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Mötesanteckningar RPO tandvård 

Datum 2022-03-28  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 

Ulrika Dahl 

 Maria Johansson 

Sara Fridell 

 

 

1. Inledning  
Ordförande Pernilla Larsson Gran hälsade välkomna till mötet. Ann Ingemansson 

Hultquist kommer att avsluta sin tjänst inom Region Kalmar och ersätts i RPO av Ulrika 

Dahl. Vi genomförde en kort presentationsrunda och Ulrika hälsades extra varmt 

välkommen.  

2. Dagens agenda 
Pernilla gick igenom agendan för dagens möte.  

3. Föregående mötes minnesanteckningar 
Pernilla gick igenom minnesanteckningarna från föregående möte, och de lades därefter 

till handlingarna.  

4. Rapport från NPO  

Mötesanteckningarna från de senaste mötena med NPO har skickats ut till 

mötesdeltagarna, och Pernilla drog en sammanfattning: 

  Implementeringsarbetet med de nya nationella riktlinjerna fortlöper i de olika 

sjukvårdsregionerna, men på lite olika sätt och i olika omfattning.  

 Tandvårdsstrama kommer att organisatoriskt att ligga kvar under 

Folkhälsomyndigheten. Istället föreslås NAG Antibiotika i tandvården.  

 Rapport om pågående uppdrag för Socialstyrelsen som berör tandvården.  
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 Arbetet inom de olika NAG går framåt. 

NAG Covid-19 kommer att revidera kunskapsstödet om aerosolgenererande 

procedurer. 

NAG dental erosion har kommit med en delrapport med fokus på registrering och 

gradering av dental erosion.   

NAG patientsäkerhet där Kerstin Gustafsson är vår representant arbetar framåt.  

NAG dentala implantat jobbar vidare med arbetet med att införa ett kvalitetsregister 

för dentala implantat där journalsystemet Carita är pilot.  

NAG antibiotika i tandvården är en ny arbetsgrupp där uppdraget är att uppdatera de 

nationella rekommendationerna kring antibiotikaprofylax och antibiotikabehandling. 

Finansieringen är under diskussion.  

 Information om HTA-O.  

5. Rapport från consensusgrupp Indikatorer Nationella Riktlinjer  
Pernilla sitter med som vår representant i den consensusgrupp som ska komma överens 

om rimliga målnivåer för olika indikatorer. Indikatorerna är framtagna på nationell nivå. 

Gruppen har fått ta del av data hur tandvården lever upp till riktlinjerna i nuläget för att 

därefter komma fram till passande målnivå. Indikatorerna ska på sikt kunna användas i 

nationella jämförelser och vara ett verktyg i förbättringsarbetet.  

6. Implementeringsarbetet kring Nationella riktlinjer  

Fredrik och Pernilla redovisar hur arbetet kring implementeringsarbetet med de nya 

nationella riktlinjerna fortgår. Pernilla och Fredrik har blivit inbjudna till ledningsforum 

i Kalmar, klinikchefsmöte i Östergötland och de ska även längre fram till Jönköping. Efter 

webinariet som hölls i november har arbetet delats upp i fyra spår: Barn och unga, Sköra 

och Äldre, Behandla och rehabilitera samt Ledning och styrning. Moderatorer för 

respektive grupp är utsedda. Moderatorerna jobbar nu vidare med att rekrytera experter 

och representanter från verksamheten för att bereda arbetet med de riktlinjer som hör 

hemma inom respektive grupp. Det ska också göras en prioritering bland riktlinjerna så 

det som är viktigast kommer först. Den tidigare genomförda GAP-analysen kan vara till 

hjälp i prioriteringsarbetet.  

7. Dialog kring implementeringsprocessen NR kopplat till 
personella resurser 

Implementeringen av de nya nationella riktlinjerna kan göras på olika sätt, till exempel 

genom seminarier, webinarier, kurser, föreläsningar, vårdprogram etc. AnnaCarin lyfter 

frågan hur arbetet görs bäst och mest resurseffektivt? Vad ska göras inom ramarna för 

RPO, vad ska göras inom respektive organisation, vad ska göras lokalt och i andra 

grupperingar? Det är ett stort förändringsarbete som kommer att ta tid och resurser i 

anspråk. 
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8. Tandvård 2.0 implementeringsstöd 

Socialstyrelsen har presenterat ett implementeringsstöd för de nya nationella riktlinjerna. 

Implementeringsstödet omfattar två korta webutbildningar. En utbildning handlar om 

nationella riktlinjerna i allmänhet och en är en fördjupning i implementering. RPOs 

ledamöter får i läxa till nästa möte att gå dessa utbildningar. Det tar sammantaget cirka 1 

timme och 20 minuter.  

9. Användning av ultraljudsapparater på patienter med 
pacemaker 

Fredrik lyfter frågan kring användning av ultraljudsapparater och annan utrustning på 

patienter med pacemaker. Enligt tillverkarna ska utrustningen inte användas på dessa 

patienter. Enligt tillfrågade kardiologer och chefsläkare ska det inte vara nåt problem med 

användning, men ingen vill ta det medicinska ansvaret. Frågan lyfts från RPO till NPO 

för att få svar och en lösning på nationell nivå.  

10. Önskat inspel från RPO till kunskapsrådet angående 
forskning 

I kunskapsrådet för Diagnostik och Sinnen ingår ledamöter från fem olika RPO: RPO 

Medicinsk diagnostik, RPO Sällsynta sjukdomar, RPO Tandvård, RPO Ögonsjukdomar 

samt RPO Öron-, näsa- och halssjukdomar. Kunskapsrådet träffas ca två gånger per 

termin, och ledamöterna inom kunskapsrådet jobbar ständigt med att hitta 

samverkansmöjligheter. Kunskapsrådet rapporterar vidare till Regionsjukvårdsledning 

som ansvarar för styrning, samordning och uppföljning av patientlöften, kvalitet, 

produktion, utveckling och ekonomi. Kunskapsrådet har bett om inspel från samtliga 

RPO att ge exempel på tre starka forskningsområden där vi har eller skulle kunna ha en 

sjukvårdsregional förankring. Pernilla ställer frågan om vilka områden som kan vara 

exempel från RPO Tandvård.  

 

Exempel på forskning som kan lyftas är Pulpotomiprojektet, JIAprojektet, 

Hagebyprojektet och behandlingsstudier som gjorts inom bettfysiologi. Det finns också 

ett projekt kring strålande patienter och fast protetik där såväl Kalmar, Östergötland och 

Jönköping bidragit med patienter. Tandborstning på förskola pågår i samtliga tre regioner, 

och det kan vara lämpligt att samverka kring. Fredrik informerar om att arbetet med 2023 

års Jönköpingsundersökning har startat. Undersökningen fyller 50 år nästa år, och 

materialet finns tillgängligt för forskningsprojekt. Vid intresse kontaktas Fredrik.  

 

Framåt vore det önskvärt med forskningssamarbete mellan allmäntandvården och 

primärvården, till exempel kring kopplingen oral hälsa och allmänhälsan. Det vore också 

önskvärt med ett stärkt forskningssamarbete inom hela Sydöstra sjukvårdsregionen.  
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11. Utkast till årsrapport för RPO Tandvård  

Pernilla har med inspel från andra tagit fram ett utkast på den årsrapport som RPO 

Tandvård ska skicka in till Regionsjukvårdsledningen via Kunskapsrådet. Deltagarna i 

RPO Tandvård har fått utkastet via e-post. Vi går igenom årsrapporten och inga 

synpunkter inkommer. Slutversionen ska skickas in senast den 11 april.  

12. Nästa möte 

Vi sätter nästa mötesdatum till 16 maj mellan klockan 08:00 – 10:00. Separat inbjudan 

kommer.  

13. Övriga frågor 

Det har kommit ett nationellt vårdprogram utskickat från Svensk förening för 

bettfysiologi. Ing-Marie kommer vid nästa möte informera lite kort om vårdprogrammet.  

 

Frågan kring hur och till vilka vi sprider minnesanteckningar och annan information från 

RPO Tandvård skjuts till nästa möte.  

 

 

 

 

Vid anteckningarna 

Anna Fröberg 

 


