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Protokoll NPO Tandvård
Datum:
Plats:

2020-03-23, kl. 09.00 – 11.30
Skypemöte

Kallade:

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

Tid
09.00

Föredragande Agendapunkt
Gunnel
Mötets öppnande, förkortat möte som hålls via Skype
pga. Covid-19.
Föregående mötes protokoll har sänds ut tidigare utan
inkomna kommentarer.
Slutrapport NAG – Behandling av okontrollerad
kariessjukdom
Ulf och Gunnel har pratat med Karin som i sin tur har
pratat med arbetsgruppen om förslaget att ändra
rubriken från NAG-Behandling av okontrollerad
kariessjukdom till NAG- Utredning av återkommande
kariessjukdom.
Arbetsgruppen är helt införstådd med att de kommer
att få både ”ros och ris” efter remissrundan men de
tycker inte att det är rätt att ändra på rubriken innan
deras slutrapport har varit ute på remiss.
Arbetsgruppens slutrapport kommer att skickas ut
som ett arbetsdokument i det skick den har avlämnats
utan att göra några ändringar i detta läge. I missivet
skall det framgå att detta är arbetsgruppens
slutrapport och inte NPO tandvårds slutrapport. Södra
sjukvårdsregionens kommunikatör Kristina
Happstadius-Trädgård har hjälpt till med att formulera
missivet.
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I Södra sjukvårdsregionen är inställningen att
slutrapporter från NAG ska gå ut brett som ett
erbjudande till verksamheten att tycka till om
slutresultatet ungefär som de öppna remisser som har
gått ut om vårdförloppen. Man menar att delaktigheten
är det första steget i att förbereda införandet ut i
verksamheten i alla regioner. Det är viktigt
att slutrapporten når ut brett så att alla känner att man
har haft möjlighet att lämna synpunkter och varit
delaktiga. Rekommendationen är att det ska vara ett
erbjudande att lämna synpunkter och inget obligat.
I Norra sjukvårdsregionen har man inte gjort ett
motsvarande remissutskick efter en arbetsgrupps
slutrapport. Där menar man att arbetet regionalt i
ställe ska fokusera på en gapanalys mellan
slutrapporten och nuvarande praxis och en lokal
anpassning för att föreslagna förändringar ska vara
möjliga att genomföra
Beslutas att slutrapporten skickas ut med den
ursprungliga rubriken och att remissen går ut brett i
tandvårds Sverige. Rapporten kommer att skickas till
samtliga tandvårdschefer och inte till Svensk
Folktandvårdsförening.
Utskicket görs nu i vår men med lång svarstid till efter
sommaren. En påminnelse kommer att skickas ut
några veckor innan slutdatum.
Kristina
Happstadius
Trägårdh
Sofia Orrskog,
Elisabeth
Wärnberg
Gerdin

Workshop kommunikation
Flyttat till 2020-06-10
Lägesrapport revidering Nationella riktlinjer för
vuxentandvård
Flyttas till 2020-06-10
Pilottest av patientsäkerhet
Ulf och Gunnel har haft två Skypemöten med Pär
Lindgren och Mia Lindgren representanter i NSG
Patientsäkerhet. Ulf har samarbetat med
cheftandläkare i Norra sjukvårdsregionen,
patientsäkerhetsenkäten är ifylld och mallen har
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fungerat bra. Ulf har dock betonat att svaren avser
patientsäkerhetsarbetet i folktandvården. För att få en
heltäckande bild bör även patientsäkerhetsarbetet i
Privattandvården analyseras. Ulf erbjuder sig att gå
igenom enkäten tillsammans med företrädare för
privattandvården. Anders Jonsson kvalitetsansvarig
på Praktikertjänst samt Lars Olsson på
Privattandläkarföreningen ska tillfrågas.
Tre områden har framkommit som vi behöver arbeta
med:
* Patientmedverkan
* Samverkan mellan olika vårdgivare
* Riskanalys
Enkätsvaret skickas ut tillsammans med protokollet
och skall läsas av alla innan nästa möte. En
övergripande handlingsplan behöver tas fram inför det
fortsatta arbetet med de tre identifierade områdena.
Pernilla och
Andreas

Lägesrapport och uppdragsbeskrivning
NAG Vårdens behov
Gruppens sammansättning är inte klar. Utkastet till
uppdragsbeskrivning är bra men tidsplanen kommer
att justeras. Arbetet går vidare men kommer att bli
fördröjt på grund av Covid-19
NAG Dentala implantat
Gruppens sammansättning är klar. Pernilla mailar
namn och kontaktuppgifter på de nominerade till
Gunnel. Nomineringen ska godkännas av Södra
sjukvårdsregionen. Utkastet till uppdragsbeskrivning
är bra men tidsplanen kommer att justeras.

Vårdhandboken
Jette Madsen som sitter med i RPO sydöstra och
LPO i Kalmar har uppmärksammat att det inom
kunskapsstyrningen pågår ett arbete, över olika
programområden, för en uppdatering av
vårdhandbokens alla kapitel. Tandvård finns inte med
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i det arbetet och Jette menar att tandvården måste
vara med bland de som arbetar med detta.
Maria Omberg är NSG Patientsäkerhets kontakt
gentemot vårdhygien. Maria har svarat att NSG
patientsäkerhet (PS) har arbetat på två håll när det
gäller Vårdhandboken.


Behovet av revidering av Vårdhandboken
utifrån ett vårdhygieniskt perspektiv har förts
vidare i Kunskapsorganisationen. Det är inte
klart hur Vårdhandboken ska kopplas till
Nationell Kunskapsstyrning men det kommer
att lösas under våren.



NSG har tillsatt en Nationell arbetsgrupp (NAG)
Vårdhygien. De har bl. a i uppdrag att arbeta
för Nationell harmonisering av vårdhygieniska
rekommendationer i Vårdhandboken.

Maria stämmer av med ordförande i NAG Vårdhygien
om hur tandvård kommer in i det arbetet och skall
återkomma.
Strama Tandvård
Gunnel deltog under Tandvårds Stramas möte där en
diskussion fördes om arbetet framöver, problem med
dagens rekommendationer, hur tandvårds Strama ser
på en revisionsprocess, vilka kompetenser som
behöver knytas till detta, möjliga arbetsformer, behov
för genomgång av evidens, tänkbara
implementeringsstrategier inklusive presumtiva
målgrupper. Någon konflikt ses inte om Tandvårds
Strama bildar en NAG under NPO tandvård men finns
kvar som tillhörande NPO infektion liksom Strama.
Bodil Lund, Aron Naimi och Margareta Hultin är
inbjudna till mötet den 29 april. Detta möte kommer att
hållas som ett Skypemöte. Gunnel hör om de kan
delta via Skype.
Mari Hedberg lyfte problemet med den krympande
verksamheten inom oral mikrobiologi. Det finns en oro
över att kvalitén kommer att påverkas om man lägger
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ut oral mikrobiologi till de kliniska bakteriologiska
laboratorierna i Sverige.
Aron berättade att HTA-O påbörjat en genomgång av
evidensbaserade studier och vilka viktiga luckor som
kan identifieras.
En sammanhållen god och nära vård för barn och
unga
Gunnel har ett inbokat telefonmöte med Peter
Almgren. Såsom utredningen tänker nu kommer de
att arbeta med både
1. Genomlysning och förslag kring en
sammanhållen barn- och ungdomshälsovård
med ett hälsofrämjande, förebyggande,
uppföljande, utredande och behandlade
uppdrag, men också
2. Beskriva och ge inriktningsförslag för en nära
och effektiv specialiserad vård.
3. Mycket fokus ligger i bägge delar på riktade
förslag mot just psykisk ohälsa.
Ett lunchmöte var inbokat under SSOFs konferens
den 22 april. Konferensen är dock inställd. Peter bjuds
in att delta på något av våra Skypemöten.
Inför mötet bör vi förbereda frågeställningarna och vad
vi vill uppnå. Kunniga personer att ta stöd av är Nina
Sabel, ordförande i Svensk Pedodontiförening. och
Linnea Ryman verksamhetschef för folkhälsofrågor i
folktandvården i Örebro. Linnéa är även deltagare i ett
nationellt nätverk för munhälsostateger.
Förfrågan tandvård NAG barnhälsovård som
ligger under NPO barn och unga
Helena Nyström, barnhälsovårdssamordnare i
Kronoberg sitter med i NAG- barnhälsovård under
NPO Barn och unga. Helena undrar hur det nationella
arbetet ser ut inom tandvården med fokus på de små
barnen. Hon vill få förslag på vilka de kan kontakta
inom tandvården. Det pågår arbete kring munhälsa i
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samarbete med den regionala barnhälsovården. Inom
dessa bör det finnas sakkunniga att föreslå.
Frågan tas upp på nästa möte.
NAG Levnadsvanor
RPO tandvård i Södra sjukvårdsregionen har bokat ett
gemensamt möte med NAG levnadsvanor i
september. Malin Skogström är ordförande i RPO
levnadsvanor i Södra sjukvårdsregionen och sitter
med i NPO levnadsvanor. Malin tycker att samarbetet
med tandvården är angeläget.
Samverkansgrupp analys och uppföljning
Södra Sjukvårdsregionen har startat upp en RSG för
uppföljning och analys
Båda dessa grupper är stödfunktioner till NPO/RPO.
De är intresserade av att ha en dialog med de olika
programområdena.
Samverkansgruppen vill få en bild av vad som händer
inom NPO/RPO tandvård och få med tankar på vad
programområdet skulle behöva stöd kring när det
kommer till uppföljning/analys.

Bevaka personcentrerade sammanhållna
vårdförlopp som bör ha med representation från
tandvården
Vårdförloppen har varit ute på remiss men SKR har
meddelat att arbetet är pausat tills vidare pga. Covid19. LPO tandvård i Kronoberg har tillsammans med
övriga LPO i hälso- och sjukvården svarat på
remissen.
Pia Skott är nominerad som tandvårdens representant
i arbetet med SVF för stroke och TIA del 2.
Pia har varit med vid ett första möte och kommer att
ha ett eget webmöte med proccessledaren.
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NAG Stroke har delat upp arbetet i två delar, det akuta
omhändertagandet och den livslånga
rehabiliteringsfasen. Pia har bollat frågeställningar
som dykt upp med Pia Gabre
Gunnar Henning har motsvarande uppdrag i RPO
Västra sjukvårdsregionen och kan också vara en bra
samarbetspartner för Pia S.
Tord Berglunds film finns publik
Anna Bogren, ordförande i Parodontologiföreningen
har skickat ut förfrågan om fall som kan kopplas till
filmen. Frågan har skickats till medlemmar i
parodontologiföreningen. Gunnel kontaktar Anna för
att efterhöra hur det går.
Övrigt


Sofia Orrskog
Deltar 10/6 kl. 13.00



Kristina Happstadius Trägårdh
Deltar 10/6 kl. 10.00



Lars Gahnberg
Bjuds in till något av höstens möte



Höstens möte
27 augusti
28-29 september
5 november
8 december
Samtliga möte 10–15.30 i Stockholm, ev blir
mötet den 5 nov i Göteborg.
Ulrika bokar lokal och skickar ut inbjudan.

Kommande möte
29 april blir via Skype 9.00–12.00
10 juni, hur/var det blir beslutas 29 april
Mötet avslutas
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Halmstad 2020-03-24
Ulrika Svantesson
Vid tangentbordet

Halmstad 2020-03-24
Gunnel Håkansson
Justerat

