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Handlingsplan 2019 för RMPO Tandvård 
RMPO Tandvård består av Carl Anjou (ordförande) och Fia Lindeberg (sekreterare), Region Jönköpings 
län, Jette Lehrmann Madsen, Region Kalmar län samt Ing-Marie Nilsson, Pernilla Gran Larsson och 
Anna Carin Dahlgren från Region Östergötland. 
 
Gruppen träffas fysiskt 2-3 gånger per termin. Däremellan hålls 2-3 videomöten samt övriga 
förekommande dialoger. 
 
För att leva upp till kravet på en jämlik vård och hälsa är det viktigt med kunskapsspridning och 
gemensamma riktlinjer. RMPO Tandvård har därför gjort en inventering av vilka vårdprogram respektive 
region har. Man avvaktar nu besked om hur och vilken plattform för kunskapsstöd som ska användas 
inom SÖSR, för att kunna gå vidare med arbetet. 
 
Inom SÖSR har man under 2018 delar man riktlinjer och vårdprogram med varandra, i de fall någon 
region saknar inom den aktuella odontologiska specialiteten. Framåtriktad kommer man i en nära 
samarbeta utarbeta gemensamma riktlinjer när de befintliga måste uppdateras eller helt nya framtages. 
 

Strategisk kompetensförsörjning 
Inom stora delar av SÖSR (Sydöstra sjukvårdsregionen) råder brist på alla kategorier av odontologiskt 
utbildad personal. 

Motivering – behov och syfte 
• Hur kan vi arbeta med kompetensförsörjningens alla delar; attrahera, rekrytera, introducera, behålla? 
• Hur kan vi använda våra befintliga kompetenser på nya sätt? 

Förbättringsområden 
Gruppen har kommit fram till följande förbättringsområden. 
• Karies 
• Antibiotikaanvändning 
• Bisfosfonater 
• Parodontologi 

Karies: 
Region Östergötland har anmält tre kariesprojekt inom SKaPa. 

Utvärdering 
• Överlevnad på fyllningar efter tre år? 
• Vilken kompetensutveckling behövs? 
• Behöver arbetssättet förändras, och i så fall, hur? 

Antibiotikaanvändning:  
Rekommendationer om användning och dosering skall utgå från nationella riktlinjer. Råd skall vara 
konsekventa i de vårdprogram som publiceras.  
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Bisfosfonater: 
Riktlinjer angående behandling av patienter som medicinerar med bisfosfonater, per oralt och via 
injektion, skall granskas och sammanställas. Dessa råd skall utgå från nationella riktlinjer. 

Parodontologi: 
Under 2018 kom det nya internationella definitioner och diagnoser inom parodontologi. Dessa översätts 
till svenska inom Svenska Parodontologiföreningen och akademin. Dessa nya internationella 
beteckningar/definitioner/diagnoser är det lämpligt att vi snarast implementerar inom sjukvårdsregionen. 
Ett arbete för gemensamma riktlinjer skall initieras under 2019. 

Extern förfrågan till RMPO kring kvalitetsregister för dentala implantat: 

Motivering ‒ behov och syfte 
• Kartlägga omfattningen av implantatbehandling 
• Kartlägga patienttillfredsställelse 
• Kartlägga omfattning av komplikationer 
• Hitta orsak/samband till komplikationer 
• Bristfälliga material och metoder kan sorteras ut 
 
NPO Tandvård har fått frågan om Kvalitetsregister för dentala implantat och ska ta upp den på sitt möte 
24 april. 

Samverkan Nationell nivå 
28 maj deltar delar av RMPO Tandvård i en konferens om Jämlik tandvård i Stockholm. 
 
En nationell arbetsgrupp mot kariessjukdom har bildats. Arbetsgruppen är sammansatt av representanter 
från både tandvården och akademin. Ordförande är Karin Sunnergårdh Grönberg. Första rapporten är 
planerad till NPO-mötet i juni. 

Aktiviteter på Sjukvårdsregional nivå 
 

5 juni inbjuder RMPO Tandvård in Sofia Orrskog (Socialstyrelsen), Lars Gahnberg (SKaPa) och Hans 
Sandberg (vidareutbildning för tandläkare) till möte i Norrköping, tillsammans med tandvårdsdirektörerna 
i aktuella regioner, samt ledningsgrupper och lokala odontologiska grupper. 
 
Syftet är att presentera och informera om RMPO Tandvård inom SÖSR, vårt uppdrag och 
ansvarsområden. Samtidigt kommer Kvalitetsregister för dentala implantat att presenteras närmare. 
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