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Regionalt medicinskt programområde 
Tandvård 

Tid: 2019-01-30 

Plats: Centrum för Oral Rehabilitering, Linköping 

Närvarande: 

 

 

 

Carl Anjou 

Fia Lindeberg (sekreterare) 

Ing-Marie Nilsson 

Jette Lehrmann Madsen 

Pernilla Larsson Gran  

1  Inledning och fastställande av dagordning 
Pernilla Larsson Gran och Ing-Marie Nilsson hälsade välkomna 

till Linköping. Därefter tog ordförande Carl Anjou över och 

dagordningen fastställdes. 

2  Uppföljning från föregående möte 
Inventering av vårdprogram: olika riktlinjer i olika regioner, men 

till dess de nationella riktlinjerna är fastslagna gör gruppen inte 

något åt det. 

3  Nationella riktlinjer för arbetet 
Ing-Marie Nilsson och Pernilla Larsson Gran har pratat med Sofia 

Orrskog, Socialstyrelsen, om besök. Hon kommer gärna och 

berättar om nationella riktlinjer. Hans Sandberg (digital struktur 

och utbildningsportal) bjuds in till samma tillfälle. Lars Gahnberg 

inbjuds samtidigt att berätta om SkaPa. 

 

Mötet hålls i Norrköping, förslag 3 eller 5 juni. Pernilla och Ing-

Marie kontaktar dem och återkommer. Därefter skickar Fia 

Lindeberg ut en inbjudan till verksamhetschefer och andra 

berörda inom sjukvårdsområdet. 

4  Information från NPO 
Pernilla Larsson Gran redogjorde för senaste NPO-mötena inom 

tandvård.  

20 december: Modell för kartläggning av kunskapsluckor. Västra 

götalandsregionen har redan påbörjat detta arbete med enkät och 

prioriteringsområde. Resultatet av detta presenteras i en 

bruttolista till NPO. Utifrån denna lista kommer samtliga RPO 

tillfrågas. 
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23 januari: Elisabeth Wärnberg Gerdin från Region Östergötland 

är kontaktperson för tandvård hos Socialstyrelsen. 

Nivåstrukturering, högspecialiserad vård, av utredare Birgitta 

Pleijel på Socialstyrelsen presenterades. 

NPO har tillsatt arbetsgrupp, ledd av kariolog Karin Sunnergård, 

för behandling och minskning av karies. 

Ewa Ericson presenterade en sammanställning av fakta och mål 

gällande sjukdomsbehandling vid karies ur SkaPa-registret samt 

framgångsfaktorer – exempel från Skåne, som Pernilla visade för 

RMPO-gruppen. 

Pernilla visade även projektledare Hans Sandbergs presentation 

om utbildningsportal för tandläkare från tredje land, Uttand, en 

webbaserad portal för självstudier. 

Sofia Orrskogs, Socialstyrelsen, presentation över Tandvårdsstöd 

visades och kommenterades av Pernilla. 

5 Y Nivåstrukturering inom tandvården 
Pernilla Larsson Gran presenterade NPO:s bruttolista med förslag 

på vård som kan vara aktuell för nivåstrukturering inom tandvård. 

Vissa specialiteter hör till flera medicinska områden, till exempel 

juvenil artrit med käkledsaffektion, olika ansiktsrekonstruktioner 

med mera. Lista är än så länge ett arbetsexemplar, slutgiltig 

kommer senare. 

6  Organisation av RPO i övriga 
sjukvårdsområden 
Pernilla och Ing-Marie ställde frågan om annan representation 

behövs i gruppen. Tandvårdschef Anna-Carin Dahlgren, Region 

Östergötland, tillkommer i fortsättningen, men även en 

allmäntandläkare och en tandhygienist behövs. Medlemmarna 

funderar över vem som kan vara lämplig och återkommer med 

förslag. 

7  Övriga frågor 
Fia Lindeberg har påbörjat Årsberättelse 2018 för RMPO 

Tandvård. Denna läggs som ett gemensamt arbetsdokument på 

gruppens hemsida.  
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Vid anteckningarna 

Fia Lindeberg 

 


