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Protokoll för möte med NPO tandvård 

Datum:  2022-09-21 
 

Närvarande:  Gunnel Håkansson, Södra Sjukvårdsregionen 
Ulf Söderström, Norra Sjukvårdsregionen 

 Py Palmqvist, Norra Sjukvårdsregionen 
Pernilla Larsson-Gran, Sydöstra Sjukvårdsregionen 
Ola Fernberg, Mellersta Sjukvårdsregionen 
Ulrika Svantesson, Södra Sjukvårdsregionen 
Andreas Cederlund, Stockholm-Gotland Sjukvårdsregion,  
Susanna Victoria, Västra Sjukvårdsregionen 
 

Förhinder:  
 

 

Protokoll 

1. Mötets öppnande 

 

2. Presentationsrunda 

Nya ledamöter i NPO tandvård hälsas välkomna.  

Susanna Victoria ersätter Thomas Jacobsen, Västra Sjukvårdsregionen. 

Py Palmqvist kommer att ersätta Ulf Söderström som slutar vid årsskiftet, 

Norra Sjukvårdsregionen. 

 

 

3. Föregående mötesprotokoll, 2022-06-13 

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

 

 

4. NAG sällsynta orofaciala/odontologiska hälsotillstånd 

Uppdragsbeskrivningen är klar samt nomineringar från de tre 

kompetenscentren och representant från Södra sjukvårdsregionen. Vi 

saknar representation från sjukvårdsregionerna Mellersta och Stockholm-

Gotland, Ola och Andreas återkommer med detta. 

 

De nominerade ska jävsprövas innan formellt beslut tas om gruppens 

sammansättning och deltagande. Arbetet får inte påbörjas innan jäv har 

bedömts. När jävsprövningen är klar utser NPO ledamöter och meddelar 

berörda samt sjukvårdsregional samordnade.  
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Pernilla berättar om Kunskapsråd för diagnostik och sinne i Sydöstra 

sjukvårdsregionen där tandvården finns representerad. Cecilia 

Gunnarsson, ordförande i NPO sällsynta diagnoser vill gärna ha kontakt 

med NPO tandvård för ett framtida samarbete.  

 

Beslut: 

Pernilla förmedlar Cecilia Gunnarssons kontaktuppgifter till Gunnel som 

tar kontakt med Cecilia.  

 

 

5. NAG Dental erosion 

Arbetsgruppen har gått igenom och sammanställt remissvaren. 

Sammanställningen är utskickad till deltagarna i NPO tandvård.  

 

Svar har inkommit från 11 olika remissinstanser och de flesta är i stort sett 

nöjda med arbetsgruppens förslag även om visst behov av förtydliganden 

av förslaget framkom. 

 

- Den förenklade skalan kvarstår E0-E3 med förtydligande.  

- Föreslagen ålder för första registrering i både mjölktandsbettet och 

permanenta tänder 5–7 år är rimligt. Registrering tidigare, tex vid 3 års 

ålder kan göras om det är motiverat.  

- Återkopplingen är i stort positiva till användande av och val av 

indikatortänder i både primära och permanenta bettet.  

- Vikten av implementering stöds av olika utbildningsinsatser, 

textbilder/foto, eventuellt webbaserade utbildningar och symposier på 

riksstämman. Peter Lingström kommer att ta fram ett bildmaterial som 

tillhandahålls i samband med spridning.  

 

Ett nationellt vårdprogram kommer att tas fram under hösten och detta 

kommer att skickas ut på remissrunda via SKS. De som redan idag 

registrerar erosioner kan fortsätta med det även om inte vårdprogrammet 

är färdigt.  

 

En diskussion fördes kring implementeringshastigheten, ska vi avvakta 

med implementeringen tills vårdprogrammet är klart samt om det endast 

ska vara legitimerad personal som ska få registrera status i journalen.   

 

Beslut: 

Gunnel kontaktar journalleverantörerna för att meddela att det finns ett 

nationellt system för registrering av erosionsskador. I T4, Life Care och 
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Carita finns möjlighet att registrera erosionsskador men hjälptexten 

behöver justeras.  

Ulf gör justeringar i sammanställningen av remissvaren. 

 

 

6. Privattandvårdens deltagande i kunskapsstyrningen 

Anders Jonsson, praktikertjänst och Lars Olsson, privattandläkarna deltar 

för att diskutera hur vi på ett bra sätt ska nå ut till privattandvården.  

 

Vi har svårt att nå ut till privattandvården och saknar representation i vissa 

RPO. Privattandvården prioriterar den kliniska tiden framför mötestid 

samtidigt som det generellt är en låg ersättningen. De finns också en 

uppfattning att vissa delar av kunskapsstyrningen inte berör 

privattandvården. Trots dessa svårigheter är det viktigt att informationen 

når ut till privattandvården då ca 60% av vuxentandvården sker inom 

privat regi.  

 

Enligt Lars når privattandläkarna ut till ca 80% av privattandvården via 

sina utskick och av dessa läser ca 55% utskicken. Fristående 

organisationer och de kedjor som inte är medlemmar nås inte. 

Lars och Anders föreslås nomineras till NPO tandvård. 

 

Beslut: 

Lars Olsson och Anders Jonsson nomineras till NPO tandvård. 

 

 

7. Ansökan SKS Personcentrerat sammanhållet vårdförlopp för 

sjukdomen karies på individnivå.                                                                           

En ansökan har skickat in till SKS. Beslut om vilka vårdförlopp som 

godkänns tas den 10 oktober 

 

 

8. Internetodontologi 

Julian Baranowski har kontaktat Gunnel angående intresse för samarbete 

gällande spridning av kunskap och internetodontologis plattform för 

digitala kurser, tandakademin.  

 

Beslut: 

Gunnel kontaktar Julian Baranowski och efterhör hur tandakademin 

förhåller sig till internetodontologin och hur samverkan är tänkt att ske.  
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9. NAG patientsäkerhet 

Ulf föreläste på patientsäkerhetskonferensen och fick god respons. 

Aggregering av data blir färdig under hösten och då kanske det kommer 

fram något vi kan arbeta med. Gruppen har ett gott samarbete med 

Socialstyrelsen som ser utvecklingsmöjligheter. NSG patientsäkerhet 

tillsätter en ny arbetsgrupp; NAG verktyg. Ulf är tillfrågan om deltagande 

men har tackat nej, tandvården bör vara representerade i denna 

arbetsgrupp och kunna bidra till verktygets framtida utveckling och 

anpassning för programområde, regioner, kommuner och tandvård.  

 

Beslut: 

Till NAG verktyg nominerar NPO tandvård Katarina Lundell, tandläkare 

och tandvårdsstrateg, Folktandvården Stockholm.  

 

 

10. Schematisk bild över NPO tandvård 

Den schematiska bilden över NPO tandvård mailades ut till gruppen i 

augusti. Synpunkter har inkommit att lägga till de grupper utanför NPO 

tandvård där vi finns representerade, Stroke och Sällsynta diagnoser.  

Bilden kommer att vara levande och uppdateras efter hand som 

förändring sker.  

 

Beslut: 

Ulrika lägger ut den schematiska bilden på Project Place. Ulrika ger en 

genomgång av Project Place på kommande möte. 

 

 

11. Förenklad checklista för remissrunda 

En förenklad checklista för remissrunda är framtagen. Även rutinen för 

startande av NAG är uppdaterad och kommer att följas vid uppstart av 

NAG.  

 

 

12. Kommande remisser                                                                                              

Fet text på remisser där tandvården har en roll och som ska besvaras. 

Aktuella remisser som ska besvaras 2022-11-15: 

- Cancersjukdomar 

- Hud- och könssjukdomar 

  Svårläkta sår – berör tandvården  
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- Lung- och allergisjukdomar 

  Matallergi                                                                                                           

- Obstruktiv sömnapné hos vuxna – berör tandvården 

- Ögonsjukdomar 

 

Remisser som kommer längre fram: 

-Barn och ungdomars hälsa                                                                         

Långvarig smärta hos barn – berör tandvården                                              

BHV (vårdriktlinjer) - berör tandvården 

 

Ett uppföljande personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för stroke 

och TIA har blivit godkänt. Det första vårdförloppet handlade om det tidiga 

omhändertagandet. Det andra och nya vårdförloppet omfattar tiden 

efteråt, det vill säga utskrivning, rehabilitering och uppföljning livet ut. 

 

 

13. Tidplan Verksamhetsplaner för NPO 2023 

Instruktioner och mallar för verksamhetsplanen 2023 är utskickat. Den 

preliminära verksamhetsplanen ska vara inskickad till stödfunktionen 

senast 2022-12-02.  

Fokus för 2023 kommer att ligga på att slutföra det som är påbörjat. De 

förslag som tas fram ska förankras i respektive RPO. Verksamhetsplanen 

ska tas fram i samarbete med Socialstyrelsen.  

 

Beslut: 

Gunnel och Ulrika förbereder verksamhetsplanen och stämmer av med 

NPO inför avstämningen med Södra sjukvårdsregionen 2022-11-14. 

Elisabeth Wärnberg-Gerdin deltar i vårt möte den 24 oktober för 

förankring med Socialstyrelsen. 

 

 

14. Rapport från möte med NPO primärvårdsrådet och Anders Lindunger 

Gunnel och Ulrika har haft möte med Petra Vogt, ordförande i NPO 

nationellt primärvårdsråd, Therese Silvander-Ahlvik, processledare samt 

Anders Lindunger, doktorand på KI, klinikchef FTV Stockholm och Katri 

Harcke angående tvärprofessionellt samarbete mellan tandvård och 

primärvård.  

 

Primärvården har just nu inte möjlighet att starta något stort arbete 

tillsammans med tandvården.  
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Beslut: 

I nuläget bildas ingen NAG kring samarbete tandvård och primärvård. 

Fortsatt kontakt hålls och om någon region visar intresse för deltagande 

förmedlas detta via NPO tandvård och primärvård. 

 

 

15. Sammanfattning vilken information som ska föras över till RPO 

4. NAG sällsynta orofaciala/odontologiska hälsotillstånd 

5. NAG Dental erosion 

6. Privattandvårdens deltagande i kunskapsstyrningen 

8. NAG Patientsäkerhet 

 

16. Inbjudna till höstens möte 

 

NAG äldres munhälsa  

Gunnar Henning, bjuds in 2022-11-08. 

 

NPO levnadsvanor 

Gemensamt möte 2022-11-09, de deltar via Teams. 

 

Bettfysiologiföreningen 

Per Alstergren är inbjuden 2022-10-24  

 

Socialstyrelsen 

Elisabeth Wärnberg-Gerdin deltar 2022-10-24 för förankring av 

Verksamhetsplanen. 

 

 

17. NAG antibiotika i tandvården 
Detta är en permanent NAG och styrgruppen består av Margareta Hultin 

(ordförande), Malin Brundin, Bengt Götrick, Bodil Lund och Per Rabe.  

 

Knutet till arbetsgruppen finns en referensgrupp som består av: 

Endodontiföreningen: Daniela Landys-Boren i Region Halland 

Parodontologiföreningen: Peder Wilhelmsson, Region Västerbotten 

Orofacial medicin: Karin Danielsson, region Västerbotten  

Käkkirurgiska föreningen: Cecilia Larsson Wexell, Region Skåne  

Pedodontiföreningen: Maria Andersson, Region Stockholm 

 

Gunnel har mailat följande programområde för att få hjälp med att 

nominera den medicinska kompetensen till referensgruppen: 



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

PROTOKOLL  
 

Dnr: 

    

    

 

 

NPO hjärta-kärl, NPO infektionssjukdomar, NPO rörelseorganens 

sjukdomar,  NPO endokrina sjukdomar och NPO ÖNH. 

 

Vid webbinarie kan Södra sjukvårdsregionen hjälpa till med 

arrangemanget.  

 

18. Övrigt 

 

Nominering till NPO från Mellersta sjukvårdsregionen 

Anna Wester är nominerad och är inbjuden till höstens möten. 

 

HTA-O 

Sofia Tranéus har tagit fram förslag till två presentationer, en till 

verksamma behandlare i tandvården eller verksamhetsansvariga och en 

till dem som är intresserade av att bidra som sakkunnig i ett 

utvärderingsprojekt. 

 

Fysiskt möte 8–9 november 

Den 8 november hålls mötet på SKR, Hornsgatan 20 

Den 9 november hålls mötet på Eastman 

 

Lärandeträff 26 oktober 

Gunnel och Sofia Orrskog ska hålla en kort presentation om samarbetet 

mellan NPO och Socialstyrelsen i  arbetet med de nationella riktlinjerna. 

 

Möte våren 2023 

Punkten tas vid vårt nästa möte. 

 

 

19. Nästa möte 

2022-10-24, kl. 09.00-12.00. Digitalt möte via Teams. 

 

 

20. Mötet avslutas 

 

 

 

Sekreterare: Ulrika Svantesson  

Justerat: Gunnel Håkansson 


