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Jette Lehrmann Madsen 

 

Anna Carin Dahlgren  

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

fastställdes med tillägg av förslag på representation från 

privattandläkare samt utbildning i endodonti, se § 4 Övriga frågor. 

2  Information från NPO 
Beslut taget i NPO: när protokollen är publicerade delas de direkt 

med RMPO-grupperingarna. 

Nationella arbetsgrupperna får uppdrag av NPO i olika frågor. 

Kariesfrågan leds av kariolog Karin Sunnegårdh, slutrapport 

kommer 8 januari 2020. Rapporten kommer att visa på mätbara 

indikatorer och sammanfattad kunskap. 

Profylaktiska åtgärder kan redan nu ses i SKaPa (Svenskt 

kvalitetsregister för karies och parodontit). 

En enkät kommer att distribueras till alla vårdgivare inom 

tandvård med frågor om vad deras kunskapsbehov är. NPO 

arbetsgrupp går igång snarast för att utreda detta. 

Sofia Orrskog, projektledare på Socialstyrelsen, informerade om 

nationella riktlinjer och rapporterade om prioritering av litteratur, 

arbetet följer tidsplanen. 

Nya klassificeringen av parodontit: Tord Berglund, som arbetat 

med klassificeringen, föreläser och filmas på riksstämman för 

Svenska tandläkarsällskapet och tillsammans med NPO arbetar 

för kunskapsspridning via webben. 

Nya klassificeringen av parodontit är tyvärr ännu inte införd fullt 

ut i journalsystemen, till exempel T4. 

NPO har knutit Henna Hasson, Karolinska institutet, till sig, för 

att vara behjälplig med implementationen av klassificeringen av 

parodontit. 
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Region Östergötland uppmärksammade frågan om 

kvalitetsregister för implantat och har arbetat med frågan som 

lyfts i RMPO. Lars Gahnberg, SKaPa, är med i arbetet 

tillsammans med en arbetsgrupp för dentala implantat, som bland 

annat arbetar för att kunna skanna in qr-kod på implantatet direkt i 

journalen. Både leverantörer och tandvårdsorganisationer deltar i 

arbetet. Avdelningen för parodontologi och Käkkirurgiska 

kliniken i Jönköping är pilotkliniker. 

Svensk käkkirurgisk förening har vänt sig till NPO för att om 

möjligt starta kvalitetsregister för käkledskirurgi. NPO ska få mer 

information på sitt nästa möte. 

Sofia Traeneus, professor i HTA-O (Help technology assessment 

odontology) adjungeras som sakkunnig i många frågor i NPO. 

3 Y RMPO Huvudsyfte – implementering av 
kunskap 
Vad är viktigt ur ett strategiskt perspektiv: 

NPO:s verksamhetsplan 2020 ligger till grund för RMPO:s arbete. 

Carl ska presentera RMPO Tandvårds handlingsplan 2020 för 

Kunskapsrådet 27 november.  

Representation för hela tandvården. Större delen av 

vuxentandvården sker privat. 

Vad ska vi prioritera: 

dela och samordna vårdprogram. Region Jönköpings län har alla 

sina program samlade på extern webbplats: 

https://folkhalsaochsjukvard.rjl.se/vardstod/tandvard/  

4  Övriga frågor 
Det har inkommit förslag från organisationen Privattandläkarna 

på person som kan medverka i nätverket, Patric Renström från 

Region Östergötland. Han inbjuds till nästa möte i Linköping. 

 

Carl Anjou har fått inbjudan från Region Kalmar län att utbilda i 

endodonti, några dagar med föreläsning och utbildning per 

kvartal. Detta ligger helt inom ramen för RMPO och 

kunskapsöverföring och målet Jämlik vård. 

Vårdprogram är redan översänt. 

Ing-Marie Nilsson informerar att man redan arbetar med 

specialiteten klinisk bettfysiologi nationellt.  

https://folkhalsaochsjukvard.rjl.se/vardstod/tandvard/
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Vid anteckningarna 

Fia Lindeberg 

 


