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Mötesanteckningar RPO Tandvård 

Datum 2022-11-07 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 pacemakerpatienter i tandvården ännu inte har tagits upp 

av NPO. Frågan kommer att diskuteras vid NPOs kommande möte 8-9 november. Fredrik 

lyfter frågan om att kompetenssammansättningen i RPO är viktigt för att få legitimitet i 

arbetet. Privattandvårdens representation diskuteras återigen. Maria fick vid förra mötet i 

uppgift att via beställarna försöka hitta intresserade representanter för privattandläkarna i 

de tre regionerna. Hon lyfter att privattandläkarnas engagemang ofta landar ner i 

ersättningsfrågan, och att detta diskuteras vidare. I övrigt fanns inga synpunkter på 

minnesanteckningarna.  

 

 

2. NPO nyheter och information 
Pernilla informerar om nyheter i NPOs sammansättning: 

Anna-Karin Wagner från Södra sjukvårdsregionen är nominerad till ny ordförande efter 

Gunnel Håkansson. Gunnel är kvar under våren för att ge Anna-Karin en gedigen 

introduktion. Det kommer också att komma ett nytt processtöd efter Ulrika Svantesson.  

 

Nytt är att Privattandvården har två ordinarie representanter i NPO; Anders Jonsson från 

PTJ och Lars Olsson från PT.  

 

Övriga ledamöter är:  

Norr: Py Palmquist (ersätter Ulf Söderström)  

Mellersta: Anna Westin (ersätter Ola Fernberg)  

Stockholm/Gotland: Andreas Cederlund  

Sydöstra: Pernilla Larsson Gran  

VG: Susanna Victoria  
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Pernilla informerar också om att det under våren 2023 kommer att ordnas en workshop där 

sjukvårdsregionerna kommer att delge varandra och diskutera införandeplaner för de nya 

Nationella Riktlinjerna. Syftet är att underlätta implementeringsarbetet nationellt.   

 

3. Kompetensinventering 
Pernilla har via Kunskapsrådet fått en förfrågan om att göra en kompetensinventering inom 

Sydöstra sjukvårdsregionen. Maria lyfter att Socialstyrelsen via det nationella 

planeringsstödet också gör en liknande inventering. Vi beslutar att inhämta mer 

information om detta för att undvika dubbelarbete. Maria kontaktar Åsa Olsson på 

Socialstyrelsen. Punkten flyttas till nästa mötes dagordning.   

 

 

4. Årsrapport 2022 och Handlingsplan 2023 
Pernilla informerar om att det är dags att skriva årsrapport för 2022. Hon kommer att 

påbörja rapporten för att sen be om bidrag från övriga ledamöter via e-post. Det är också 

dags att göra Handlingsplan för 2023. Den nuvarande mallen för handlingsplan kommer 

inför 2023 vara uppdaterad med nya kolumner. Vi enas om att förlänga punkterna på 

nuvarande handlingsplan, men med ett förtydligande kring punkt två. Fredrik påtalar att 

kunskapsstyrningsmodellen behöver spridas och få mer förankring ute i verksamheterna. 

Ett sätt är att nå en ökad förståelse och större acceptans är att konkretisera och påvisa hur 

kunskapsstyrningen fungerar i praktiken via verkliga exempel. AnnaCarin föreslår att vi 

bjuder in företrädare (nyckelpersoner) från de olika verksamheterna till ett av våra möten 

för att hitta en väg framåt i arbetet. Vi beslutar att bjuda in till ett möte under våren. Vi 

beslutar också att en arbetsgrupp bör arbeta med förberedelser och innehåll inför mötet.  

 

 

5. Delseminarier Nationella Riktlinjer och plan framåt 
Gruppen för Äldre och Sköra har inkommit med en slutrapport. Gruppen för Behandla och 

Rehabilitera genomförde under förra veckan sitt delseminarium. Det var lyckat med bra 

presentationer och givande efterföljande diskussioner. Gruppen för Barn och Unga har sitt 

delseminarium senare i denna vecka. När seminarierna är genomförda kommer Pernilla 

och Fredrik att sammanställa det som framkommit i en slutrapport med deadline 5 

december.   

 

 

6. Enkät från NAG Äldres munhälsa 
NAG Äldres munhälsa har påbörjat en uppföljning av implementering av nationella 

riktlinjer i tandvården med särskild inriktning på de riktlinjer som avser personer med 

behov av särskilt stöd. NAG Äldres munhälsa har skickat ut en enkät som de vill att vi 

besvarar. Vi går igenom frågorna och Pernilla kommer att skicka svaren till arbetsgruppen. 
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7. Kompetenssamarbete inom Sydöstra sjukvårdsregionen 
Ulrika informerar om att Kalmar nu är intresserade av ett deltagande i det nya 

kompetenssamarbetet inom Sydöstra sjukvårdsregionen. Den nya kurskatalogen för 2023 

kommer att presenteras den 11 november, och kurserna är öppna för såväl Kalmar som 

privattandvården. AnnaCarin välkomnar Kalmar in i samarbetet och tar med sig frågan till 

nästa styrgruppsmöte som är den 14 december. 

 

 

8. Socialstyrelsens statistik om tandhälsa 2021 
Punkten utgår och flyttas till nästa mötes dagordning. 

 
  
9. Mötestider för våren 
13 februari klockan 8-10 via Zoom 

27 april kunskapsstyrningsdag (RPO på fm, inbjudna nyckelpersoner från lunch) 

12 juni klockan 8-10 via Zoom 

 

 

10. Övriga frågor 
Inga övriga frågor lyftes. 

 

 

Vid anteckningarna 

 

Anna Fröberg 

 
 

 

 
 

 

 

 

 


