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Årsrapport 2019 för RMPO Tandvård 
Sammanfattande analys 
RMPO Tandvård i Sydöstra sjukvårdsregionen består av ordförande Carl Anjou 
och Fia Lindeberg, processtödjare, från Region Jönköpings län. Region 
Östergötand representeras av Ing-Marie Nilsson och Pernilla Larsson Gran, 
samt av tandvårdsdirektör Anna Carin Dahlgren som tillkommit under året. 
Region Kalmar län representeras av Jette Lehrmann Madsen. 
 
En representant för Privattandläkarna har tillkommit, Patric Renström i 
Linköping, och kommer att medverka i fortsättningen. 
 
Arbetet har under året legat på en strategisk nivå och handlat om att formera 
gruppen, dra upp riktlinjer för samarbetet och informera berörda ledningar inom 
respektive region. 

Genomförda aktiviteter 
Under året har RMPO Tandvård hållit fyra videomöten (två per termin) samt två 
fysiska möten under första halvåret, i januari och juni. 
 
Juni-mötet var ett stort informationsmöte för Tandvårdsledningarna inom 
Sydöstra sjukvårdsregionen. RMPO Tandvård presenterade sig och 
förtydligade sin roll för tandvårdsledningarna. Hans Sandberg, projektledare, 
presenterade ett projekt finansierat av SKL för vidareutbildning för tandläkare 
samt hur man snabbare ska få in utländska tandläkare i verksamheten. 
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.  
Sofia Orrskog, utredare/projektledare, och Katri Ståhlnacke, 
tandhygienist/sakkunnig, båda från Socialstyrelsen, presenterade utredningen 
om nya nationella riktlinjer för tandvård. 
Riktlinjerna kommer inkludera nya områden och grupper, med tydligare fokus 
på styrning och ledning. 
 
I maj var Carl, Ing-Marie och Pernilla på konferensen för Jämlik tandhälsa i 
Stockholm och medverkade på workshoppen i samband med detta. 
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Resultat 
Inom programområdet finns ett ständigt pågående arbete att utveckla och dela 
vårdprogram och riktlinjer utifrån nationella riktlinjer. 

Resultat av samverkan 

Nationell nivå 
 

Arbetet med nivåstrukturering har inte påbörjats ännu. Nationella 
programområdet (NPO) har fått i uppdrag av Socialstyrelsen att inventera 
behovet av nivåstrukturering inom tandvården, för att under våren 2019 utredas 
av Socialstyrelsen. RMPO Tandvård avvaktar denna utredning. 

Sjukvårdsregional nivå 

Inom sjukvårdsregionen delar medverkande parter med sig av vårdprogram för 
olika specialiteter och patientgrupper. Region Jönköpings län har under 2019 
introducerat en ny webbplats, Folkhälsa och sjukvård, där man under rubriken 
Vårdstöd hittar alla kvalitetssäkrade vårdprogram från Region Jönköpings län. 

Inför 2020 har en kontakt knutits med Privattandläkarna och fortsättningsvis 
kommer en representant från föreningen att medverka på mötena. 

Lokal nivå och kommuner 
 

Inga aktiviteter på denna nivå är aktuella för tillfället. Frågan har diskuterats i 
gruppen men anses vara svår att hantera, då kommunerna ser olika ut och 
samarbetet med regionen är beroende av politiska beslut. 

Patientföreträdare 

Inom RMPO Tandvård finns i dagsläget inga företrädare för patientgrupper eller 
intresseföreningar. 


	Årsrapport 2019 för RMPO Tandvård
	Sammanfattande analys

	Genomförda aktiviteter
	Resultat
	Resultat av samverkan
	Nationell nivå
	Sjukvårdsregional nivå
	Lokal nivå och kommuner
	Patientföreträdare


