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Frånvarande: 

Carl Anjou, ordförande 

Fia Lindeberg, sekreterare 

Ing-Marie Nilsson 

Pernilla Larsson Gran, via videolänk 

Jette Lehrmann Madsen 

Anna Carin Dahlgren 

Patric Renström 

 

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

fastställdes med viss omändring i ordningen på punkterna och 

strykande av punkten Tandläkarutbildning i Jönköping. Denna 

punkt skjuts till nästa möte. 

2  Information från NPO (Nationellt 
programområde) 
Pernilla Larsson Gran redogjorde för senaste NPO-mötena inom 

tandvård: 

SVF, standardiserat vårdförlopp, döps om till PSV, person-

centrerade och sammanhållna vårdförlopp ,vilket innebär att 

patienten får samma vård oavsett var i landet hen befinner sig. 

Pia Skott är nominerad som representant för tandvården i NPO för 

TIA och Stroke. 

Andra vårdförlopp som nu går ut på remiss är inom: 

* Höftledsartros 

* Kol 

* Kritisk benischemi 

* Reumatoid artrit 

* Schizofreni 

* Sepsis 

* Stroke och TIA 

Var finns tandvården – inspel från RPO önskas. NPO Reumatoid 

artrit har en professor i tandvård kopplat till sig 

3  NPO:s verksamhetsplan kontra RPO:s 
verksamhet 
Mycket av arbetet sker genom de nationella arbetsgrupperna, 

NAG. Under 2020 fokuseras på följande frågor: 
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 Läkemedel inkl internmedicinska frågeställningar 

 STRAMA-frågan 

Parod-klassificeringar – stötta implementeringen 

I Kalmar har man använt sig av en film från Svenska 

tandläkaresällskapets riksstämma 2019. Den finns bland annat på 

www.youtube.com ”Ny klassificering av parodontala och peri 

implantära sjukdomar”. Ämnesföreträdare i parod har haft 

genomgång med alla tandhygienister, odontologiskt ansvariga 

tandläkare och klinikchefer, samt på inbjudan i olika av våra 

nätverk. 

Östergötland: förslag på halvdagsutbildning med föreläsning och 

diskussioner kring olika patientfall. Även erbjuda utbildningen till 

privattandläkarna. Planeras till hösten, max 50 deltagare per 

tillfälle och förutsätter att man sett filmen innan. 

Jönköping: helt implementerat bland tandhygienisterna genom 

klinikbesök och egna patientfall, ingen film har använts. 

 

Gruppdiskussion kring strategiska mål landar i önskemål om en 

Regional arbetsgrupp för patientens delaktighet i sin tandvård. 

4 Y Information från olika nationella arbetsgrupper 
(NAG) om vad som är på gång 
Diabetes: positiva till tandvårdens engagemang i diabetesfrågan. 

Thomas Jacobsen, ordförande för RPO Tandvård i Västra 

götaland, håller kontakt och återkommer när det är dags att lyfta 

frågan nationellt. 

Dentala implantat SKaPa: Målet är att kunna följa upp utfallet 

av utförda implantatbehandlingar genom automatisk importering 

från tandvårdsjournalen till SKaPa. Initiativet är taget i RPO 

Sydöstra och är första exemplet där en NAG springer ur ett RPO. 

Arbetsgruppen har börjat arbeta och består av Shariel Sayardoust, 

Magnus Ahl, Lars Gahnberg, Johan Asplund, Anna Bogren, 

Andreas Cederlund och Pernilla Larsson Gran. 

 

Patientsäkerhet: 

Kariessjukdom: Ta fram modell för ett strukturerat 

omhändertagande 

Remiss till tandvårdsdirektörerna, professorerna vid fakulteterna 

Kunskapsbehov i tandvården: Utmaningen och svårigheterna 

vid implementering av ny kunskap är att få vårdgivarna att ändra 

sitt beteende. Professor Magnus Hakeberg är föreslagen att leda 

http://www.youtube.com/


 MÖTESANTECKNINGAR 3(3) 

     

 

Regionalt programområde Tandvård 

Tid: 2020-03-11 

 

 

  

 

arbetsgruppen. 

5  Handlingsplan 2020 
Handlingsplanen 2020 för RPO Tandvård utarbetades av gruppen 

gemensamt utifrån § 3. 

//länk till handlingsplanen när den är klar// 

6  STRAMA 
Jette Lehrmann Madsen från Region Kalmar län undrar över vad 

som händer med STRAMA (Samverkan mot antibiotikaresistens).  

Enligt Pernilla Larsson Grans rapport från NPO ligger STRAMA 

inklusive Tandvårds STRAMA under NPO Infektionssjukdomar, 

samarbete. Borde det bli en egen grupp under NPO Tandvård? 

7  Antibiotika – munhälsa – allmän hälsa 
Ingår i frågan om Tandvårds STRAMA, § 6. 

8  Jämlik barn- och ungdomstandvård 
Enligt Pernilla Larsson Grans rapport från NPO: 

Regeringen har utsett Peter Almgren, Västra Götaland, till 

särskild utredare på socialdepartementet. 

Peter Almgren ska utreda förutsättningarna för en sammanhållen 

god och nära vård för barn och unga i hela landet. Syftet med 

uppdraget är att nå upp till en mer likvärdig vård för både fysisk 

och psykisk hälsa, inklusive förebyggande och hälsofrämjande 

insatser för barn och unga med närstående. Meningen är också att 

titta på kopplingen till den specialiserade vården och de problem 

som finns kring sammanhållna vårdkedjor 

NPO har bjudit in Peter Almgren till sitt möte 29 april 

9  Nästa möte 
Fredagen 29 maj kl 8-10, videomöte  

Vid anteckningarna 

Fia Lindeberg 

 


