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Frånvarande: 

Carl Anjou, ordförande 

Fia Lindeberg, sekreterare 

Ing-Marie Nilsson 

Pernilla Larsson Gran 

Anna Carin Dahlgren 

Jette Lehrmann Madsen 

 

Per Tidehag  

 

Patric Renström  

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

fastställdes med tillägg av rapport från Kunskapsrådet, se § 4 

Övriga frågor. 

2  Information från NPO 
Pernilla Larsson Gran informerade från senaste NPO-mötet. 

Covid-frågan är det som dominerar arbetet. Uppdrag från 

Socialstyrelsen har gett NPO uppdrag att ta fram kunskapsstöd, 

tandvården är inte uppmärksammad i detta utan handlar mest om 

övriga vården.  

HTA-O (Health Technology Assesment inom Odontologi) har 

inlett ett arbete med rutiner vid aerosolbehandlingar med mera. 

NPO har fått i uppdrag att ta fram en arbetsgrupp och utifrån 

HTA-O:s kunskapsunderlag sätta ihop nationella rutiner med högt 

vetenskapligt evidens. 

En avsiktsförklaring om samarbete mellan HTA-O och NPO har 

slutits. 

 

En grupp inom Sydöstra sjukvårdsregionen arbetar med 

utbildning i SKaPa. Shariel Sayardoust från Region Jönköpings 

län, Björn Klinge, Malmö Universitet och Lars Gahnberg från 

SKaPa ingår. 

Peter Almgren, Regeringens särskilda utredare på 

Socialdepartementet, leder en utredning som syftar till god och 

sammanhållen vård barn och unga. Tandvården representeras av 
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NPO genom Tandläkarförbundets representant Nina Sabel och  

Pedodontiföreningens ordförande Linnea Rydman. 

 

NPO Barn och unga efterfrågar en person för tandvårdsfrågan, 

och samma personer som ovan (Nina Sabel och Linnea Rydman) 

deltar i det. 

 

Slutrapporten från NAG Okontrollerad kariessjukdom är ute på 

remiss. Svarstiden är satt till 30/9 2020. Remissinstanser är 

ämnesföreträdare på högskolorna och folktandvårdsdirektörer 

med flera. 

 

NPO Stroke och TIA: Pia Skott representerar tandvård, arbetet är 

igång. 

 

Tandvårds-STRAMA (Samverkan mot antibiotikaresistens): 

består av ordförande Aron Naimi-Akbar, Margareta Hultin och 

Bodil Lund. Avsikten är att begränsa antibiotikaanvändning inom 

tandvård. Det finns ett behov av revision av befintliga 

rekommendationer av antibiotikaprofylax. Läkemedelsverket äger 

frågan. Hur ska organisationen kring Tandvårds-STRAMA se ut, 

strategiskt knutet till stora STRAMA? Förslag finns om Operativt 

NAG inom NPO Tandvård, med några fasta medlemmar och 

adjungerad kompetens vid behov. 

 

Nationella riktlinjer: Sofia Orrskog på Socialstyrelsen har 

meddelat att arbetet är  färdigt. Thomas Malm har startat 

indikatorarbete för att följa upp. 

Peter Lundholm, sakkunnig på Socialstyrelsen, håller avstämning 

med NPO. Det är svårt att ge konkreta riktlinjer då det saknas 

nationell bild av tandvården. En ny grupp ska bildas för kliniknära 

kunskapsstöd. 

 

Anna Carin Dahlgren informerade om ett kommande 

produktionsplaneringsverktyg inför hösten. 

 

Regionerna har gjort olika med neddragen verksamhet under 

pandemin, vissa inställda behandlingstyper, brist på material med 

mera, vilket gjort att vissa regioner drabbats av en större 

vårdskuld än andra. Detta går inte ihop med målet Jämlik vård 
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och drabbar även ekonomin olika i regionerna. De regioner som 

drabbats hårdast ska få större del av det statliga bidraget. 

3 Y Fyra nya vårdförlopp – något för RPO 
Tandvård? 
De fyra vårdförloppen är osteoporos, hjärtsvikt, demens och 

generiskt vårdförlopp för rehabilitering. 

RPO Tandvård finner inte att detta är något som de behöver 

medverka i. 

4  Ny tandläkarutbildning 
Per Tidehag, Region Jönköpings län, presenterade statusen på den 

nya tandläkarutbildningen som planeras på Jönköping University 

(JU). 

Inspirationen kommer från Tromsö i Norge, med mycket 

verksamhetsförlagd praktik i utbildningen. Utbildningen ska ske i 

samarbete med tio regioner med praktik på kliniker runt om i 

regionerna, inte bara i storstäder eller på utbildningsorten. 

Man planerar för 40 studenter/år, en femårig utbildning ger 200 

studenter i systemet, fullt utbyggt. 

Ansökan inlämnades i mars tillsammans med ansökan om nytt 

forskningsområde inom odontologi. Granskning pågår och 

förmodligen sker platsbesök i höst. UKÄ 

(Universitetskanslerämbetet) gjorde 2003 en utredning som 

pekade på brist på akademiska lärare, vilket fortfarande är 

aktuellt. Jönköping har dock en stor fördel med Odontologiska 

Institutionen där många specialistövertandläkare, forskare och 

disputerade finns som redan undervisar och utbildar. På JU finns 

redan idag tandhygienistutbildning och man ansöker om att starta 

tandsköterskeutbildning, vilket ger ett helhetsgrepp på 

tandvårdsutbildning. 

5  Övriga frågor 
Carl Anjou informerade från senaste mötet 11 maj i 

Kunskapsrådet för diagnostik och sinnen. 

Espir (elektronisk sjukvårdsrådgivning till patienter) berättade om 

sin verksamhet, främst inom e-hälsa, och vad de kan hjälpa till 

med. Kontakt tas via Christoffer Martinell i Kunskapsrådet om 

det finns intresse för mer information inom RPO. Förslag att 
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bjuda in sakkunniga inom e-hälsa till höstens möte för att berätta 

mer. Eva Järvholm på Espir, till exempel. 

 

Se mötesanteckningar och presentationer på 

http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=44889 Sydöstra 

sjukvårdsregionen/Diagnostik och sinnen/Kunskapsråd 

diagnostik och sinnen 

 

Jette Lehrmann Madsen kompletterar med följande information: 

Region Kalmar län inför till hösten Vård på distans. 

Örebro har kommit långt, Gävleborg håller på att införa. Några 

frågor återstår att lösa: Hur ta betalt via app? Vad får man ta betalt 

för? 

Inom Region Östergötlands län har man en e-funktion för 

akuttandvårdskliniker. 

 

Kunskapsrådet för läkemedel, utanför nationell samverkan (ej 

cancerläkemedel), anser att vi ska ha läkemedelsrepresentant i 

RPO Tandvård. Vår kontaktperson i NPO är Stefan Nilsson, 

Södra sjukvårdsregionen, NPO njur- och urinvägssjukdomar. 

 

Höstens möten planeras till tisdagen 22 september kl 10 samt 

tisdagen 17/11 kl 8.00, båda via Skype.  

Vid anteckningarna 

Fia Lindeberg 

 

http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=44889

