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Sammanfattande analys 

År 2020 har skakat om Sverige och även området tandvård har påverkats av Covid-19 

pandemin. Mycket av arbetet har skjutits på framtiden och prioriteringar har behövt 

göras. Under året har RPO Tandvård har haft möten enligt plan.  

 

RPO Tandvård har under 2020 utgått från den nationella modellen för kunskapsstyrning 

och har haft ambitionen att skapa en stabil sjukvårdsregional plattform för tandvården i 

Sydöstra sjukvårdsregionen. 

 

RPO Tandvård har bevakat och bistått NPO Tandvård i sitt arbete med bland annat 

remissvar och nomineringar till ett flertal nationella arbetsgrupper (NAG) och 

utredningar. 

 

Då tandvård bedrivs i både regional och privat regi är det en utmaning att tillskapa 

representation för kunskapsstyrningsmodellen inom privattandvården där den 

övervägande delen av vuxentandvård bedrivs. Utmaningen är identifierad och känd på 

alla nivåer (NPO-RPO-LPO) och arbete pågår att stärka privattandvårdens 

representation. Under 2020 nominerades Patric Renström av branschorganisationen 

Privattandläkarna till RPO Tandvård. 

 

Det finns ett behov att utveckla och stärka de lokala programområdena inom RPO 

Tandvård så att hela tandvården blir väl representerad. Året 2020 har påvisat vissa 

svagheter i denna organisation. Här planeras vidare strategiskt arbete under 2021. 

 

Efter ett initiativ inom Sydöstra sjukvårdsregionen, från Folktandvården i Region 

Jönköping, att utveckla ett nationellt kvalitetsregister för Dentala Implantat har NPO 

tandvård tillsatt en nationell arbetsgrupp. Arbetet går framgångsrikt framåt och har 

uppmärksammats nationellt inom tandvården. Kvalitetsregistret heter SKRI (Svenskt 

kvalitetsregister för dentala implantat) och den nationella arbetsgruppens ordförande är 

Shariel Sayardoust, Folktandvården Region Jönköping. Pernilla Larsson Gran, 

ordförande i RPO Tandvård samt ledamot i NPO Tandvård finns med som expert i den 

nationella arbetsgruppen. 

 

Under sista kvartalet 2020 aviserade RPO Tandvårds dåvarande ordförande från Region 

Jönköpings län att hen inte kunde fortsätta med sitt uppdrag. En sjukvårdsregional 

process inleddes och därefter nominerades en ny ordförande och ett nytt processtöd. Till 
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ordförande tillsattes Sydöstra sjukvårdsregionens ledamot i NPO Tandvård, Pernilla 

Larsson Gran. Till processtöd tillsattes Anna Fröberg, Tandvårdsstrateg, Region 

Östergötland. Ny ledamot från Region Jönköpings län är Fredrik Frisk. 

 
Genomförda aktiviteter 

Under år 2020 har fyra möten hållits inom RPO Tandvård. I inledningen av året innan 

Covid-19 pandemin slog till hölls ett fysiskt möte. Därefter har tre digitala möten 

genomförts. 

 

Ordförande i  RPO Tandvård har medverkat vid kunskapsråd Diagnostik och Sinnen 

under året. 

 

Ny klassificering av parodontala sjukdomar 

Under år 2020 har RPO Tandvård bistått och följt upp hur de tre regionerna arbetar med 

implementeringen av de nya klassificeringarna av parodontala sjukdomar. Det nya 

systemet är ett nytt sätt att gradera sjukdomarna samt att diagnosticera. NPO Tandvård 

tog tillsammans med Svenska tandläkaresällskapet (STS) ett initiativ till en 

utbildningsfilm som använts i implementeringsarbetet. Det förefaller som att 

Folktandvårdsorganisationerna i de respektive regionerna, har implementerat de nya 

klassificeringarna. Det är dock mer oklart hur implementeringen har gått inom 

privattandvården. 

 

Remissvar rapport från NAG Okontrollerad kariessjukdom 

RPO Tandvård har genom sina LPO svarat på remissen. 

 

Ansökan om att bedriva tandläkarutbildning vid Jönköping University (JU) 

Projektledare Per Tidehag var till RPO Tandvårds möte i maj inbjuden att informera 

samt inhämta RPO Tandvårds synpunkter. Under mars månad lämnade Jönköping 

University sin ansökan till Universitetskanslersämbetet (UKÄ) om att bedriva en ny 

tandläkarutbildning. Utbildningen har likheter i sitt upplägg med den decentraliserade 

läkarutbildningen som finns i Sydöstra sjukvårdsregionen. Stora delar av den kliniska 

delen av utbildningen är planerad att bedrivas som verksamhetsförlagd utbildning 

(VFU). 40 studenter per år skall antas vilket ger 200 studenter när utbildningen är helt i 

gång. Inom RPO Tandvård ser vi ett eventuellt framtida nära samarbete med Jönköping 

University, då planeringen av utbildningen bygger på specialister och disputerade i alla 

tre regioner. Region Östergötland och Folktandvården har lämnat en avsiktsförklaring 

att bistå och stödja Jönköping University i sin vidare ansökan och planeringsarbete 

kring VFU-verksamhet på Folktandvårdskliniker är inlett. 

 

Vårdriktlinjer och vårdprogram 

En inventering av befintliga vårdprogram inom våra respektive regioner är genomförd. 

I det långsiktiga perspektivet finns stora samarbetsfördelar med gemensamma 

vårdriktlinjer inom sydöstra sjukvårdsregionen. Två exempel där samarbete inletts är 

Endodonti och Bettfysiologi. 
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Jönköping har ett nyligen framtaget vårdprogram för Endodonti som Östergötland nu 

anpassar till sin region, men där de endodontiska riktlinjerna är lika. Likande exempel 

är Bettfysiologi där Östergötland har ett nyligen publicerat vårdprogram som Jönköping 

fått del av. 

 

Utredningen om God och sammanhållen vård för barn och unga ledd av Peter Almgren 

RPO Tandvård nominerade Kerstin Gustafsson, Folktandvården Östergötland som 

representant till verksamhetsdialoger vilka har genomförts. Tandvården fick god 

representation tack vare Kerstin Gustafsson. 

 

Ordförande och processtödsbyte samt ny ledamot Region Jönköpings län  

Under slutet av 2020 avslutade Region Jönköpings län sitt ordförandeskap och lämnade 

över till Region Östergötland. Pernilla Larsson Gran tillsattes som ordförande och Anna 

Fröberg tillsattes som processtöd. Som ny representant från Region Jönköpings län 

tillsattes Fredrik Frisk.  

 

RPO Tandvård  och Covid-19 

RPO Tandvård har följt och jämfört det lokala arbetet under Covid-19 pandemin. NPO 

Tandvård tillsatte en nationell arbetsgrupp (NAG Aerosolgenererande procedurer i 

tandvården) och RPO har följt arbetet noga och efterhört behovet av implementerings-

hjälp efter den publicerade rapporten. Folktandvårdsorganisationerna har haft gott 

samarbete med det lokala smittskyddet och har ej behövt ytterligare stöd. Inte heller 

privattandvården har efterfrågat ytterligare stöd.  

 
Resultat 

För året 2020 redovisas inga data under denna rubrik 

 
Utvecklingstendenser 

Klinisk forskning 

Ett par sjukvårdsregionala kliniska forskningsprojekt stödda av FORSS pågår mellan 

Region Östergötland och Region Jönköpings län.  

 
Resultat av samverkan 

Nationell nivå 

RPO Tandvård har ett gott och nära samarbete med NPO Tandvård. 

I de nationella arbetsgrupperna finns i de flesta fall respektive sjukvårdsregion 

representerad i arbetet. Detta är också fallet för NPO Tandvård. Nationella 

programområden tillsätter nationella arbetsgrupper inom olika områden och vid behov 
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för specifika frågor. De nationella arbetsgrupperna bistår NPO i att utföra dess uppdrag. 

I nuläget är följande nationella arbetsgrupper framtagna inom NPO Tandvård: 

 NAG behandling av okontrollerad kariessjukdom 

 NAG covid-19 i tandvården 

 NAG dentala inplantat i SKaPa 

 NAG erosionsskador 

 NAG kunskapsbehov i tandvården 

 NAG patientsäkerhet i tandvården 

 NAG tandvårds-strama 

 

Sjukvårdsregional nivå 

RPO Tandvård har flyttat ordförandeskapet från Region Jönköpings län till Region 

Östergötland samt tillsatt en representant från privattandvården. 

RPO tandvård följer aktivt arbetet inom de tillsatta Nationella arbetsgrupperna. 

Lokal nivå och kommuner 

LPO-strukturen är under diskussion och upparbetning inom respektive region. 

Patientföreträdare 

RPO Tandvård har ännu inte bjudit in patientföreträdare. 


