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Protokoll för möte med NPO tandvård 

Datum:  2021-03-10, kl. 15.00 – 17.00 via Teams 
 2021-03-12, kl. 08.00 – 09.30 via Teams 
 
Närvarande:  Gunnel Håkansson, Södra Sjukvårdsregionen 

Ulf Söderström, Norra Sjukvårdsregionen 
Ola Fernberg, Uppsala-Örebro Sjukvårdsregion 
Andreas Cederlund, Stockholm-Gotland Sjukvårdsregion 
Pernilla Larsson-Gran, Sydöstra Sjukvårdsregionen 

 Thomas Jacobsen, Västra Sjukvårdsregionen 
Ulrika Svantesson, Södra Sjukvårdsregionen 

Förhinder:  

 

Protokoll 

1. Mötets öppnande 

 

2. Föregående mötesprotokoll 

Genomgång av föregående protokoll 2021-02-18. 

 

3. Respons till yttrande gällande rapporten ”Behandling av 

okontrollerad kariessjukdom” 

Karin Sunnegårdh-Grönberg har återkommit med arbetsgruppens respons 

på inkomna remissvar på slutrapporten och frågan är nu hur vi ska gå 

vidare.  

Karin och Dan Eriksson har kontaktat karieskliniken i Örebro. De har som 

förslag att skapa ett klassifikationssystem för kariessjukdom analogt som 

för parodontit och på det viset lyfta upp individperspektivet. Detta ger en 

möjlighet att påvisa för patienten och för behandlaren att det handlar om 

en sjukdom med konsekvenser. Karin har också varit i kontakt med 

kariologiföreningen. Dan sitter som vetenskaplig expert i SkaPa. Målet är 

ett nationellt kunskapsunderlag i form av ett personcentrerat vårdförlopp 

med fokus på kunskapsläget. Karin bjuds in till nästa möte i NPO för att 

diskutera om vi ska ge NAG ett tilläggsuppdrag eller om vi ska bilda en ny  

NAG. 

 

Beslut 

Gunnel kontaktar Karin och bjuder in henne till ett möte med NPO för en 

diskussion.  
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4. Uppdragsbeskrivning NAG patientsäkerhet 

(Ulf) 

Ulf har ändrat uppdragsbeskrivningen utifrån de synpunkter som 

inkommit. De delar som berörde pilotprojektet är borttagna och uppdraget 

till gruppen blir att ta fram en handlingsplan som beskriver spridning av 

verktyget och dess manualer samt hur en strukturerad utvärdering kan 

genomföras för återkoppling till NSG patientsäkerhet. 

 

För en bättre spridning och stöd till regionerna föreslås att det finns en 

nominerad från varje sjukvårdsregion. Bland de nominerade saknas 

representation från Södra sjukvårdsregionen. Gunnel har pratat med Gull-

Britt Fogelberg som återkommer med besked om deltagande. 

Namnen på de nominerade tas bort i uppdragsbeskrivningen eftersom 

denna lämnas ut vid förfrågan och gruppen är då inte klar. När personerna 

tackat ja och är godkända skrivs dessa in i arbetsgruppen på 

uppdragsbeskrivningen.  

 

Arbetet med patientsäkerhet kommer att presenteras på lärandeträffen 

den 18 maj. 

 

Beslut 

Uppdragsbeskrivningen fastställs. Ulf skickar den till Ulrika för spridning i 

gruppen. 

Den övergripande nomineringsprocessen för NPO, NSG och NAG bifogas 

protokollet. 

 
5. Genomgång av Socialstyrelsens pågående tandvårdsuppdrag 

Elisabeth Wärnberg-Gerdin från Socialstyrelsen är inbjuden till denna 
punkt.                                                                                                        
Vi inleder med att diskutera våra funderingar kring Socialstyrelsens 
uppdrag.                                                                                                  
Regeringen har tillsatt en utredning som ska ta fram ett underlag för ny 
äldreomsorgslag. Det är Olivia Wigsell som fått Regeringsuppdraget som 
utredare. Elisabeth har inte någon egentlig inblick i utredningen men hon 
menar att munhälsofrågorna är angelägna i sammanhanget och ser det 
som värdefullt att NPO är delaktig i arbetet. I direktivet nämns behovet av 
kompetens vilket bör kunna utsträckas till tandvårdskompetens. En 
skrivelse från NPO till utredningen/utredaren i ett tidigt skede kan vara 
lämpligt.  

Veronika Palm överlämnade slutbetänkandet från utredningen om jämlik 

tandhälsa  till socialministern måndag den 1 mars. Det är oklart när 

remissen går ut. SKR kommer att be Socialdepartementet att remisstiden 
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blir till september. Normalt är remisstiden 3 månader. Sannolikt kommer 

alla regioner att få svara på remissen och förmodligen ett 30-tal 

kommuner.  

Elisabeth menar att det kan vara bra att ha med perspektivet om 

äldreomsorgslagen i remissvaret om hur de två delarna kan samspela 

med varandra. Båda utredningarna är beroende av samverkan med 

kommunerna för att bli verklighet. 

En diskussion fördes om att NPO tandvård har ett symposium på 

Riksstämman tillsammans med Socialstyrelsen och SSOF kring 

personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Mallen för de 

personcentrerade vårdförloppen kan även användas inom tandvården för 

att tydliggöra vad som är patientens uppgift och vad som är vårdens 

uppgift. Stockholm har påbörjat ett förslag som kommer att testas. 

ACT kommer att ha stroke som tema på sitt symposium i vår. Ett förslag 

är att be Pia Skott berätta om personcentrerade vårdförlopp och hur 

vårdförloppen kan användas vid stroke och diabetes för att öka 

samverkan mellan tandvård och hälso- och sjukvård.  

Andreas tar kontakt med Riksstämmenämnden om deadline. 

 

Elisabeth presenterar Socialstyrelsens tandvårdsuppdrag.              

Socialstyrelsens arbete med nationella riktlinjer och indikatorer 

diskuterades med Sofia Orrskog och Thomas Malm vid mötet i NPO den 

18 februari.                                                                                         

Socialstyrelsen har fått ett regeringsuppdrag att stödja implementeringen 

av nya nationella riktlinjer för tandvården genom samverkan med 

regionernas kunskapsorganisation och den privata tandvårdens aktörer.   

                                                                                                                       

Aktuella publikationer av analyser och statistik 

- Lägesrapport ”Hälso- och sjukvård och tandvård” (31 mars 2021) 

- Lägesrapport ”Vård och omsorg om äldre”.(31 mars 2021) 

- Karies bland barn och ungdomar 2019. (22 mars 2021) 

- Statistik om tandhälsa, en årlig rapport med statistik över tandvård som 

utförts inom ramen för statligt tandvårdsstöd och STB samt tandhälsa hos 

vuxna. (30 september 2020) 

- Snabba analyser med anledning av covid-19, fyra faktablad som 

kommer ut from juni 2020. 

- Munhälsa och tandvård för placerade barn (november 2020) 

- Analys av förskolebarns försämrade munhälsa, andelen kariesfria 

sexåringar minskar (juni och december 2021) 

- Sammanhållna vårdkedjor i Norden, på uppdrag av Nordiska 
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ministerrådet där tandvården ingår. En kartläggning av policys för 

samverkan mellan hälso- och sjukvård och tandvård. En arbetsrapport 

kommer preliminärt i maj och slutrapport augusti 2022. 

Kunskapsstöd 

Webbaserad utbildning i munhälsa och munvård för vård- och 

omsorgspersonal(31 mars 2021).                                                                      

Stöd till relevanta verksamheter med syfte att främja insatser för en god 

munhälsa för personer med demenssjukdom (1 juni 2021). 

Powerpointpresentationen mailas ut till gruppen. 

 

Beslut 

- NPO skickar en skrivelse till Oliva Wigsell som också bjuds in till NPO för 

diskussion om tandvårdens roll i äldreomsorgslagen.  

- Andreas håller i anmälan till Riksstämman.  

 

6. Kunskapsunderlag gällande aerosolgenererade procedurer i 

tandvården 

Marie Lawrence, SKR har frågat om det finns något intresse för att NPO 

tandvård anordnar ett webbinarium om Covid-19 i tandvården, som då 

arrangeras av Södra sjukvårdsregionen. Samtliga ledamöter har lyft 

frågan i sina respektive RPO men inget behov finns för ett webbinarie i 

dagsläget. Kunskapsunderlaget gällande aerosolgenererande procedurer i 

tandvården bedöms ge ett tillräckligt stöd. 

Lars Olsson, Privattandvårdens branschorganisation ska återkomma med 

en representant från privattandvården till RPO Uppsala-Örebro.  

 

7. Läkemedelsverket och NAG för uppdatering av 

konsensusrekommendationer kräver multidisciplinär förankring 

Södra sjukvårdsregionen (SSVR) har haft möte med samtliga NPO de har 

värdskap för till en förutsättningslös diskussion angående hur de bäst kan 

stödja oss i arbetet med att realisera verksamheterna. Under mötet 

diskuterades bl.a. behovet av uppdatering av 

behandlingsrekommendationer för antibiotikabehandling och 

antibiotikaprofylax för tandvården. Såväl Läkemedelsverket som 

Socialstyrelsen ser ett behov av att uppdatera rekommendationerna.  

Läkemedelsverket är klara med prioriteringsarbetet inför 2021 och 

tandvården är inte med bland de ämnesområden som kommer att 

uppdateras under 2021 och det är inte heller sannolikt att tandvården 

kommer att prioriteras 2022.Läkemedelsverket säger att det är möjligt för 

NPO tandvård att tillsätta en NAG och själva stå som ansvariga för en 
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uppdatering men vi kan inte sätta Läkemedelsverkets ”stämpel” på ett 

sådant arbete.  

Det fodras en väl genomtänkt planering över hur vi kan gå vidare.  

Ett förslag som diskuterades var att tillsätta en arbetsgrupp med personer 

från olika programområden inom kunskapsstyrningen och på så sätt få en 

multidisciplinär förankring med bärkraftig legitimitet. Det krävs en driven 

projektledare med kunskap om både lämpliga Hälso – och 

sjukvårdspersoner och tandvårdspersoner och som är kända av Hälso- 

och sjukvården så de känner sig motiverade att delta.                                

NPO Tandvård skulle då bli pilot inom kunskapsstyrning med en 

multidisciplinär NAG som tar fram ett nationellt 

kunskapsstyrningsdokument. 

  

Beslut 

Gunnel pratar med Christer Lindbladh om han via beredningsgruppen på 

SKR kan hjälpa till med att lyfta frågan om möjligheten att tillsätta en NAG 

med personer från olika NPO.                                                              

Frågan tas upp på mötet 28 april där kompetensprofilen på ordförande 

ska diskuteras. 

 

8. Uppdragsbeskrivning NAG erosionsskador 

(Ulf) 

Den uppdaterade uppdragsbeskrivning mailas ut. Det är viktigt med en 

bred kompetens i arbetsgruppen. Nomineringarna ska ses över.  

Uppdraget kommer att förlängas över 2022. 

 

9. Tandvårdsutredningen och förslag uppdrag NPO tandvård 

Utredningen föreslår att NPO tandvård ges i uppdrag att göra en 

behovsinventering och uttala sig om behovet av statliga medel.   

  

 

10. Ny Äldreomsorgslag – NAG äldretandvård. Förfrågan från Gunnar 

Henning 

(Thomas) Se även punkt 5. 

Gunnar Henning har kontaktat Thomas med önskemål om en arbetsgrupp 

kring äldretandvård. Kompetenscentra för äldre har tillsammans med 

övriga regionala kompetenscentra Äldre tandvård, initierat ett gemensamt 

analysarbete rörande äldres munhälsa. Samråd har också skett med 

företrädare för Socialstyrelsen och med tandhälsoregistret samt med det  

pågående arbetet kring Nationella riktlinjer. Syftet är att försöka skapa ett 
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underlag för en återkommande och varaktig metod för en bredare analys 

och ett planeringsunderlag för regionernas arbete för en god och jämlik 

munhälsa och tandvård på lika villkor för den äldre befolkningen. Samtliga 

kompetenscentra vill därmed lyfta frågan om att NPO tandvård bildar en 

NAG inom detta arbetsområde.  

 

Tandhälsan för äldre är en aktuell fråga såväl i utredning som ska ta fram 

ett underlag för ny äldreomsorgslag som i utredningen Jämlik tandhälsa. 

Det finns ett behov av en NAG äldre tandvård för att vara beredda på de 

frågeställningar som kan komma både från Olivia Wiksell som i 

förlängningen av utredningen om Jämlik tandhälsa.  

Gunnar Henning och Pia Skott nämns som lämpliga att nominera. 

Frågan tas upp igen vid nästa NPO-möte. 

 

Andreas berättar att FTV Stockholm tittar på ett kunskapsstöd för äldre 

riktat mot särskilt boende. 

 

11. Regionala seminarier i sjukvårdsregionerna kring Nationella 

riktlinjer. Samsyn kring gupplägg och representation 

Frågan tas upp vid nästa  NPO-möte. Sofia Orrskog kommer att vara med 

på ytterligare något av vårens möten för avstämning av det fortsatta 

arbetet. 

 

12. Diskussion om behov av NAG farmakologi 

Lena Rignell ordförande i revideringsgruppen för Tandvårdens läkemedel 

är inbjuden till denna punkt för diskussion om en NAG för farmakologi. 

Tandvårdens läkemedel är en uppskattad bok som kommer ut vartannat 

år. Den är självfinansierad och regionerna bestämmer själva hur man vill 

ha den, i bok- eller PDF-format.  

Styrkan med ett samarbete med NPO skulle vara att de hamnar under 

Kunskapsstyrningen och dess organisation som är uppbyggd för spridning 

ut till verksamheterna via RPO och LPO. Via denna kanal kan man även 

fånga upp frågeställningar från verksamheten som då lyfts upp till NPO 

och sprids via RPO och LPO.                                                                                  

En NAG skulle även kunna bevaka frågor om nya läkemedel för 

tandvården samt hålla sig uppdaterade och snabbt få ut informationen i 

tandvården via NPO.  

NAG kan bestå av alla 20 deltagarna i Tandvårdens läkemedel med en 

styrgrupp kopplad till NPO.  

Gunnel deltar vid Tandvårdens läkemedels kommande möte den 29 april 

där hon och Lena kommer att lyfta frågan om en NAG under NPO 
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tandvård. 

 

13. Socialstyrelsen bruttolista 

(Ulrika) 

Socialstyrelsen har påbörjat en översyn av Bruttolistan och vill ha en 

dialog med NPO angående denna.  

Bruttolistan är den sammanställning av förslag på vårdområden som NPO 

har inkommit med till Socialstyrelsen, för att genomlysa inom ramen för 

nationell högspecialiserad vård. Det finns idag fyra förslag från NPO 

Tandvård: 

 Avancerad käk- och ansiktsprotetik av omfattande käk- och 
ansiktsdefekter. 

 Avancerade kraniofaciala missbildningar. 

 Rekonstruktion, rehabilitering och habilitering av ansiktsskelettet, 
inklusive käkar och käkleder. 

 Sällsynta diagnoser där multidisciplinär utredning/behandling krävs. 

                                                              

Under mars och april erbjuds digitala lunchmöten där man gärna ser att vi 

deltar. Vid de föreslagna datumen kan inte alla delta, Ulrika kontrollerar 

om alla måste delta i mötet eller det räcker med någon/några 

representanter 

 

14. Information från möte med Riksstämmenämnden 

(Ulf) 

Se punkt 5. 

 

15. Nominering till workshop NPO levnadsvanor om hälsosamtal 

Erika Berglund, Region Västerbotten har nominerats. Erika har varit 

engagerad i Västerbottens samverkansprojekt, SALUT. 

 

16. Bjuda in Nina Sabel och Linnéa Ryman 

Nina Sabel och Linnéa Ryman bjuds in till kommande NPO-möte. 

 

17. Pia Skott tillfråga att skriva fram ett ”Beslutsstöd för munvård”. 

Socialstyrelsen har önskemål om att  beslutsstödet stäms av med  den 

webbutbildning respektive stödet om munhälsa hos personer med 

demens som Socialstyrelsen håller på att ta fram  

Pia har meddelat att man inte börjat med beslutsstödet, hon återkommer. 
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18. Aktuella läget i NAG Svensk kvalitetsregister för dental implantat 

(SKRI) 

Shariel Sayardoust har skickat en bra återkoppling om aktuellt läge för 

NAG dental implantat. ”Under 2020 färdigställdes projektplanen samtidigt 

som arbetet med indikatorer och tekniska journallösningar parallellt 

initierades. Arbetet med indikatorer för registret ska stämmas av med 

socialstyrelsens arbete med de nationella riktlinjerna under våren. 

Kontakter med de olika journalsystemleverantörerna etablerades under 

hösten 2020. Under hösten kommer testversion att framställas för Carita 

(folktandvården) och Frenda (privattandvården). Målet är att första utdata 

och rapport ska framställas hösten 2022.” 

 

19. Återkoppling från workshop med vårdprogram levnadsvanor 

Ulf har skickat ut presentationen om Tobak. Återkoppling från övriga 

grupper sker vid nästa möte. 

 

20. Personcentrerade vårdförlopp i pipeline 

(Gunnel) 

Vårdförlopp som kommer ut på remiss under senhösten eller i  början av 

2022 är:  

- Hjärtsvikt - nydebuterad 

- Osteoporos - sekundärprevention efter fraktur 

 

Alla funderar över vem från tandvården som kan vara sakkunnig för att 

svara på remissen för Osteoporos. 

 

21. Övrigt 

Förslag på mötestider hösten 2021 

Eftersom vi inte hittar någon dag där alla kan skickas Ulrika ut förfrågan 

igen. 

 

22. Nästa möte 2021-04-28, kl. 09.00 – 12.00 via Teams 

 

23. Mötet avslutas 

 

 

Sekreterare: Ulrika Svantesson  

Justerat: Gunnel Håkansson 


