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Mötesanteckningar RPO Tandvård 

Datum 2022-09-05 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  

  

1. Genomgång av minnesanteckningar från föregående möte  
Pernilla meddelar att frågan om användning av ultraljud och annan utrustning på 

pacemakerpatienter ännu inte har tagits upp av NPO. I övrigt fanns inga synpunkter på 

minnesanteckningarna.  

 
 

2. RPO runt – vad händer inom respektive region 
I Kalmar tillträdde Johan Hansson som ny folktandvårdsdirektör i mitten av augusti. Johan 

har tidigare jobbat som chef inom specialisttandvården och är utbildad farmaceut. I 

samtliga tre regioner pågår mycket arbete med att starta upp diverse processer och arbeten 

efter sommaren. Bland annat arbetas det med frågan om att rekrytera och behålla 

kompetens samt med kompetenssamarbete mellan regionerna.  

 
 

3. Samverkan inom SÖSR för en god och jämlik vård 
SÖSR har över 1 000 000 innevånare och våra regioner har tillsammans över 20 000 

medarbetare. SÖSR ska samverka för en god och jämlik hälso- och sjukvård. Pernilla visar 

ett bildspel som beskriver RPO och vår plats i kunskapsstyrningsmodellen.  

Bildspelet återfinns på den gemensamma webbplatsen. 

https://sydostrasjukvardsregionen.se/om-sjukvardsregionen/ 

 

AnnaCarin påtalar att modellen för kunskapsstyrning är utformad utifrån hälso-och 

sjukvården, och att den inte är anpassad utifrån tandvården. Uppdraget med RPO och allt 

som det innebär är övermäktigt att klara av för tandvårdsområdet. Det är viktigt att detta 

lyfts i flera olika sammanhang. Fredrik påtalar att vi kanske måste välja en eller ett par av 

alla viktiga saker som vi prioriterar, och just nu ligger fokus på de nya riktlinjerna och 

implementeringen av dessa. Vi lyfter återigen svårigheten att engagera privattandvården i 

kunskapsstyrningen. Positivt är dock att tandvården har fått en plats i kunskapsstyrnings-

https://sydostrasjukvardsregionen.se/om-sjukvardsregionen/
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modellen. Modellen behöver dock anpassas utifrån tandvårdens förutsättningar, och frågan 

bör lyftas med den regionala sjukvårdsledningen. Maria lyfter frågan med Annica Öhrn för 

att se hur vi går vidare. 

 

 

4. Kompetenssamarbete 
Östergötland har tidigare haft ett samarbete med Örebro kring utbildningsinsatser. Sedan 

en tid tillbaka har ett nytt samarbete med Jönköping inletts där även Kalmar har varit 

inbjudna. Kalmar har dock ett upparbetat samarbete med Blekinge och Kronoberg, och är 

numera en del av KUS (Kunskapens Utveckling Syd) där även Skåne och Halland ingår.  

 

AnnaCarin visar en presentation om det samarbete som Östergötland och Jönköping har 

startat kring kompetensutveckling och kunskapsspridning. Efter årsskiftet kommer de 

första utbildningarna att vara på plats. Kalmar är givetvis fortsatt välkomna att ansluta om 

de så önskar. AnnaCarins bildspel bifogas till minnesanteckningarna.  

 
 

5. Implementeringsarbetet med Nationella Riktlinjer 
Planeringen kring de olika delseminarierna om de nya nationella riktlinjerna fortlöper. Vid 

de olika seminarierna kommer det presenteras förslag på prioriteringar, förslag på hur 

riktlinjerna ska implementeras samt vilka utbildningsinsatser som kan komma att behövas.  

 

Datum för de olika seminarierna: 

6/10 Sköra och Äldre - Markus Höglund 

1/11 Behandla och Rehabilitera - Carin Starkhammar Johansson och Per Tidehag 

10/11 Barn och Unga - Lotta Ranggård och Kerstin Gustafsson 

 

När delseminarierna är genomförda kommer Pernilla och Fredrik att göra en  

sammanställning av det som framkommit för vidare planering. Implementeringsarbetet 

måste sedan göras klokt och med hänsyn till verksamheterna. Det kommer att behöva  

fortgå under lång tid.  

 
 

6. Information från NPO 
Pernilla informerar kort från NPO. NPO har ännu inte haft sitt första höstmöte, men 

däremot så har en sammanställning över NPOs arbete gjorts. Pernilla visar en preliminär 

skiss/struktur över det arbete som pågår. Det är i dagläget nio olika nationella arbetsgrupper 

(NAG) som är beslutade och där arbete pågår. och. Arbetsgrupperna arbetar med olika 

frågor som till exempel implantat, klassificering av erosioner, patientsäkerhet och äldres 

munhälsa. Några av arbetsgrupperna ses som permanenta grupperingar medan några andra 

är av mer tillfällig karaktär.  

 

Representationen inom NPO kommer under hösten att genomgå en del förändringar. Flera 

representanter kommer att sluta och ersättas med nya.  
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7. Behov av kompetensstöd – fråga från Kunskapsrådet 
Regionsjukvårdsledningen har gett kunskapsråden i uppdrag att kartlägga vilka 

kompetensbehov som finns. Bakgrunden är att flera RPO har lyft behov av att kunna 

samrekrytera gemensamma resurser i fråga om specifika kompetenser. Vi diskuterar 

huruvida frågan rör vad RPO har för behov eller om det är vad de olika regionerna har för 

behov. 

  

Fredrik lyfter frågan om det inom SÖSR finns kompetens kring implementeringsarbete att 

tillgå kopplat till implementeringen av de nya nationella riktlinjerna.  

 

Vi behöver lyfta i flera olika sammanhang är att tandvården är ett litet område med ett 

begränsat antal personer. Vi behöver ha möjlighet att kunna prioritera vad som ska göras 

och vad vi eventuellt kan göra mindre av.  
 

 

8. Privattandvårdens representation 
Sara Fridell av avsagt sig sitt uppdrag som representant för privattandvården i RPO. Vi 

saknar nu koppling till de privata vårdgivarna. Maria kommer å beställarnas vägnar att 

kontakta Privattandläkarna centralt för att försöka få till privata representanter från de tre 

olika regionerna. Vi kan också försöka bjuda in oss till de olika privattandläkarföreningarna 

för att presentera RPO och vårt uppdrag.  
 

9. Övriga frågor 

Inga övriga frågor lyftes. 

 

Nästa möte är inbokat 7 november klockan 08:00 – 10:00. 

 

Vid anteckningarna 

 

Anna Fröberg 


