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Protokoll 

1. Mötets öppnande 

 

 

2. Föregående mötesprotokoll, 2022-11-08-09 

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

Förfrågan från Praktikertjänst läggs till som punkt till dagens protokoll 

 

3. Ny processledare 

Christina ”Kicki” Olsson har tackat ja till att ta över som processledare 

efter Ulrika. Kicki är verksamhetsutvecklare i Regio Skåne och kommer att 

dela sitt uppdrag mellan NPO tandvård och Nationella primärvårdsrådet. 

 

4. Personcentrerat sammanhållet vårdförlopp för karies 

Det finns en formell process innan vårdförloppet kan starta. Det ska 

informeras på webben för kunskapsstyrning att NPO tandvård kommer att 

starta en nationell arbetsgrupp för ett personcentrerat sammanhållet 

vårdförlopp för sjukdomen karies och att vi söker sakkunniga att delta i 

arbetet. Det ska framgå att man kan nominera sig själv till uppdraget som 

ledamot i arbetsgruppen. Ulrika har tagit fram anmälningsformuläret som 

nu finns publicerat. Nomineringen vid vårdförlopp ska vara transparent                               
Länk till anmälningsformuläret 
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https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/omkunskapsstyrning/org
anisation/nomineringavledamoter/nomineringar/karies.67987.html 

Alla, även de personer som vi har nominerat måste fylla i 

anmälningsformuläret. Det är NPO tandvård som beslutar om vilka som 

ska utses. 

Ansökan kommer att vara öppen till 30 januari.  Vi i NPO ska informera 

om möjligheten att själv ansöka i våra respektive RPO. För att kunna 

ansöka ska man ha fått godkänt av sin chef  

Nästa steg är att alla i NAG ska skriva på jävsdeklarationen. 

Södra sjukvårdsregionen söker processledaren men vi får gärna hjälpa till 

med att hitta en lämplig person som kan arbeta med vårdförloppet på 30% 

i 1,5 – 2 år. Det är dock Södra sjukvårdsregionen som beslutar vem som 

får uppdraget och den som är intresserad kan själv skicka in en ansökan. 

SKR kommer att kalla NAG till ett möte med information om uppdraget 

och NAG kommer också att få utbildning. Det finns två 

informationstillfällen den 6 februari och den 20 april. Vår förhoppning är att 

både NAG och processledare är klart till det första informationstillfället. Vid 

mötet kommer SKR att gå igenom processen för att utarbeta ett 

personcentrerat sammanhållna vårdförlopp, vilket stöd NAG kan få i 

arbetet, en glimt av hur det ser ut i författarverktyget och mycket annat 

matnyttigt!  Mötet är digitalt och spelas in, så det finns även möjlighet att 

titta på det i efterhand.  Susanna och Gunnel kommer också att delta så 

att vi har samma information.  

Först efter uppstartsmötet får NAG gå på utbildningen. Mer information 

om när dessa utbildningar sker kommer efter uppstartsmötet. 

Hans Sandberg är tillfrågad om att bli ordförande på 15 % och har tackat 

ja. Övriga tillfrågade som är intresserade och som har tackat ja till 

uppdraget är Peter Lingström, Karin Sunnegårdh, Urban Englund och 

Håkan Flink.  

Anders Hedenbjörk Lager och Maria Holmgren är tillfrågade men vill av 

olika skäl avvakta med svar. 

Dan Ericson och Katarina Wretling har tackat ja till att sitta med i en 

referensgrupp. De behöver inte nominera sig själva. 

Det finns också behov av tandhygienistkompeten i NAG.Fyra förslag har 
framkommit, Katarina Konradsson, Eva-Karin Bergström, Ulrika Lindmark 
och Karin Green. Samtliga har möjlighet att nominera sig själva. Vår 
bedömning är att Karin Green har den profil som behövs då hon är kliniskt 
verksam inom kariologi. 

https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/omkunskapsstyrning/organisation/nomineringavledamoter/nomineringar/karies.67987.html
https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/omkunskapsstyrning/organisation/nomineringavledamoter/nomineringar/karies.67987.html
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Håkan Flink har ett forskningsprojekt där han deskriptivt vetenskapligt ska 
beskriva förekomsten av ”okontrollerad kariessjukdom” i olika 
åldersgrupper med hjälp av SKaPa-data. Han hoppas även få möjligheter 
att koncentrera vissa behandlingsinsatser på en liten men växande del av 
dessa individer med störst behov av förebyggande kariesbehandling 
(nämligen våra äldre, genom ett planerat doktorandprojekt). Anna-Karin 
kontaktar Håkan så att det inte blir dubbla spår med vårdförloppet.  
 

5. Workshop implementering Nationella riktlinjer för tandvård 
Vid föregående möte diskuterades en workshop för samverkan kring 
implementering under våren 2023.Syftet med att arrangera en workshop 
är att bygga ett nätverk mellan RPO i implementeringsarbetet och för att 
öka möjligheterna till samarbete. Södra sjukvårdsregionen står för 
konferenskostnaden. Vi kan boka konferenslokalen Saturnus på SKR. 
Resorna får deltagarnas arbetsgivare stå för. 
Vi har tänkt ett fysiskt möte men man har svårt att få åka från Norra 
Sjukvårdsregionen som har reseförbud. Från Norra sjukvårdsregionen har 
det därför kommit önskemål om att få delta digital. Om det går att ordna 
tekniskt så blir det ett hybridmöte. 
Pernilla och Fredrik Frisk delar gärna med sig av sitt 
implementeringsarbete i Sydöstra sjukvårdsregionen. Dels 
prioriteringsarbetet och dels den organisationsstruktur som de har byggt 
upp. 
Pernilla föreslår också en presentation/föreläsning av 
Implementeringsperson från Linköpings Universitet och föreläsning av en 
person från Jönköping om kollegialt lärande -peer Learning. 
Socialstyrelsen är positiv till att medverka.                                                             
Vi behöver utse en projektledare som kan hålla i ihop helheten inför 
planeringen. Det kommer att bli ett samarbete mellan den som är 
projektledare och NPO tandvårds processledare. Datumet bestämdes till 
den 16 maj, under förutsättning att konferenslokalen på SKR är ledig. Vi 
beslöt att Hans Göransson ska tillfrågas om att vara projektledare eller om 
han inte har möjlighet be Hans ge förslag på något namn. Vi ska gå ut 
med ”Save the day” så snart vi fått bekräftelse om lokalen från SKR. 
Inbjudan ska gå till RPO samt till Privattandläkarna via Merit Lindberg, 
Lars Olsson. Anders informerar Praktikertjänst. 
 

6. Socialstyrelsens regeringsuppdrag- kunskapsstöd rasism 
Ellinor Cronqvist och Anita Hansson Socialstyrelsen deltar på denna 
punkt.                                                                                                         
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram, utveckla och 
sprida kunskapsstöd för att förebygga och motverka rasism och främja 
allas lika rättigheter och möjligheter inom hälso-och sjukvården, och bidra 
till en jämlik vård. Myndigheten får även i uppdrag att presentera en 
analys av vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas inom hälso-och 
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sjukvården för att motverka rasism.                                                                      
Tandvården nämns inte i uppdraget och det vill Socialstyrelsen diskutera 
med oss. De befinner sig i ett tidigt skede av projektet och tar gärna emot 
inspel och tankar om uppdraget.                                                                              
Vi diskuterade situationer som kan upplevas som rasistiska. 
Finansieringen skiljer tandvården från hälso- och sjukvården. Inom 
tandvården kan vi uppleva att patienter med annan kulturell bakgrund kan 
ha annorlunda förväntningar på vården. I Sverige kan man inte köpa sig 
till vård som inte bedöms som odontologiskt motiverad. Olika 
kunskapsnivåer kan orsaka avstånd mellan behandlare och patient. 
Ytterligare exempel som togs upp var tandvård till asylsökande och 
migranter som kan upplevas som rasistiskt att alla inte har rätt till samma 
vård. Tandvården har ingen nationell patientenkät som följer upp 
skillnader i etnicitet eller diskriminering. Regionalt görs uppföljning av 
bemötandet.                                                                                                      
Ellinor och Anita tar gärna emot fler tips och inspel till uppdraget.                                                             
Presentationen medsändes protokollet 
 

 
7. NAG Dental Erosion 

Delrapport 1 är justerad utifrån de ändringar som gjordes efter inkomna 
remissvar behandlats.  
 
Peter Lingström har tagit fram ett utbildningsmaterial som stöd till 
implementeringen.  Exempelbilderna i utbildningsstödet saknas men 
beräknas vara klara till årsskiftet. Därefter kommer utbildningsstödet att 
skickas till RPO tillsammans med den slutliga delrapporten.   
  
T4, Carita, Life Care har redan idag stöd för funktionen Frenda och Opus 
är i princip klara med omprogrammeringen och Alma Soft kommer att ha 
funktionen till sommaren. Muntra återstår och där har vi inte fått någon 
återkoppling.                                                                                                     
Man kan med fördel påbörja lanseringen av utbildningsstödet så att det 
inte kommer samtidigt som vårdförloppet för karies.  
 
Arbetsgruppen har tagit fram ett frågeformulär som Gunnel skickar via 
NPO till RPO. RPO förmedlar frågeenkäten vidare till regionerna. 
Frågorna ska besvara på organisationsnivå och inte av enskilda 
ledamöter. Svaren sammanställs på RPO-nivå och skickas till NAG senast 
31 januari 2023.Svaren kan skickas till Anna. Det finns flera regioner som 
har lokala vårdprogram för dental erosion som NAG önskar att dessa 
bifogas svaren. 
 
Carl-Fredrik Arnelund har nominerats till ordförande och har tackat ja. 
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Marie-Louise Åkesson har nominerats och tackat ja som ny deltagare i 
NAG. Anna representerar NPO i arbetsgruppen.  
 
HTA-O har gjort litteratursökningar men det finns få studier med tillräcklig 
evidens.                                                                                                         
Elisabeth Wärnberg-Gerdin har tillfrågats om NAG kan få hjälp av den 
konsensus panel som nationella riktlinjer använde, när det finns för lite 
evidens. Nästa steg blir ett möte med Rasmus Sjögren som kan förklara 
vad vi behöver göra, vad Socialstyrelsen kan göra och vilket metodstöd vi 
kan få från Socialstyrelsen. 
 
Lars Gahnberg vill ha med ett avsnitt om dental erosion i nästa årsrapport 
för SKaPa. Peter Lingström har åtagit sig att skriva avsnittet. 

 
Beslut 
Rasmus Sjögren bjuds in till nästa möte den 18 januari 2023. 

 
 

8. Medicinteknik inom tandvård 
Sofia Frantz MTP rådet deltar på denna punkt. 
Sophia Frantz är ny representant i beredningsgruppen MPT-rådet och hon   
kan bistå NPO tandvård i medicintekniska frågor. 
 
MPT rådet ska vara ett stöd för regionerna i prioriteringar vid införande av 
medicinteknik och har särskilt fokus på produkter som har relativt stor 
resurspåverkan.  
Medicintekniska produkter och de ökade krav på spårbarhet som gäller 
med det nya MDR-direktivet är frågor som återkommande diskuteras i 
tandvårdens kvalitetsnätverk och i Praktikertjänst.  

Produkterna ska vara spårbara i register och patientjournaler men de 

tekniska förutsättningarna för enkel registrering med hjälp av scannrar av 

produkternas streckkoder (UDI) saknas på flertalet håll i tandvården (och i 

sjukvården). Manuell registrering tillämpas därför på flera håll och 

fullständig efterlevnad är svår att nå pga. den tidskrävande manuella 

hanteringen i en stressad klinisk vardag. 

Tillverkare levererar inte de implantatkort som ska levereras för implantat 

klass III. Försök att nå tillverkarna i frågan har gjorts men tillverkarna är 

svåra att nå för dialog i frågan. Kraven på implantatkort åligger ju 

egentligen tillverkarna och ska inte belasta vårdgivarna. Hantering och 

efterlevnad av kraven på utlämnande av implantatkort skiljer sig därmed 

åt mellan kliniker.   

Py har också en fråga som kommer från medicinsk teknik och som gäller 

scanning av medicintekniska produkters streckkoder. Hon undrar, när 
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NAG Dentala Implantat arbetat fram förfarandet med inscanning av 

produktinformation för dentala implantat till Caritas journalsystem, från 

vilken databas har då masterdata bakom streckkoden tagits?  Frågan 

hänvisas till Shariel. 

En annan fråga som är aktuell är att kompositmaterial, som hör till 
gruppen engångsprodukter, på många kliniker används till fler än en 
patient.  
 

Katarina Lundell Folktandvården Stockholm har tillsammans med Pernilla 

Juréus (Malmö högskola), Berit Trässman (Region Uppsala) och Frida 

Dillon Åberg (Region Stockholm) startat ett arbete kring spårbarhet. Syftet 

var till en början att göra en kravspecifikation till deras journalleverantör. 

Ursprunget kom från att få ett strukturerat sätt att samla information kring 

implantatfixturer, som sedan kan överföras till implantatregistret i SKaPa. 

Arbetet har sedan utvidgats till att på ett enkelt sätt registrera även annat 

som vi använder i munnen. Det finns nu ett önskemål om att starta en 

NAG, som kan arbeta för att få en process från tillverkare och in i munnen 

på patienten. Arbetet kommer att slutföras i december. De kommer att 

skicka en sammanfattning till Anna-Karin, NPO och Gunilla Swanholm 

Svensk Folktandvårdsförening.                                                                                                

Vi kommer att bjuda in Sophia för vidare diskussioner. 

Presentationen medsändes protokollet 
 

9. NAG sällsynta orofaciala/odontologiska hälsotillstånd 
Parisa Tohidast Akrad, Mellersta sjukvårdsregionen har nominerats och 
har tackat ja. Jäv ska skrivas på.                                                                        
NAG har blivit inbjudna till NPO sällsynta sjukdomar den 17 januari för att 
diskutera hur man ska samverka inom detta komplexa område.  
En kontaktperson i NPO behöver utses vid nästa möte. 
 

10. NAG Patientsäkerhet 

Ulf har tagit in en uppdaterad version av kartläggningen på aggregerad 

nivå och han har gjort en nationell sammanställning. 17 regioner har gjort 

kartläggningen och endast fyra saknas. Värmland har inte kommit i gång, 

Blekinge, Kalmar och Gotland gör antingen kartläggningen på eget sätt 

eller arbetar tillsammans med regionen. En ny aggregering planeras till i 

slutet av 2023 då regionerna kommer att arbeta vidare med att uppdatera 

analysen.    

Privattandvården har tagit fram en förenklad modell. Vi hoppas att Lars O 

kan vara med och presentera modellen vid nästa möte   
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Inget beslut togs på vilka frågor som NPO ska driva vidare. Fortsätta 

diskussion på nästa möte. Kontaktpersoner är Anders och Py                                                                                               

Py och Anders ska boka ett möte med Socialstyrelsen för att stämma av 

fortsatt samverkan, de håller även i fortsatt kontakt med NSG 

patientsäkerhet.  

Vårdanalys kommer att skriva om patientsäkerhetsarbetet. 

 
11. Remisser under framtagande 

Bevakning av kommande remisser sker löpande. När en remiss berör 
tandvården utses en sakkunnig person i området som kan bedöma 
vårdförloppet och ge förslag på remissvar.  Vi beslutade vid förra mötet att 
NPO tandvård ska svara på aktuella remisser.                                                                    
Susanna har gått igenom remisser som ligger ute mellan den 15 
november och 15 februari och där hon bedömer att tandvården bör vara 
med: 

• Svår traumatisk hjärnskada, vuxna:                                                              
Tandvården bör vara med under eventuella åtgärder för 
rehabilitering. Det är viktigt att tandvården kommer in och gör en 
bedömning om det finns behov av stöd för patienter som har fått 
motoriska problem, kognitiva problem och eventuellt annorlunda 
matvanor,  

• Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)                                   
Tandvården bör vara med under ”L: utvidgad bedömning” eller 
under N: samordning mellan berörda aktörer” 

• Traumatisk hjärnskada                                                                
Tandvården bör kontaktas vid svår hjärnskada. Under 
samordningsbehov sidan 30 

• Obesitas hos barn                                                                         
Tandvården förekommer på några ställen i texten och särskilt i 
grafiken. Tandvården bör finnas med mer än bara som 
”följdsjukdom” när det finna en tydlig samsjuklighet 

 
 Sakkunniga behöver utses och tillfrågas. Vi tar gärna del av de remissvar 
som sakkunniga specialister i Västra Götaland tar fram. Susanna håller i 
tandvårdens remissvar i Västra Sjukvårdsregionen. 

 
 

12. Rapport från Teamsmöte med NPO Levnadsvanor 
Gunnel, Ulf och Ola har deltagit i ett möte med NPO levnadsvanor.                         
Mötet inleddes med en allmän diskussion om tandvårdens huvudsakliga 
uppdrag, vad tandvården kan bidra med och vilken nivå kompetensen ska 
ligga på. Tandvården träffar stora delar av befolkningen regelbundet och 
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kan genom sin stora kontaktyta identifiera problem med ohälsosamma 
levnadsvanor.  
Användningen av det ”vita snuset” ökar bland ungdomar. Det vita snuset 
marknadsförs som tobaksfri men innehåller nikotin och risken är stor att 
ungdomarna inte uppfattar detta snuset som så farligt. Det pågår en 
aggressiv marknadsföring på sociala medier. Malin rekommenderar oss 
att titta på en dokumentär på SVT om det vita snuset och att vi bjuder in 
tobaksavvänjare till RPO för information om läget lokalt i 
sjukvårdsregionen 

Om tandvården ska ställa frågor om ohälsosamma levnadsvanor måste 
det finnas rutiner så vi vet vad vi ska göra om vi upptäcker att patienten 
har ohälsosamma levnadsvanor och är beredd att göra något åt det.                                                                                       
Rekommendationen i det ”Nationella vårdprogrammet för prevention och 
behandling vid ohälsosamma levnadsvanor” om att kvalificerat rådgivande 
samtal bör ligga på dietistnivå är tänkt för personer med nutritions-
problematik och inte för tandvårdens patienter. 
Det finns behov av en ökad samverkan mellan programområden som har 
ett horisontellt uppdrag, dvs förutom levnadsvanor och tandvård så gäller 
det för barn, äldre och primärvården 
 

13.  Förfrågan från Praktikertjänst 

Clara Leandersson på Ramoll har kontaktat Gunnel De har fått i uppdrag 

att bistå Praktikertjänst med en analys av policyförslag för svensk 

tandvård. Syftet är att analysera hur utformningen av policyförslag bör se 

ut för att ge tandvården förutsättningar att göra ett så bra jobb som möjligt. 

I uppdraget ingår att göra en kostnadsberäkning och konsekvensanalys 

av ett högkostnadsskydd i tandvården. Vi ska även utreda alternativa 

utformningar av subventioner och/eller policyförslag som kan möta den 

problembild som finns inom tandvården.                                                                

Inom ramen för projektet vill de gärna sätta samman en expertgrupp för 

att säkerställa att analysen träffar så rätt som möjligt. De planerar att 

genomföra två workshops för att gemensamt diskuterar utmaningar och 

möjliga policyförslag. Gunnel deltar i referensgruppen och stämmer av 

diskussionsunderlagen med Anna-Karin. 

 
 

14. Verksamhetsplan 2023                                                                                  
Gunnel och Ulrika har haft en avstämning med Södra sjukvårdsregionen i 
november angående verksamhetsplanen 2023. Därefter har en 
språkgranskning gjorts av innehållet. Verksamhetsplanen är avstämd med 
Socialstyrelsen. 
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15. Vilken information ska överföras till RPO                                                       
Som ett led i att förankra kunskapsstyrningen i RPO/LPO ska NPO 
sammanställa vad samtliga RPO ska få information om 

 

• Nominering för att anmäla intresse till att delta i NAG karies finns 
på webben 

• RPO förmedlar frågeenkäten från NAG Dental erosion vidare till 
regionerna. Svaren sammanställs på RPO-nivå och skickas till 
NAG senast 31 januari 2023.Svaren kan skickas till Anna. 

• Workshop den 16 maj. ”Save the Day” så snart vi fått bekräftelse 
om lokalen från SKR. Inbjudan ska gå till RPO samt till 
Privattandläkarna via Merit Lindberg, Lars Olsson. Anders 
informerar Praktikertjänst. 
 

 

16. Övrigt 

 

• NAG äldres munhälsa har fått ett formaliserat tilläggsuppdrag i 
uppdragsbeskrivningen                                                                           
Fortsatt uppföljning av implementeringsinsatser under 2023  
 Formulera ett beslutsstöd för patientsäkert införande av åtgärden 
exspektans för vuxna med behov av särskilt stöd 

 

• Kontaktperson till NAG Antibiotikaprofylax                                          
Anders sitter med i Strama för privattandvården och blir kontaktperson. 
 

• Ny formaliserad nomineringsprocess till alla NAG 

Med den nya rutinen så ska alla nomineringar annonseras via 

hemsidan 

• Internetodontologi.                                                                                           
Julian Baranowski har återkopplat att han förstår vår inställning och att 
vi behöver visa neutralitet mot utbildningsindustrin. De är tacksamma 
om vi meddelar dem särskilda områden vi önskar satsa på så att de 
kan prioritera relevanta kurser. 

 

• Kvalitetsregistret NROK. Finns ingen certifiering                                                                        
Det går inte att söka nationell finansiering på SKR till nya 
kvalitetsregister men NROK önskar att få nationell status. I dag finns 
ingen process för att certifiera kvalitetsregister som inte omfattas av 
överenskommelsen om stöd till arbetet med nationella kvalitetsregister. 
NPO kan lyfta frågan vidare till NSG DA för diskussion om att tillsätta 
en expertgrupp   som tittar/bedömer även de kvalitetsregister som inte 
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har någon nationell finansiering.                                                                   
Kontakt har tagits med Lars Gahnberg för att få in kvalitetsregistret 
NROK under SKaPa motsvarande kvalitetsregistret för dentala 
implantat. 

• Sammanfattning NPS                                                                                  
Åsa Olsson Socialstyrelsen har återkopplat med den sammanställning 
som gjorts av dialogen från förra mötet om kompetensförsörjningen 
inom tandvården och dessutmaninger. 
 

• Behandlingsstöd Nationella riktlinjer för bettfysiologiföreningen.  
Riktlinjen ”Omhändertagande i allmäntandvården av patienter med 
orofacial smärta – behandlingsstöd” finns publicerad under NPO 
tandvård på SKR:s webbsida 

 

• Riksstämman 2023                                                                                    
Digitalt möte fredagen den 3 februari 2023 kl. 10.00 – 12.00. Vem kan 
vara med? 

 

• Ett STORT TACK till Ola och Ulf för deras värdefulla insats i NPO 
tandvård sedan 2018. Lycka till med pensionärslivet! 

 
.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

17. Nästa möte                                                                                                              

2023-01-18 

 

18. Mötet avslutas 

 

 

 

Sekreterare: Gunnel Håkansson 


