det viktigt att man använder resurserna på rätt
sätt eftersom personalresurser saknas.
På Riksstämman kommer ett seminarier hållas om riktlinjearbetet.
Man arbetar med befintliga rekommendationer och inom karies
och bettfysiologi kommer inga större förändringar att ske. Vissa
förändringar inom ortodonti, protetik, endodonti och
parodontologi. Parodontologins nya klassificering kommer göra
att detta område blir annorlunda mot idag.
Socialstyrelsen tar fram riktlinjerna och implementeringsansvaret
ligger hos huvudmännen men Socialstyrelsen arbetar även på
hur de kan hjälpa till med implementeringen, oavsett vem
mottagaren är.
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Sakkunnig inom Implementering
Sofia Kialt på SKL har slutat och SKL har för närvarande ingen
annan som kan implementering. Socialstyrelsen rekommenderar
oss att ta kontakt med Henna Hansson, KI. Vi bjuder in Henna till
vårt möte i november.
Även Knut Sundell rekommenderade Henna Hansson och Ulrika
von Thiele Schwarz vid vårt möte 190522.
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Rapport från respektive sjukvårdsregion
• Sydöstra – Pernilla har inte ordföranderollen i RPO. Det
finns representation från samtliga regioner men ingen från
beställarenheten.
• Örebro/Uppsala – RPO består av två representanter från
varje region, beställarenheten informeras. De i RPO
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ansvarar för att LPO finns.
Stockholm/Gotland – ny organisation from nästa vecka.
Andreas blir ordförande och gruppen består av
allmäntandvårdschefen, en representant från Gotland,
privattandvården, akademin samt en specialistsakkunnig.
Dessa personer är definierade och utsedda.
VGR – Har två halvdagars möte per termin. Gruppen
består av tandvårdschefen, en representant från
privattandvården och från akademin. Det har beslutats att i
varje RPO ska det finnas en representant från Sahlgrenska
akademin.
Södra – RPO är beslutad från södra sjukvårdsregionens
politiska nämnd. Gunnel sitter som ordförande i RPO, två
representanter från varje region och Björn Klinge från
akademin. Beställarfunktionen finns representerad i
gruppen.

Besök från Socialstyrelsen
Thomas Malm och Peter Lundholm kommer för att diskutera
"Hinder för samverkan mellan tandvård och hälso- och sjukvård.
Brister i koppling mellan allmänhälsa och munhälsa.
Kunskapsstyrningens roll för bättre samverkan mellan tandvård
och hälso- och sjukvård. Nätverket hälsofrämjande hälso- och
sjukvård.
Standardiserat vårdförlopp: I omgång 1 är det tio vårdförlopp från
olika programområde som kommer att utformas. De vårdförlopp
som berör NPO Tandvård är Stroke, Schizofreni , Osteoporos och
Hjärtsvikt. NPO som har huvudansvar för ett SVF förväntas
samarbete med andra NPO som berörs av den patientprocessen
som respektive SVF bygger på. Man ska initialt involvera och
samarbeta med NPO med tvärgående uppdrag, däribland finns
NPO Tandvård. Regeringen avsätter 900 miljoner för åren 20192021.
Tanken med standardiserat vårdförlopp, patientkontakt och
patienten i centrum med fast vårdkontakt är bra men svår i
verkligheten bl. a på grund av brister i samverkan, olika system
och finansiering.
NPO Levnadsvanor är ett ganska nyetablerat område som berör
alla. Tandvården behöver ett samarbete med dom och har angett
det vid lärandeträffar, har dock inte fått tid för dialog än.
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Veronica Palms ”Utredning kring jämlik hälsa” har inhämtat
uppgifter och lyssnat på hela Sveriges tandvård. Utredningen bör
ta del av Thomas och Peters slutrapport som ska vara klar 31
oktober.

Presentationen från processledarträffen mailas ut av Ulrika.
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Statistik om tandhälsa 2018, Socialstyrelsen
En diskussion fördes om att färre vuxna besöker tandvården.
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepointdokument/artikelkatalog/statistik/2019-6-17.pdf
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Tandläkartäthet
Tittar på tandläkartätheten som Kalle Brandstedt sammanställt.
Ulf har en sammanställning med data från Socialstyrelsen –
”Besöksfrekvens 2016-2018” som mailas ut till samtliga deltagare.
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Enkät KOF syd
KOF-SYD – Klinisk Odontologisk Forskning i Sydsverige är ett
långsiktigt forskningssamarbete som etablerades 2011 mellan
Odontologiska fakulteten vid Malmö universitet och
folktandvårdsorganisationerna i regionerna i Sydsverige. För att
ta reda på vad tandvårdspersonal vid kliniker inom KOF-SYD
området anser om utmaningar och kunskapsbehov inom
tandvården har en enkät gått ut till alla kliniker. Klinikerna ska
prioritera den största utmaningen respektive det område där de
upplever mest behov av mer kunskap. Det finns vissa likheter
med den enkät som planeras i NAG Kunskapsbehov i
tandvården.
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Parodontologins nya klassifikationer
Kontakt har tagits med både Ann-Marie Roos-Jansåker och Tord
Berglund om att NPO tandvård gärna hjälper till med
implementeringen av den nya klassifikationen. Tord Berglund
kommer att föreläsa på Riksstämman med två parallella
föreläsningar, en på torsdagen och en på fredagen. Gunnel tar
kontakt med Hans Sandberg, Tandläkarsällskapet om fortsatt
samverkan.
Besök av Sofia Traneus
Sofia är ombedd att skriva om kunskapsstyrning ”Kunskapsstyrd
Odontologisk behandling”, utkastet är skrivet och kommer att
granskas av Gunnel och Elisabeth Wärnberg- Gerdin. Gunnel
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skickar Sofias utkast till NPO-deltagarna.
Sofia har träffat NAG Karies och pratat kring volymen av arbetet
och överlappning mot andra aktörer så att man inte
dubbelarbetar.
Sofia hjälper gärna till i detta arbete.
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Övrigt
• Life Science
Anders Hamsten har slutat på Socialdepartementet.
Sofia Traneus återkommer med vem vi ska kontakta så vi
går rätt väg. Gunnel pratar med Björn Klinge. Vi ska
framhålla vad tandvården kan bidra med.
• Nationell patientenkät.
Tandvårdsnätverket på SKL har gjort en pilotenkät i
Region Skåne riktad till vårdnadshavare för barn,
ungdomars och unga vuxnas upplevelse av tandvården.
Enkäten ska skickas ut via SKL i samma process som för
övriga hälso- och sjukvården. Arbetsgruppen vill gärna
träffa NPO för en samverkan av kunskapsspridningen.
• NAG Karies
NPO träffar arbetsgruppen på kommande möte i Göteborg
den 2 oktober.
• SVF
Tandvården är inte med i första omgången.
• Personuppgiftshanteringen inom sjukvård och socialtjänst
ses över.
• Specialiseringstjänstgöring tandhygienister
Yvonne Nyblom kallade till möte.
Specialiseringstjänstgöringen är tänkt att vara en
karriärväg för tandhygienister.
• Vetenskap och Beprövad Erfarenhet
Björn Klinge har skickat länkar till VBE-tandvård publicerad
på nätet: https://www.vbe.lu.se/books
• Bokar in möte våren 2020:
onsdag 29 januari
onsdag 18 mars
onsdag 29 april
onsdag 10 juni
Ulrika skickar ut inbjudan och bokar lokal.
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Nästa möte
• 2 oktober, Regionens hus i Göteborg
Thomas mailar adressuppgifter.
Lunch tillsammans med NAG-Karies som även deltar i

Landsting och regioners
system för kunskapsstyrning

NPO mötet kl 13.00.
Gunnel kontaktar Lars Gahnberg för deltagande på
eftermiddagen.
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Mötet avslutas

Halmstad, 2019-09-02

Halmstad, 2019-09-02

Ulrika Svantesson

Gunnel Håkansson

Sekreterare

Justerat av

