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

PROTOKOLL

Dnr:

Protokoll för möte med NPO tandvård
Datum:

2022-01-24, kl. 09.00 – 12.00 via Teams

Närvarande:

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

Förhinder:

Andreas Cederlund, Stockholm-Gotland Sjukvårdsregion

Protokoll
1. Mötets öppnande
2. Föregående mötesprotokoll, 2021-12-09
Föregående mötes protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
3. Tillägg av punkter till dagens agenda
 Behov av att revidera kunskapsstödet Aerosolgenererande procedurer i
tandvården
 God och Nära vård utifrån ett Socialstyrelse perspektiv
 NAG sällsynta sjukdomar
 Möte HTA-O
 NSG forskning och life science
4. Nationella riktlinjer för tandvård
RPO i samtliga sjukvårdsregioner kommer att skicka in ett remissvar. I
södra sjukvårdsregionen kommer odontologiska fakulteten och
privattandvården även att skicka in ett eget remissvar.
RPO i samtliga sjukvårdsregioner kommer att vara delaktiga i
implementeringsarbetet men avvaktar det implementeringsstöd som
Socialstyrelsen håller på att ta fram.
Sydöstra:
Implementeringsarbetet kommer att inledas med delseminarier som
startar i maj. Kommunikatörer har involverats i arbetet. Utbildningsbehovet
ska konkretiseras. En ny organisation för internutbildning är pågående
med en gemensam plattform för alla tre regionerna.
Uppsala-Örebro:
Varje LPO ansvarar för implementeringen genom att analysera resultatet
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från GAP analysenkäten och på så sätt identifiera utbildningsbehovet där
resultatet avviker mest från riktlinjerna eller från sjukvårdsregionen som
helhet. I övrigt inväntar man Socialstyrelsens implementeringsstöd.
Det finns invändningar mot den hälsoekonomiska beräkningen.
Riktlinjerna menar att den ökade tidsåtgången och kostnaden kommer att
spara resurser på längre sikt men bedömningen är att den initiala
kostnaden inte kommer att kunna räknas hem i en förlängning.
Norra:
Har i stort sett samma upplägg som i Uppsala-Örebro. Varje LPO
analyserar vilka utmaningar som är störst. Ulf menar att det är viktigt att
kunskapsstyrningen är delaktig i implementeringsarbetet så det blir en
nationell likhet.
Västra Götaland:
Ansvaret för implementeringen läggs på respektive organisation,
folktandvården och privattandvården. Beroende på den akuta situationen
orsakad av pandemi kommer implementeringsarbete att komma igång
först om några månader.
Södra:
Implementeringen är ett prioriterat arbete under våren. Varje LPO kommer
att lägga upp sitt implementeringsarbete. Socialstyrelsens
implementeringsstöd kommer att ligga som grund för arbetet
5. NAG antibiotika i tandvård
Tandvårdsstrama kommer att ligga kvar organisatoriskt under
Folkhälsomyndigheten. I stället föreslås att en permanent NAG för
antibiotika i tandvård bildas. Uppdraget blir att revidera de nationella
rekommendationerna i tandvården för antibiotikaprofylax och
antibiotikabehandling. Ett underlag har tagits fram om hur stora resurser
som kommer att krävas för att revidera de nuvarande
rekommendationerna. Underlaget har behandlats av Södra
sjukvårdsregionens kansli. Det finns ingen tydlig utarbetad praxis eller
beslut om hur det nationella kunskapssystemet ska hantera deltagande
och därmed finansiering av externa kompetenser från lärosäten. Därför
anser Södra sjukvårdsregionen att frågan om finansiering bör diskuteras
på ett principiellt plan inom kunskapssystemet. Förfrågan om finansiering
har därför skickats vidare till Beredningsgruppen på SKR.
Underlaget skickas ut tillsammans med protokollet
Andreas har kontaktat Kalle Brandstedt på Socialdepartementet som har
skickat en skrivelse till Läkemedelsverket om deras syn på behovet av en
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revidering kopplat till antibiotikastrategin och att reducerad förskrivning av
antibiotika är en del i patientsäkerhetssatsningen.
6. Revideringen av kunskapsstödet Aerosolgenererande procedurer i
tandvård.
Bodil Lund har hört av sig och meddelar att NAG Covid 19 ser ett behov
av revidering av kunskapsstödet om aerosolgenererande procedurer i
tandvård. Slutrapporten är publicerad på Kunskapsstyrningens webbplats
och Gunnel har kontaktat Södra sjukvårdsregionen och SKS angående
frågan om revidering och hjälp av Nationella redaktionen med den
administrativa hanteringen. Det är viktigt att kunskapsstödet revideras.
NPO ger därför NAG i uppdrag att genomföra revideringen.
Beslut:
Gunnel svarar Bodil att NPO tandvård ger arbetsgruppen i uppdrag att
genomföra revideringen.
7. Från NPO-ordförandemötet i Södra sjukvårdsregionen
På ordförandemötet för RPO och RSG i Södra sjukvårdsregionen
föreslogs att NPO efter sina möten, sammanfattar vilken information som
man vill att RPO ska föra vidare till respektive region. RPO blir på så sätt
en viktig signalförstärkare. Informationsspridning från nationell nivå till
RPO fungerar bra genom den personunion som finns mellan NPO och
RPO. Personunionen är viktig; alla deltagare i NPO ska finnas med i
respektive RPO
Beslut:
Varje protokoll ska avslutas med en sammanfattning över det som ska
föras vidare och arbetas med i RPO.
I NPO ska vi ta upp vilka frågor man arbetar med i respektive RPO.
8. Möte med NPO ÖNH
Den 14 januari hade NPO tandvård ett möte med NPO ÖNH angående
skrivelsen från Jan Hirsch ”Prevention av munhålecancer ett nationellt
vårdprogram”.
Den gemensamma bedömningen är att det finns ett fungerande
samarbete mellan tandvård och sjukvård för dessa patientgrupper.
Däremot rekommenderas ett forskningsprojekt kring förslaget och att
utbildningsinsatser genomförs inom allmäntandvården. Gunnel har skrivit
ett förslag på svar och NPO ÖNH tar upp detta vid sitt möte 24 januari. Vi
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avvaktar deras kommentarer innan svaret skickas till Jan.
9. Dialog om Bruttolistan 2021
Lena Lövqvist, Jenny Persson och Elisabeth Wärnberg-Gerdin från
Socialstyrelsen deltar.
Socialstyrelsen har slutfört den revidering av Bruttolistan som inleddes
under 2020. Alla NPO:er har bjudits in till dialogmöten gällande detta
arbete och det urval av områden som Socialstyrelsen nu går vidare med.
Socialstyrelsen är inbjudna för att diskutera bruttolistans område 15,
Sällsynta odontologiska hälsotillstånd där en expertgrupp ska tillsättas.
Gunnel har varit i kontakt med NPO sällsynta sjukdomars ordförande
Anna Wedell och processledare Anna Succo.
Pernilla Holmberg, Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd i
Jönköping, sitter med i NAG Sällsynta syndrom med komplexa vårdbehov.
Tillsättning av expertgruppen:
NPO lämnar förslag på nominerade personer till Socialstyrelsen, gärna 2–
3 nominerade per samverkansregion.
Socialstyrelsen kontaktar de nominerade och en rekryteringsintervju
genomförs.
Vid tillsättningen ser man till så att gruppen får en bra balans med olika
kompetenser. Gruppen består av 6–7 personer varav en deltagare ska
vara patient eller närstående. Det är en begränsad grupp men i
rekryteringsprocessen ser man till så att de personer som ingår har ett
nätverk som stöd för sitt uppdrag.
Deadline för nomineringen är den 14 februari. Ingen kontakt behöver tas
med de nominerade, allt sköts av Socialstyrelsen. Det som skickas in är
namn och kontaktuppgifter samt vilken funktion den nominerade har. OM
alla nominerade faller bort vid rekryteringsintervjun så tar man det en
runda till.
Expertgruppen kommer att vara tillsatt under våren men det kan bli något
förskjutet då det är 19 område som ska starta.
I VGR finns tandvårdsrepresentant i RPO sällsynta sjukdomar, det är
osäkert om det finns det i alla sjukvårdsregioner.
Beslut
Förslag på nominerade skickas till Gunnel.
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10. Sammanställning av Socialstyrelsens uppdrag som berör tandvård
Elisabeth Wärnberg Gerdin deltar.
Elisabeth går igenom sammanställningen ”Pågående uppdrag på
Socialstyrelsen januari 2022”.
Powerpointpresentationen skickas ut till gruppen.
Peter Lundholm och Elisabeth Wärnberg Gerdin bjuds in för att presentera
lägesrapporten hälso- och sjukvård samt äldrerapporten efter att dessa
har publicerats den 31 mars.
Beslut:
Ulrika skickar ut powerpointpresentationen ”Pågående uppdrag på
Socialstyrelsen januari 2022”.
11. Regeringsuppdraget – Stöd- och informationsmaterial till
socialtjänsten och hälso- och sjukvård om våld mot barn med
funktionsnedsättning
Ann Jönsson och Elisabeth Wärnberg Gerdin från Socialstyrelsen deltar.
Ann Jönsson är projektledare för ett regeringsuppdrag om att ta fram och
sprida ett stöd- och informationsmaterial om våld mot barn med
funktionsnedsättning. Materialet ska, enligt uppdraget, vända sig till
socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Tandvården nämns inte
specifikt, men projektgruppen har bestämt att inkludera tandvården
eftersom vi möter alla barn och tandvårdspersonalen är viktig när det
handlar om att upptäcka våld. Rapportering ska ske senast den 30
september 2022.
Det material som regeringen vill ha framtaget vilar på tre ben:
- Öka kunskapen och medvetenheten om våld mot barn med
funktionshinder.
- Fokus ska ligga på hur socialtjänst och hälso- och sjukvård samtalar
med barn med funktionsnedsättning och deras vårdnadshavare
- Stöd och informationsmaterial ska upplysa om samhällets stöd/insatser
om att förebygga och ge stöd och hjälp vid misstanke om våld.
Projektgruppen öppnar upp för samtal med NPO tandvård kring tre frågor:
- Vilket behov av kunskap finns inom tandvården när det gäller dessa
områden (medvetenhet, samtal, skyldigheter)?
- Vilket format ska informationsmaterialet ha?
- Vilka kanaler finns för spridning inom tandvårdens olika yrkesgrupper?
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Uppdraget bör synkroniseras med det arbete som pågår om ”Våld i nära
relationer” och med styrdokumentet för ”Barn som far illa”.
Tandvården behöver informeras om att det kan vara andra tecken man
ska vara uppmärksam på när det gäller funktionsnedsatta barn och vilka
funktionsnedsättningar som är mest utsatta för våld. Information om att
funktionsnedsatta barn drabbas mer än andra barn av våld skapar också
engagemang och förståelse.
Det behövs en variation av informationsmaterial. Dels korta digitala filmer
som snabbt kan fångar intresset men även bra länkar till det material som
redan finns. Det kan vara lämpligt att ha en undergrupp om våld mot barn
med funktionsnedsättning på kunskapsguiden för temat om våld.
Kanalerna ut till tandvården kan vara via NPO, RPO, LPO och
kunskapsstyrningsorganisationen, Svensk Folktandvårdsförening,
Tandvårdsnätverket, Tandläkartidningen och Pedodontiföreningen.
Ann återkopplar till NPO tandvård och deltar vid något av NPO:s
kommande möten.
12. God och Nära vård utifrån ett Socialstyrelseperspektiv
Elisabeth Wärnberg Gerdin
Tandvården finns inte med i uppdraget God och Nära vård. När uppdraget
kom 2017 var det primärvården som var navet men samverkan med
tandvården är självklar. En diskussion fördes i vilken mån tandvården
finns med i det regionala arbetet med God och Nära vård. Som vanligt så
måste tandvården ”ta sig plats”
Ur ett patientperspektiv är det olyckligt att man separerar tandvården från
hälso- och sjukvården men detta beror på att vi lyder under olika lagar,
Hälso- och sjukvårdslagen samt Tandvårdslagen. Det är viktigt att
tandvården inte bara förutsätts ingå i hälso- och sjukvården utan att det
står hälso-sjukvård och tandvård i dokumenten så att tandvården inte
glöms bort.
13. NAG patientsäkerhet
Ulf Söderström
Ulf återrapporterade om läget i NAG Patientsäkerhet. Han har
sammanställt en nulägesbild över det pågående arbetet som är utskickad
till gruppen inför mötet. Kartläggningen pågår i alla regioner utom två. Ulf
gick igenom i vilka regioner kartläggningen pågår, nuläget, beräknat
slutdatum och om det pågår någon kartläggning i regionen
Ett samarbete har påbörjats med Peter Lundholm på Socialstyrelsen i
samband med att Socialstyrelsens vägledning om patientsäkerhet ska

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

PROTOKOLL

Dnr:

uppgraderas.
En utvärdering av verktyget ska göras tillsammans med NSG
patientsäkerhet. Slutrapporten som kommer i juni.
14. NAG Dental erosion
En delrapport med fokus på implementering av registrering i status med
förenklad skala kommer under februari. De journalsystem som ännu inte
programmerat om sitt status efter det nya säger sig vara villiga att göra
det bara det finns ett nationellt beslut om införandet.
Arbetsgruppen har tagit fram en förenklad skala som inte kräver mycket
tidsåtgång för tandläkare och tandhygienister. Registreringen görs på
indikatortänder och inte på hela bettet. Registreringen påbörjas vid 5–7
års ålder. Det finns evidens för att registrering på indikatortänder ger en
träffsäkerhet för att hitta riskindividerna och att då göra en fördjupad
undersökning.
Remissförfarandet behöver vara formulerat med tydliga frågeställningar
om att vi vill ha synpunkter på de konkreta förslagen. Ulf föreslår en
remisshantering i två steg, först en efter delrapporten och sedan en efter
slutrapporten. NAG kommer också att påbörja arbetet med ett
sammanhållet personcentrerat vårdförlopp/ vårdprogram som beräknas
vara klart i slutet av året.
En förfrågan har ställts till HTA-O om hjälp med litteratursökning. Det
vetenskapliga kunskapsunderlaget är svagt så det är viktigt att det finns
med referenser. Gruppen tittar även på vilket utbildningsstöd som behövs.
15. NAG dentala implantat
Gunnel har varit i kontakt med Shariel Sayardoust som gärna ger en
lägesbild vid NPOs kommande möte.
I Tandläkartidningen november 2021 finns en artikel om det pågående
arbetet med att ta fram ett kvalitetsregister för dentala implantat.
Journalleverantören av Carita blev piloter, detta journalsystem har man
bla i Halland och Skåne. uppgifterna ska överföras till SKaPa under
sommaren och en första rapport planeras hösten 2022.
Parallellt med detta finns en indikatorgrupp under NAG dental implantat
där Pernilla och Andreas ingår. Gruppen arbetar med att försöka hitta
indikatorer och koder som redan idag finns i tandvårdstaxan;
tillståndskoder och åtgärdspar som kan kopplas till den skannade koden
av implantat som kan leda till ett kvalitetsregister.
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Beslut:
Shariel Sayardoust bjuds in till kommande möte.
Ulrika kontrollerar hur arbetet går i Halland.
16. Vårdförlopp i pipeline
Svar har skickats på remisser för vårdförlopp gällande
- Palliativ vård. Angelika Lantto har varit sakkunnig.
- Stroke och TIA, tidiga insatser och vård. Fredric Thyberg har varit
sakkunnig.
- Stroke och TIA, fortsatt vård och rehabilitering. Markus Höglund och
Fredric Thyberg har varit sakkunniga.
Utlåtandet från sakkunniga har använts som underlag och stöd för
remissvaret ute i respektive RPO och LPO. En diskussion fördes om vi
även ska svara på kommande remisser från NPO tandvård.
Beslut
Frågan tas upp för beslut på nästa möte
17. NAG sällsynta sjukdomar
Johanna Norderyd har varit i kontaktat med Pernilla och RPO sydöstra
angående ändringsförslag i samband med revidering av vårdprogrammet
för 22q11. Remissen för vårdprogrammet för 22q11 har sänts från NPO
sällsynta sjukdomar till Kompetens center i Jönköping, Kunskapscentrum i
norr och Mun-H-Center men har bara skickat vidare till RPO tandvård i
sydöstra och västra sjukvårdsregionen. Frågor som rör sällsynta
sjukdomar bör diskuteras med kompetenscentren. Det är bra om vi mailar
varandra för kännedom när det kommer remisser till RPO. Det underlättar
bevakningen och vi kan hjälpas åt med att bedöma vilka remisser som
berör tandvården och som därmed bör besvaras.
Förfrågan har inkommit från Johanna Norderyd om att Kunskapscentrum i
norr i Umeå, Mun-H-Centrum i Göteborg och Kompetenscenter för
sällsynta odontologiska tillstånd i Jönköping bildar en gemensam
permanent NAG för sällsynta orofaciala/odontologiska hälsotillstånd. En
första förfrågan inkom 2019.
Det insända förfrågningsunderlaget sänds ut tillsammans med protokollet
Beslut
Behovet av att bilda en NAG för sällsynta orofaciala/odontologiska
hälsotillstånd tas upp vid nästa möte.
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18. Övrigt
Andreas deltar i uppstartmötet för Riksstämman 2022
Andras representerar NPO tandvård i arbetet med att ta fram målnivåer för
tandvård kopplat till de nationella riktlinjerna.
Möte HTA-O
På grund av tidsskäl utgår punkten från dagens möte.
Beslut
Gunnel mailar ut informationen och punkten tas upp för diskussion på nästa
möte
NSG forskning och life science
På grund av tidsskäl utgår punkten från dagens möte.
Beslut
Gunnel mailar ut informationen och punkten tas upp för diskussion på nästa
möte.
Cariologiföreningen bjuds in till mötet den 11 mars.
Dan Ericson, Karin Sunnegårdh och Gunnel Häntzel, Cariologiföreningen
informerar om ett klassificeringssystem för caries.
Samarbete med NPO levnadsvanor
På grund av tidsskäl utgår punkten från dagens möte. Punkten tas upp för
diskussion på nästa möte.
Rättelse nominerade till NAG äldres hälsa
I protokollet från föregående möte angavs deltagarna i NAG äldres hälsa
dock saknades Göran Friman, tandläkare och privattandvårdens
representant och Angelika Lantto, tandläkare, båda med särskild
kompetens inom gerodonti.
Kristina Happstadius Trädgårdh, kommunikatör
Bjuds in till mötet i maj för workshop kommunikation.
Utveckling av Nationellt system för kunskapsstyrning 2023- 2027.
På grund av tidsskäl utgick punkten från dagens möte.
Beslut
Gunnel mailar ut informationen
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19. Punkter att speciellt föra vidare för spridning och arbete inom RPO
3. Implementering av de Nationella riktlinjerna för tandvård
7. Nomineringar till expertgruppen för sällsynta sjukdomar med deadline 14
februari
20. Nästa möte
2022-03-11 kl. 09.00-12.00 via Teams
21. Mötet avslutas

Sekreterare: Ulrika Svantesson
Justerat: Gunnel Håkansson

