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Frånvarande: 

 

Carl Anjou 

Fia Lindeberg (sekreterare) 

Ing-Marie Nilsson 

Pernilla Larsson Gran 

 

Jette Lehrmann Madsen 

Anna Carin Dahlgren  

1  Inledning och fastställande av dagordning 
Ordförande Carl Anjou hälsade välkomna och dagordningen 

fastställdes med tillägg av Riktlinjer för endodonti samt Inbjudan 

till 5 juni vilken presenteras under Övriga frågor. 

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

tandvård: 

13 mars var nationell dag med alla NPO-grupperingar. Det finns 

många stödstrukturer, främst genom SKL som stötta både NPO 

och RMPO-grupper. 

27 mars: En nationell arbetsgrupp mot kariessjukdom har kommit 

igång. Arbetsgruppen är sammansatt av representanter från både 

tandvården och akademin. Ordförande är Karin Sunnergårdh 

Grönberg. Första rapport kommer planerad till juni på NPO-

mötet. 

 

Både NPO och RPO:s uppgift är att kommunicera ut till 

verksamheterna. 

 

Sofia Traeneus, Malmö, professor i HTAO (Help technology 

assessment odontology), informerade på NPO-mötet. HTA-O 

arbetar med litteratursökningar och systematiska översikter. NPO 

kan beställa information från HTA-O för sitt arbete. 

 

Implementering Socialstyrelsens Knut Sundell, dokument som 

hjälp. 

Nivåstrukturering: NPO har skickat in en sammanställning  
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av de förslag på högspecialiserad tandvård till Birgitta Plejet på 

Socialstyrelsen. De vårdområden som föreslås genomlysas: 

Avancerad och sällan förekommande käkkirurgisk behandling. 

Avancerad käk- och ansiktsprotetik. 

Sällsynta diagnoser där multidisciplinär utrednining och 

behandling krävs. 

Förslag på grupp sakkunniga utan geografisk hänsyn. 

 

Vice regiondirektör Ditte Pehrsson-Lindell i Region Östergötland 

har hållit möte med SÖSR angående Nationell Nivåstrukturering. 

Pernilla deltog och redogjorde för NPO:s tandvårdsarbete. 

 

Identifiering av vårdens kunskapsbehov: 

Västra Götalandsregionen har sammanställt intervjuer med 

fokusgrupper till en 43-punktslista med frågor, grupperade efter 

ämnesområden som vårdorganisation, endodonti, estetik, 

patientgrupper med mera.  

 

Privattandläkarnas organisation kommer via sin ordförande Lars 

Olsson inkomma med personer som kan vara aktuella att 

medverka i RMPO. 

 

Pernilla rapporterade även vad som händer inom de övriga 

sjukvårdsregionerna. 

 

Jenny Nordborg, regeringsuppdrag Life Science bl. a. oral hälsa, 

jämlik vård med mera, som saknar representation av tandvården. 

NPO ska bjuda in Jenny för att försöka få till representation i 

uppdraget. 

 

Via Tommy Johansson SKL från Patrick Zetterberg 

regeringskansliet, 28 maj, Norra Latin, Stockholm, önskvärt att 

RMPO tandvård finns där och kombinerar det med ordinarie 

möte.  

3  Information från Kunskapsrådet Diagnostik och 
sinnen 
Ordförande Carl Anjou rapporterade från senaste mötet med 

Kunskapsrådet Diagnostik och sinnen, där tandvård ingår. I 

Kunskapsrådet ingår ordförande från alla RMPO inom SÖSR 
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inklusive en representant från primärvården.  

Carl gick igenom den power point-presentation som finns på 

SÖSR:s hemsida och kommenterade viktiga punkter, t ex stödja 

varandra, som vi gör genom att dela med oss av riktlinjer, och 

fungerande IT-stöd för att utbyta information. 

 

Kunskapsrådet erbjuder RMPO Tandvård ett besök av någon 

etablerad RMPO-ordförande för att berätta om hur de har lagt upp 

sitt arbete. 

Kunskapsrådet har åtta träffar per år, fyra fysiska och fyra via 

videolänk. 

 

RMPO Tandvård trycker på att det är viktigt att ledamöterna i 

gruppen får utrymme på lokala odontologiska möten för att sprida 

informationen och kunskapen i organisationen. 

4 Y SKaPa-projekt i Region Östergötland 
Ing-Marie Nilsson informerade om att Region Östergötland har 

anmält tre projekt inom Skapa. De övergripande frågorna är att 

om man gjort kariesriskbedömning, hur ser fortsättningen ut? 

Överlevnad på fyllningar, hur många som görs om inom 

treårsperiod, vilket kompetensutveckling behövs och förändrat 

arbetssätt? 

5  Verksamhetsberättelse 
Fia Lindeberg har påbörjat ett arbete med verksamhetsberättelse 

för RMPO Tandvård. Nya riktlinjer för 2019 ger vid handen att 

det räcker med en handlingsplan för 2019 för RMPO:er som 

startade under 2018. Fia och Carl gör detta tillsammans. 

6  Övriga frågor 
Sofia Orrskog (Soc), Lars Gahnberg (Skapa) och Hans Sandberg 

(vidareutbildning för tandläkare), kl 9:30 den 5 juni i Norrköping. 

 

Vilka mer ska bjudas in? Lokala odontologiska grupper, 

tandvårdsdirektörerna, FTV ledningsgrupp, ev 

privattandläkarrepresentant 

 

Presentera RMPO Tandvård i SÖSR. 
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Jette Lehrmann Madsen har initierat frågan vilka kriterier/index 

man bedömer efter när man avgör om man ska behandla inom den 

fria barn- och ungdomstandvården. Det är viktigt med konsensus 

för att kunna hålla sig till begreppet Jämlik vård. Vad finns det för 

program och vetenskap inom området? 

7  Riktlinjer för endodonti 
Ing-Marie Nilsson har fått med sig frågan från lokalt 

odontologiskt forum. Region Östergötland saknar riktlinjer 

riktade till allmäntandvården, Carl ordnar att de får del av dem 

som finns i Region Jönköpings län.  

Vid anteckningarna 

Fia Lindeberg 

 


