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Mötesanteckningar RPO tandvård 

Datum 2021-10-11 klockan 14:00-16:00 

 

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 

 Maria Johansson 

 

Förhindrad  Patric Renström 

 

 

1. Inledning  
Ordförande Pernilla Larsson Gran hälsade välkomna till mötet och informerade om att 

Patric har meddelat förhinder. Pernilla gick också igenom dagens agenda.  

2. Föregående mötes minnesanteckningar 
Pernilla gick igenom minnesanteckningarna som både har skickats ut och finns 

publicerade på den gemensamma webbplatsen. Planeringen kring de sjukvårdsregionala 

seminarierna har kommit lite längre än sist. Pernilla har också fått klarhet i hur GAP-

analysen ska genomföras. Datum för sydöstra sjukvårdsregionens seminarium är fastställt 

till den 29 november. Vad gäller privattandvårdens representation i RPO har såväl Patric 

som Pernilla tagit med sig frågan, men inget är i nuläget klart. NAG Patientsäkerhet har 

kommit igång med arbetet att implementera det nya instrumentet i samtliga tre regioner.  

  

3. Ny representant i RPO 
Presentation av Maria Johansson, enhetschef för Tandvårdsenheten, Region 

Östergötland. Maria är representant för beställarna i de tre regionerna.  

4. Nytt från NPO 
Pernilla informerade att mycket av arbetet inom NPO den senaste tiden har ägnats åt den 

inledande implementeringen av de nya nationella riktlinjerna samt enkäten som ska ligga 

till grund för GAP-analysen. Pernilla informerade vidare om att Tandvårds-Strama är 



 

Sydöstra sjukvårdsregionen, www.sydostrasjukvardsregionen.se 

föreslaget att bli en permanent nationell arbetsgrupp – NAG Tandvårds-Strama. 

Konstellationen Läkemedel i tandvården har även de fått erbjudande om att bli en 

nationell arbetsgrupp. NAG Dental erosion har fått fart i sitt arbete. Deras arbete fokuserar 

i nuläget på att ta fram ett förslag på klassificering av dental erosion, samt att tillsammans 

med journalleverantörer underlätta registrering av erosioner i de olika journalsystemen. 

Arbetsgruppen kommer även på sikt att arbeta med ett förslag till ett personcentrerat 

sammanhållet vårdförlopp för patienter med erosionsskador. NAG Patientsäkerhet 

kommer med slutrapport i mars/april 2022. Det har till NPO inkommit önskemål från 

flera regioner om en grupp som ansvarar för äldres munhälsa. En ny arbetsgrupp, NAG 

Äldres munhälsa kommer därför att startas upp, och Pia Skott och Gunnar Henning har 

fått förfrågan om att formulera uppdraget till arbetsgruppen.  

5. Seminarium om nya nationella riktlinjer 
Sydöstra sjukvårdsregionens seminarium tillsammans med Socialstyrelsen kommer att 

äga rum under förmiddagen den 29 november. Seminariet kommer att genomföras som 

ett webinar via Zoom och inbjudan är utskickad via e-post. Vi har i en arbetsgrupp 

bestående av Pernilla, Fredrik, Anna och Charlotte Sand som är processtöd för 

Regionsjukvårdsledningen, arbetat med planeringen av seminariet. En GAP-analys som 

jämför dagens praxis med de nya nationella riktlinjerna ska göras innan seminariet. 

Socialstyrelsen har för avsikt att vid seminariet presentera de nya riktlinjerna utifrån tre 

olika kapitel: Främja hälsa och förebygga, Utreda och diagnostisera samt Behandla och 

rehabilitera. Pernilla och Fredrik kommer tillsammans att presentera resultatet av GAP-

analysen i anslutning till respektive kapitel. På seminariet kommer också Mats Bojestig, 

hälso-och sjukvårdsdirektör i Region Jönköpings län, att hålla en presentation om 

kunskapsstyrning.  

 

Vi har för avsikt att följa upp seminariet med delseminarier som fördjupning under början 

av 2022. Förslag på teman för dessa seminarier är Barntandvård, Vuxna – friska och 

Vuxna – sjuka/sköra. Detta är dock fortfarande i planeringsstadiet, och förslag på personer 

som kan delta och andra goda idéer tas gärna emot. Vid delseminarierna är tanken att 

talarna ska göra en djupdykning inom sitt expertområde och hålla en liten dragning. Det 

framkommer förslag på ytterligare ett område som bör belysas, och RPO enas om att det 

hälsofrämjande perspektivet kan vara tema vid ett fjärde delseminarium. RPOs 

representanter får i uppgift att fundera över personer som kan vara moderatorer och talare 

vid de olika seminarierna.  

6. Enkät och GAP-analys  
 Socialstyrelsen har tillsammans med NPO tagit fram en enkät som ska ligga till grund för 

den GAP-analys som ska göras inför de sjukvårdsregionala seminarierna. GAP-analysen 

ska belysa nuvarande rutiner och arbetssätt i förhållande till de nya nationella riktlinjerna. 

Enkäten kommer att skickas till all legitimerad personal inom tandvård och behandlar 

cirka 30 frågor. Tidsåtgång för besvarande är uppskattat till cirka 20 minuter. Sista 
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svarsdatum är satt till 8 november. Svaren på enkäten kommer därefter att analyseras på 

nationell och sjukvårdsregional nivå fördelat på offentlig och privat tandvård. RPO har 

fått i uppgift att skicka enkäten till den offentliga tandvården i våra tre regioner. 

Privattandläkarna och Tandhygienistföreningen kommer centralt att skicka enkäten till 

privata vårdgivare. Vi har från Socialstyrelsen fått ett förslag på text till brevet som ska 

skickas med enkäten. Vi enas om att minska mängden text för att göra den mer tilltalande.  

7. Remissvar 
RPO har fått i uppdrag att svara på remissen gällande de nya nationella riktlinjerna, och 

vi kommer att lämna ett gemensamt svar från Sydöstra sjukvårdsregionen. Resultatet av 

GAP-analysen kommer att ligga till grund för remissvaret. Remissvaret ska vara klart 

senast den 24 november för att sedan beslutas i Samverkansnämnden den 3 december. 

Pernilla och Fredrik skissar på ett svar som Anna sedan sammanställer.  

8. Handlingsplan 2022 
De olika regionala programområdena ska inför varje nytt år skriva en handlingsplan. Den 

12 november ska handlingsplanen för 2022 var klar. I handlingsplanen för RPO tandvård 

kommer mottagandet av de nya nationella riktlinjerna vara i fokus. Övriga punkter i den 

nya handlingsplanen kommer att utgå från handlingsplanen för 2021. En punkt att 

fokusera lite extra på är Förankra organisationsstrukturen för kunskapsstyrning inom 

hela Sydöstra sjukvårdsregionen. Ett viktigt arbete framåt är att få privattandvården 

delaktig i strukturen för kunskapsstyrning. En aktivitet som skulle kunna bli aktuell under 

våren 2022 är att RPO bjuder in några privata företrädare och representanter från till 

exempel OPG och Odontologiska gruppen till en kort dragning om kunskapsstyrning, 

nuvarande formering och pågående arbeten.  Ett ytterligare sätt att stärka RPOs ställning 

är att bilda regionala arbetsgrupper (RAG) i relevanta frågor.  

 

9. På gång 
Enkäten skickas ut (Pernilla och Anna) 

Planering av seminarium (Pernilla, Fredrik, Anna och Charlotte) 

Gapanalys (Pernilla och Fredrik) 

Remissvar (Pernilla och Fredrik, därefter Anna och Charlotte) 

Handlingsplan (Pernilla och Anna) 

 

Nästa möte 15 november via Zoom 

 

Vid anteckningarna 

Anna Fröberg 

 


