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Mötesanteckningar RPO Tandvård 

Datum 2021-03-17 klockan 10:00-12:00 

 

Plats Videomöte via Skype  

 

Närvarande Pernilla Larsson Gran, ordförande 

Anna Fröberg, sekreterare 

Anna Carin Dahlgren 

Fredrik Frisk  

Jette Lehrmann Madsen 

Ing-Marie Nilsson 

 

Frånvarande Patric Renström 

 

 

1. Inledning 
Ordförande Pernilla Larsson Gran hälsade välkomna till mötet och en kort 

presentationsrunda genomfördes. Anna Fröberg och Fredrik Frisk som är nya deltagare  

hälsades välkomna till RPO Tandvård. Jette Lehrmann Madsen som lämnar sin tjänst 

inom Region Kalmar Län tackades av och önskades lycka till på nya uppdrag. 

 

2. Information om kunskapsstyrning 
Pernilla gav en introduktion till kunskapsstyrning och uppdragen för NPO respektive 

RPO. 

 
https://kunskapsstyrningvard.se/ 

https://sydostrasjukvardsregionen.se/programomraden/ 

 
3. Information från NPO 
Pernilla informerade om aktuella insatsområden inom NPO och pågående arbeten i de 

olika Nationella arbetsgrupperna (NAG) 

 

Se bilaga NPO protokoll 

  

https://kunskapsstyrningvard.se/
https://sydostrasjukvardsregionen.se/programomraden/
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4. AGP kunskapsstöd 
Ett kunskapsunderlag gällande aerosolgenererande procedurer i tandvården är framtaget 

på uppdrag av NPO tandvård. Vi diskuterade huruvida stödet har nått ut till 

privattandvården. Då Patric Renström är frånvarande vid dagens möte tas frågan upp på 

nytt vid nästa möte. 

5. Aktivitetsplan för RPO Tandvård  
Inför varje år tas en aktivitetsplan fram som beskriver RPO Tandvårds planerade 

aktiviteter under det kommande året. Aktivitetsplanen för 2021 finns publicerad på den 

gemensamma webbplatsen.  

 

https://sydostrasjukvardsregionen.se/programomraden/rpo-tandvard/ 

 

6. Nya nationella riktlinjer för tandvård 
RPO Tandvård kommer tillsammans med den regionala samordnaren att få ett uppdrag 

att arrangera seminarier när remissversionen av de nya riktlinjerna kommer. 

Socialstyrelsen befinner sig nu i slutfasen av prioriteringsarbetet, och remissversionen 

av riktlinjerna väntas komma i september 2021, med slutversion sommaren 2022. RPO 

Tandvård kommer under hösten ha som uppdrag att arrangera regionala seminarier 

kring de nya nationella riktlinjerna. Innan seminarierna genomförs ska GAP-analyser 

göras. Förslagsvis anordnas digitala workshoppar för representanter från hela sjukvårds-

regionen. Det är viktigt att engagera representanter från privattandvården till dessa 

workshoppar. Hur många workshoppar, storleken på dessa, vilka representanter, om 

LPO ska genomföra GAP-analyserna för att sedan bjuda in bredare till workshoppar är 

frågor som vi får återkomma till. RPO Tandvård inväntar ytterligare information från 

Socialstyrelsen.   

 

7. LPO i respektive region 
Det skiljer sig åt hur de lokala programområdena (LPO) är formerade inom 

sjukvårdsregionen, och det finns ett behov att utveckla och förstärka LPO i samtliga tre 

regioner.  

 

Inom Region Östergötland utgörs LPO i nuläget av Odontologiska gruppen inom 

Folktandvården. Privattandvården är inte representerad. Ett förslag är att dra nytta av 

den sedan länge etablerade Samverkansgruppen för tandvård. I Samverkansgruppen för 

tandvård sitter representanter för beställarenheten, Folktandvården, privattandvården 

samt Odontologisk radiologi och Käkkliniken. Frågan lyfts på nästa möte för 

Samverkansgruppen för tandvård för diskussion. 

 

I Region Jönköpings län finns en del frågetecken kring LPO och vilka som ska vara 

representerade. Fredrik upplever att det finns oklarheter kring grupperingar och 

deltagande i respektive grupp. Pernilla och Anna Carin kan vid behov vara behjälpliga 

att förklara kunskapsstyrningsmodellen för att underlätta Fredriks deltagande.  

https://sydostrasjukvardsregionen.se/programomraden/rpo-tandvard/
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I Region Kalmar län ligger LPO under Folkhälsoutveckling där LPO är en fast punkt på 

varje möte. De som deltar arbetar centralt med tandvårdsfrågor. Det har hittills inte 

funnits intresse från privattandvården att engagera sig.  

 

Vi diskuterade kopplingen mellan NPO, RPO och LPO och vikten av att de olika 

nivåerna känner sig delaktiga i kunskapsstyrningen. Vi ser detta som ett långsiktigt 

utvecklingsområde som sker över tid. För att stärka kopplingen mellan RPO och LPO 

föreslår Pernilla att RPO Tandvård försöker hitta privattandläkare från Jönköpings län 

och Kalmar län som kan vara representanter i RPO och också i respektive LPO. Pernilla 

och Ing-Marie kontaktar Patric för att se om han har förslag på kollegor i Jönköpings 

län och Kalmar län som skulle kunna vara intresserade av att engagera sig i dessa 

frågor. 

 
8. Övriga frågor 

Anna Carin informerar kort om att hon har fått frågan om RPO Tandvård kan vara 

behjälpliga vid upphandling av dentala implantat. Det är oklart om RPO är rätt forum 

och Anna Carin återkommer i ärendet.  

 

9. Nästa möte  

Nästa möte är 17 maj mellan klockan 8:00 -10:00 via Zoom.  

Inbjudan kommer via e-post.   

 

Riktmärket framåt är att ha cirka tre möten per termin.  

 

 

Vid anteckningarna 

Anna Fröberg 

 


