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Regionalt medicinskt programområde 
Tandvård 

Tid: 2020-09-22 kl. 10.00 

Plats: Videolänk från Folktandvårdens ledningsstab, 

Jönköping 

Närvarande: 

 

 

 

 

 

 
Frånvarande: 

Carl Anjou, ordförande 

Fia Lindeberg, sekreterare 

Ing-Marie Nilsson 

Pernilla Larsson Gran 

Anna Carin Dahlgren 

Jette Lehrmann Madsen 

Patric Renström 

 

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

fastställdes med tillägg av Klargörande remiss patientcentrerat 

vårdförlopp och Remissförfarande kring kariesbehandling 

(NAG), se § 4 Övriga frågor. 

2 Information från NPO 
Pernilla Larsson Gran informerade från senaste NPO-mötet 27 

augusti. 

Det beslutades att NPO-protokoll finns numera anslagna på 

www.kunskapsstyrningvard.se tillsammans med alla övriga 

nationella programområden. 

 

Slutrapport Obehandlad kariessjukdom har fått förlängd remisstid 

till 30 september 2020 och nu börjar det komma in svar, se även § 

4 Övriga frågor. 

 

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

O:s kunskapsunderlag sätta ihop nationella rutiner med högt 

vetenskapligt evidens för NAG Covid-19 (Health Technology 

Assesment inom Odontologi). Rapporten beräknas vara klar slutet 

av oktober. Arbetet leds av professor Bodil Lund, Bergen (NO). 

 

NPO har nominerat person till verksamhetdialoger i 

Sammanhållen och god vård för barn och ungdomar. Kerstin 

Gustafsson, Region Östergötlands län, är utsedd som SÖSR:s 

representant. 

http://www.kunskapsstyrningvard.se/


  

 

 

NAG dentala implantat: Shariel Sayardoust, Region Jönköpings 

län, är drivande. Arbete pågår med att ta fram vilka indikatorer, 

tekniska lösningar och vilken utdata som ska rapporteras, via 

SKaPa. Det finns en önskan att få med de privata tandläkarna i 

detta kvalitetsregister också. 

 

NPO Tandvård fått förfrågan att lämna synpunkter diabetesvården. 

 

Socialstyrelsen har varit på besök. Det är dags att revidera 

rekommendationerna för antibiotikabehandling. 

 

11-12 nov Riksstämman, digital mässa i år. Förinspelade 

seminarier kommer att visas på webben. Detta kostar 100 kr för 

alla seminarier per användare. 

 

Standardiserade vårdförlopp heter numera Personcentrerat 

sammanhållet vårdförlopp (PSV). 

3 Ordförande för RPO 
Carl Anjou tar upp frågan om ordförandeskapet för RPO 

Tandvård. Tidsbrist gör att Carl har svårt att hinna med den 

administration som medföljer rollen. Anna-Carin Dahlgren har i 

egenskap av tandvårdsdirektör i Region Östergötlands län, lyft 

frågan till tandvårdsdirektören i Region Jönköpings län, Agnetha 

Bartoll. 

4 Övriga frågor 
Carl Anjou undrar om någon har hört diskussionen om 

regionöverskridande anställning? Detta är inte något som de andra 

har hört, men det kan vara en lösning för mindre specialiteter. 

Gemensamma nomineringar inom sjukvårdsregionen/kompetenser, 

diskuteras också. 

 

Rapporten kring kariesbehandling: Pernilla Larsson Gran 

redogjorde för Östergötlands process vid remissförfarandet och att 

det är i stort sett klart. Jette Lehrmann Madsen berättade att Region 

Kalmar län är i slutfasen av rapporten. Kalmars fokus har legat på 

hur kosten påverkar kariessjukdom. Jette ställer sig frågande till vad 

rapporten ska användas till. 

Processledare Karin Sunnegårdh Grönberg, Norra 

sjukvårdsregionen, sammanställer remissvaren. 

 

Pernilla Larsson Gran undrar hur ansökan om medel 

till forskning fungerar i de olika regionerna. 

Jette Lehrmann Madsen berättar att Kalmar avsätter 
en summa varje år där man kan söka bidrag för 

forskningsprojekt. Klinikerna kompenseras också för 
bortfallen arbetstid. Mycket forskningssamverkan sker 

genom KOF SYD (Klinisk odontologisk forskning). 



  

 

I Jönköping söker man forskningsanslag från 

Futurum, en organisation inom Region Jönköpings 
län. 

Det finns mycket goda möjligheter inom SÖSR för 

forskningssamarbete. 

 
 Vid anteckningarna 

 
Fia Lindeberg 

 


