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Mötesanteckningar RPO Tandvård 

Datum 2022-05-16 klockan 08:00 - 10:00 

Plats Videomöte via Zoom  

Närvarande Pernilla Larsson Gran, ordförande 

Anna Fröberg, processtöd 

 Ulrika Dahl  

 AnnaCarin Dahlgren 

 Fredrik Frisk  

 Maria Johansson  

 Ing-Marie Nilsson  

  Marie Svensson  

  

Förhindrad Sara Fridell 

 

1. Genomgång av dagens agenda 

Ordförande Pernilla gick igenom dagens agenda. Inga övriga frågor anmäldes till mötet.  

2. Rapport från utvecklingsdag för RPO, RSG, KR och RSL 

Anna rapporterar kort från den utvecklingsdag som hölls i Nässjö den 3 maj. Dagen 

innehöll dragningar om kunskapsstyrning generellt och därtill höll representanter från de 

olika regionala samverkansgrupperna en information om det stöd som finns att tillgå. 

Samverkansgrupperna kan erbjuda stöd till RPO inom bland annat digital utveckling, 

kompetensförsörjning, uppföljning och analys, juridik och informationssäkerhet samt 

patientsäkerhet. Under förmiddagen gavs tillfälle att mingla och hitta gemensamma 

punkter mellan olika RPO, och för att hitta eventuella samverkansmöjligheter. Under 

eftermiddagen var det återigen mingel och då gavs möjlighet att söka upp de olika 

samverkansgrupperna.  

 3. Rapport från Kunskapsråd Diagnostik och Sinnen 

Kunskapsråd Diagnostik och Sinnen hade möte i Nässjö den 5 maj. I kunskapsrådet finns 

representanter från fem olika RPO; RPO Medicinsk diagnostik, RPO Sällsynta 

sjukdomar, RPO Tandvård, RPO Ögonsjukdomar samt RPO Öron-, näsa- och 

halssjukdomar. Dagen inleddes med en presentationsrunda och därefter en kort 

återkoppling från Samverkansnämnden och Regionsjukvårdsledningen. Föregående 

mötes protokoll gicks igenom. Därefter presenterade representanter från de olika RPO 

som ingår i kunskapsrådet sina årsrapporter för 2021. Det uppmärksammades att 2021 

var ett mycket händelserikt år inom tandvården. Under eftermiddagen hölls ett 
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seminarium kopplat till olika forskningsfrågor tillsammans med Kunskapsråd Medicin 

och Akut vård. 

4. Diskussion kring sammansättningen av RPO 

Frågan om hur RPO Tandvård är sammansatt tas återigen upp. Stora insatser har gjorts 

för att få privattandvården representerad, men fortfarande saknas representation från de 

privata tandläkarna i Kalmar län och Jönköpings län. Under de två utvecklingsdagarna i 

Nässjö 3 och 5 maj stod det klart att kunskapsstyrningsmodellen är baserad utifrån 

regionernas verksamheter. Modellen utgår från regionerna och är svår att applicera inom 

tandvårdsområdet där en stor del av vården utgörs av olika privata utförare. Frågan lyfts 

om RPO Tandvård skulle utgöras av representanter från de tre folktandvårds-

organisationerna, och om man på sikt skulle upprätta lokala programområden inom 

respektive region där de privata vårdgivarna finns representerade. Inget beslut togs och 

frågan kommer att tas upp på nytt.  

5.  Nationellt behandlingsstöd inom bettfysiologi 

Ing-Marie redogör för det nya nationella behandlingsstöd inom bettfysiologi som har 

tagits fram. Presentationen av behandlingsstödet publiceras tillsammans med minnes-

anteckningarna.  

6. Rapport från implementeringsarbetet NR 

Fredrik och Pernilla redogör kort från implementeringsarbetet av de nya nationella rikt-

linjerna. Fyra arbetsgrupper är tillsatta och samtliga grupper har påbörjat sitt arbete, dock 

i lite olika utsträckning. Grupperna jobbar bland annat med att prioritera vilka riktlinjer 

som har högst dignitet. Delseminarier kommer att hållas efter sommaren istället för under 

våren som tidigare sagts. Det är fortsatt lite oklart hur privattandvården ska inkluderas i 

implementeringsarbetet.  

7. Fortsatt dialog implementeringsprocessen NR 

Frågan kring resurser och ansvar kring implementeringsprocessen lyfts vidare till 

Annica Öhrn och Lena Lundgren.  

8. Spridning av information/minnesanteckningar  

Vi konstaterar återigen att det finns svårigheter att nå ut till de privata vårdgivarna inom 

sjukvårdsregionen. AnnaCarin lyfter att det sannolikt löses bäst på den lokala nivån, och 

inom Östergötland är ett sätt att peka mot den nya vårdgivarwebben där informationen 

kan samlas. Pernilla ställer frågan om nyhetsbrev är mer tilltalande än protokoll. Vi 

funderar vidare på hur vi sprider information på bästa sätt.  

9. Höstens möten 

Mötestider bestämdes till 5 september klockan 8:00-10:00 samt 7 november klockan 

8:00-10:00. Mötena hålls via Zoom och separat inbjudan kommer.  
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10. Övriga frågor 

Pernilla tar med sig frågan angående användning av ultraljud och annan utrustning på 

patienter med pacemaker på nästa NPO.   

 

Vid anteckningarna 

Anna Fröberg 

 


