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RMPO tandvård, stormöte 

Tid: 2019-06-05  

Plats: Norrköping 

Närvarande: Region Jönköpings län: 

Carl Anjou, ordförande RMPO tandvård 

Fia Lindeberg, sekreterare RMPO tandvård 

Anders Olsson 

Peter Nilsson 

Shariel Sayardoust 

Magnus Ahl 

Kerstin Gustafsson 

 

Region Östergötland: 

Pernilla Larsson Gran, ledamot RMPO och NPO 

Ing-Marie Nilsson, ledamot RMPO 

Anna-Carin Dahlgren, ledamot RMPO 

Anna Borg 

Mats Svensson 

Simon Dahlgren 

Carina Brehmer 

Maria Johansson 

 

Peter Franzén, Privattandläkarna 

 

Region Kalmar län: 

Jette Lehrmann Madsen, ledamot RMPO 

Ronny Halvarsson 

Lise-Lotte Hinsegård Heiding 

 

Övriga: 

Lars Gahnberg, SKaPa 

Hans Sandberg, Sahlgrenska Akademin 

Sofia Orrskog, Socialstyrelsen 

Katri Ståhlnacke, Socialstyrelsen 

 

  

1  Inledning och välkomnande 
Pernilla Larsson Gran hälsade välkomna till Norrköping. Därefter 

gjordes en presentationsrunda. En färgstark presentation av 

Norrköping visades också. 

Tandvårdsdirektör Anna-Carin Dahlgren pratade om vikten av 

kunskapsstyrning och RMPO som stöd för detta. 
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2  Vidareutbildning av tandläkare 
Hans Sandberg, projektledare, presenterade vidareutbildning för 

tandläkare samt hur man snabbare ska få in utländska tandläkare i 

verksamheten. Metoden bygger på en webbaserad 

utbildningsplattform för att identifiera kunskapsluckor och 

studiematerial för att fylla dessa, inom olika områden. 

Hans demonstrerade programmet TAK, tandläkarnas 

kunskapsplattform vilket väckte många frågor och tankar om hur 

det kan användas även för vidareutbildning och validering av 

redan legitimerade tandläkare. 

Projektet finansieras initialt av SKL med 1 miljon kr. 

3  Samverkan för en mer kunskapsbaserad, jämlik 
och resurseffektiv vård 
Pernilla Larsson Gran presenterade SKL:s system för 

kunskapsstyrning. I dagsläget består det av 24 Nationella 

programområde (NPO) där ledamöterna representerar de sex 

sjukvårdsregionerna, Pernilla representerar sydöstra 

sjukvårdsregionen. 

NPO:s uppdrag är stort och brett med bland annat att identifiera 

kunskapsluckor, nivåstrukturering, arbeta med kvalitetsregister, 

jämföra och följa upp. 

 

Vårdens behov – modell för förändringsarbete 

Sahlgrenska akademin har djupintervjuat medarbetare och 

identifierat områden där tandvården upplever behov av 

kunskapsutveckling. Man har sammanställt 43 frågeställningar, 

och enkäten går ut till hela tandvårdssverige i höst. 

4  SKaPa som nyckel för kunskapsstyrning 
Registerhållare Lars Gahnberg berättade om SKaPa (Svenskt 

kvalitetsregister för karies och parodontit). SKaPa innehåller data 

från nästan 7 miljoner patienter. SKaPas syfte är att förbättra och 

utveckla vårdens kvalitet och behandlingsresultat. 

Registerinnehållet bygger på att behandlande personal använder 

rätt åtgärdskoder. 

Deltagarorganisationerna äger SKaPa, dataskyddsansvarig och 

administrativ verksamhet är förlagd till Folktandvården 

Värmland. 
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5  Nya nationella riktlinjer för tandvård 
Sofia Orrskog, utredare/projektledare, och Katri Ståhlnacke 

tandhygienist/sakkunnig från Socialstyrelsen presenterade 

utredningen om nya nationella riktlinjer för tandvård. 

Riktlinjerna kommer inkludera nya områden och grupper, med 

tydligare fokus på styrning och ledning. 

 Främja god vård och omsorg på lika villkor, baserad på 

bästa tillgängliga kunskap 

 Ett stöd för prioriteringar för beslutsfattare på olika nivåer 

Utredningen håller sig med en konsensus-panel som stöd för 

riktlinjernas framtagande. 

 

Grunden för prioriteringsarbetet: 

 Människovärdesprincipen 

 Behovs- och solidaritetsprincipen 

 Kostnadseffektivitetsprincipen 

 

Aktuella arbetsområden i utredningen 

Äldretandvårdsområdet: Människor >75 år ökar stadigt, personer 

med särskilda behov. Oberoende – Sköra – Beroende. Vilka 

incitament kan skapas för omsorgsgivare för att ta ansvar även för 

munhälsan? 

Hälsofrämjande: tandborstning i förskolan, fluorlackning i skolan, 

beteendeintervention (rådgivande samtal) 

 

Remissversionen planeras att publiceras Q1 2021. Nytt för denna 

version är förvaltningsfasen, då riktlinjerna kommer uppdateras 

med mindre ändringar oftare.  

Vid anteckningarna 

Fia Lindeberg 

 


