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Mötesanteckningar RPO tandvård 

Datum 2021-05-17 klockan 08:00-10:00 

 

Plats Videomöte via Zoom  

 

Närvarande Pernilla Larsson Gran, ordförande 

Anna Fröberg, sekreterare 

Anna Carin Dahlgren 

Ing-Marie Nilsson 

 Fredrik Frisk  

Marie Svensson 

Ann Ingemansson Hultquist 

 Patric Renström 

 

 

1. Inledning 
Ordförande Pernilla Larsson Gran hälsade välkomna till mötet och gick igenom dagens 

agenda. Marie Svensson och Ann Ingemansson som är nya representanter hälsades extra 

varmt välkomna. Därefter genomfördes en kort presentationsrunda. 

 

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

respektive RPO. Se vidare på nedanstående sidor: 

https://kunskapsstyrningvard.se/ 

https://sydostrasjukvardsregionen.se/programomraden/ 

 

3. Sjukvårdsregionala seminarier om nya nationella riktlinjer 

RPO Tandvård har tillsammans med den sjukvårdsregionala samordnaren fått i uppdrag 

att arrangera ett seminarium kring remissversionen av nya nationella riktlinjerna som 

kommer att komma under hösten. Pernilla och Anna är kontaktpersoner mot 

Socialstyrelsen. Seminariet ska genomföras i november/december, och Socialstyrelsen 

kommer att vara representerade på seminariet. RPO Tandvård har i uppgift att ta 

ställning till om seminariet i sydöstra sjukvårdsregionen ska hållas fysiskt eller digitalt, 

och huruvida det ska genomföras i helgrupp eller om det ska vara diskussioner i 

smågrupper. RPO Tandvård har också i uppgift att bjuda in lämpliga personer till 

seminariet. I arbetet med planering och genomförandet av seminariet  rekommenderar 

Socialstyrelsen också att de riktlinjeexperter som finns används. För sydöstra 

sjukvårdsregionens del utgörs dessa av Markus Höglund samt Sven Bågesund. Innan 

seminariet genomförs ska en GAP-analys göras över skillnader mellan dagens praxis i 

https://kunskapsstyrningvard.se/
https://sydostrasjukvardsregionen.se/programomraden/
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förhållande till de nya riktlinjernas rekommendationer. Arbetet med GAP-analysen har 

påbörjats på nationell nivå inom NPO. NPO har dock bollat tillbaka till Socialstyrelsen 

för att få hjälp med prioritering i arbetet och med att ta fram en enkät som ska skickas ut 

till professionen genom någon form av urval. Svaren på enkäten ska sedan ligga till 

grund för GAP-analysen. Det kvarstår många frågetecken kring hur seminariet ska 

genomföras, och Pernilla återkommer med mer information längre fram. Datum för 

seminariet sätts till förmiddagen tisdag den 30/11 och som reservdatum sätts 

förmiddagen måndag den 29/11.  

 

4. Representationen i RPO Tandvård  
Organisationen kring kunskapsstyrning är fortsatt under utveckling, och primärt 

kommer fokus vara att utveckla representationen inom RPO. Det är viktigt att få fler 

representanter från privattandvården, gärna från Jönköpings län och Kalmar län. Det är 

också viktigt att få in beställarperspektivet genom en representant från beställarna i 

något av de tre länen. Anna Carin lyfter att RPO inte själva bör välja ut representanter 

utan poängterar att nomineringarna bör komma från beställarfunktionerna samt 

privattandvården i de tre länet. Patric tar med sig frågan till Privattandläkarna för att se 

om de har förslag på ytterligare representanter, och då kanske främst från Jönköpings 

län och Kalmar län.  

 

5. NAG Patientsäkerhet  
 Kerstin Gustafsson är sydöstra sjukvårdsregionens representant i den nationella 

arbetsgruppen kring patientsäkerhet – NAG Patientsäkerhet. Kerstin presenterade 

bakgrunden till arbetet samt det verktyg kring patientsäkerhetsarbetet som har tagits 

fram. Verktyget är digitalt och ska vara ett stöd för att underlätta patientsäkerhetsarbetet 

genom att identifiera nuläge och behov samt sammanställa, prioritera och beskriva de 

åtgärder som behöver vidtas. Verktyget kan användas nationellt inom såväl hälso- och 

sjukvård som tandvård. Arbetsgruppen har fått i uppdrag att ta fram en handlingsplan 

för hur verktyget kan användas och spridas. Arbetsgruppen ska också delta i arbetet med 

spridningen och implementeringen. Vårdgivare – både inom privat och offentlig 

verksamhet – har möjlighet att använda verktyget, och Kerstin finns till förfogande om 

det finns frågor kring implementeringen. På sikt skulle det kunna bli aktuellt med en 

regional arbetsgrupp, RAG, kring patientsäkerhetsarbetet.  

 

6. Förslag till uppdragsbeskrivning RPO  
RPO Tandvård har inga synpunkter eller invändningar mot det inkomna förslaget till 

uppdragsbeskrivning för RPO.  

 

7. Årsberättelse för 2020 
Pernilla och Anna har sammanställt RPO Tandvårds årsberättelse för 2020.  

Årsberättelsen finns publicerad på den gemensamma webbplatsen. 
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8. Samarbete kring gemensamma riktlinjer 
Diskussion fördes kring samarbetsformer kring vårdriktlinjer/vårdprogram. Det finns 

sjukvårdsregionala vinster att hämta men formerna för samarbetet är inte satta. RPO 

Tandvård tar med sig frågan till kommande möte. 
 

9. Nästa möte  
Nästa möte blir efter sommaren. Anna skickar ut en Doodle med förslag på mötestid.    

 

 

 

Vid anteckningarna 

Anna Fröberg 

 


