
 

Minnesanteckningar Tandvårdsnätverket 2020-08-21 

Skypemöte 

 

1. Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 
Gunnel öppnar mötet och hälsar alla välkomna till dagens Skypemöte. 
Beslutas att inte föra någon deltagarförteckning på Skypemöten då det inte 
säkert går att veta vilka som kommer och går under mötet och hur många 
som deltar vid varje dator digitalt.  
 

2. Minnesanteckningar från föregående möte 2020-05-27 
Lästes och lades till handlingarna. 
 

3. Förslag representation av Svensk Folktandvårdsförening i 
Tandvårdsnätverket 
Det behövs en representant med i Tandvårdsnätverket som representerar 
Svensk Folktandvårdsförening. Det beslutas att den som sitter som 
ordförande i Svensk Folktandvårdsförening ska ha en plats i 
Tandvårdsnätverket och då sitta där för att representera 
Folktandvårdföreningen och inte den region där man arbetar. 
 Gunnel ansvarar för kontakten och inbjudan till Gunilla Swanholm som idag 
innehar detta uppdrag. 

 
4. Information från SKR 

Gunilla 
-Förlängningen av ersättningsperioden för högkostnadsskyddet börjar gälla 
den 1 september. 
-Flera regioner har fått med sina inspel gällande tandvård i remissvaret till  
”God och Nära vård SOU 2020:19”. En reform för ett hållbart hälso- och 
sjukvårdssystem.  
- Varje region behöver utse en regulatoriskt ansvarig person som har 
sakkunskap om nya regelverket för medicintekniska produkter, MDR (Medical 
device regulation) och som ansvarar för att regelverket efterlevs. Därtill 
behöver det utvecklas arbetsformer för att koordinera de verksamheter inom 
en region som arbetar med specialanpassning av medicintekniska produkter 
och en gemensam registrering som inkluderar regionens alla verksamheter 
som arbetar med specialanpassning.  
Viktiga datum: ansvarig person för regelverket behöver vara utsedd senast 26 
maj 2021 i och med förseningen av MDR medan en registrering (tillverkare av 
specialanpassade produkter) per region ska vara klar senast 30 september 
2020. Viktigt för oss i nätverket att påpeka till den som blir utsedd att även 
tandtekniska produkter ingår i uppdraget. 
-SKR har tagit fram förslag på hemställan till regeringen angående ersättning 
till tandvården under Covid-19. All tandvård har haft stora intäktsbortfall 



 

under denna period. Att det endast är tandvården, som tjänstesektor, som 
inte berättigats någon ersättning är orimligt. Nu pågår överläggningar hos 
politiken om man ska göra hemställan eller inte. SKR:s beslut om hemställan 
kommer förhoppningsvis i september. Sedan är det förstås en öppen fråga 
hur regeringen svarar på den. 
-SKR har förlängt förbud mot fysiska möten året ut. 
 

5. Val av sekreterare och ledamot den 13 oktober 
Gunnel påminner om att dessa val ska göras på oktobermötet. 
 

6. Alfheidur Astvaldsdottir, SoS deltar på mötet den 18 september avseende 
EPI 
Socialstyrelsen önskar samla in kariologiska uppgifter för åldersgrupperna 3-
,6-,12-19- och 23-åringar och en två-årig period för alla åldersgrupperna 
utom 3-åringarna. Angående de två-åriga perioderna så har Socialstyrelsen 
redovisat dessa för de regioner som har tillgång till data. Det viktiga för 
Socialstyrelsen är att få en uppfattning hur detta påverkar täckningsgraden i 
de regioner som har tillgång till datan. Alfheidur vill diskutera detta med 
nätverket den 18 september.  
 

7. Revidering av deltagarförteckning på projectplace 
Maria och Gunnel uppdaterar deltagarförteckningen. 
 

8. Arbetsgrupp strategisk plan kompetensförsörjning Tandläkarhögskolorna 
På mötet i Tandvårdsnätverket innan sommaren så bestämdes att vi skulle 
utse en arbetsgrupp tillsammans med Gunilla Klingberg och Peter Lingström. 
Arbetsgruppen som utsetts består av Anna-Clara Olsson som representant för 
SKR, Karin Hammarlund som representant för NSATS och Anna-Maria 
Stenlund Berggren som representant för Folktandvården och tandvårdschef i 
en region med fakultet. Arbetsgruppens uppdrag är att konkretisera 
problemet med kompetensförsörjningen och att ta fram en gemensam 
strategi. Arbetsgruppen har haft ett digitalt möte. Anna-Clara har satt 
samman ett dokument i ett försök att sammanfatta hur vi uppfattat 
situationen och de diskussioner som har förts tillsammans med fakulteterna. 
Dokumentet har skickats till samtliga fyra fakulteter samt till Agneta Bartoll, 
ordförande i NSATS. 
 

9. Patientenkäten 
Hanna Emami presenterar sammanställning av svar från patientenkäten. Det 
har varit bra svarsfrekvens sett på den patientgrupp som enkäten var ställd 
till. 
Man kommer nu arbeta vidare med svaren i regionerna, och därefter 
presentera för politiken. Finns intresse, tar nätverket beslut på om studien 



 

ska göras igen.                                                                                                            
Presentationen kommer att finnas på projektplatsen.                                                       
 
 

10. Övriga frågor 
Återupptagen planerad tandvård för patienter 70 år och äldre.                                  
Har återstart av tandvårdsbehandling på 70+ skett? Det ser olika ut i 
regionerna, flera har kallat in tidigare uppskjutna behandlingar, några ska 
köra igång och det finns de som har diskussion med smittskydd för hur man 
på bästa sätt ska kunna återuppta arbetet. 
 
 Uppsökande verksamhet på distans 
Det finns regioner som utför digitala munvårdsutbildningar och två regioner 
har med försiktighet kört igång munhälsobedömningar. Tommy Johansson 
har på uppdrag från SKR genomfört en studie 2017 om ”Uppsökande 
verksamhet på distans- Förstudie”.                                                                           
Studien kommer att skickas ut tillsammans med minnesanteckningarna. 
 
Webbaserad utbildning i munhälsa                                                                                    
Hur fortlöper Socialstyrelsen uppdrag i regleringsbrevet om att ta fram en 
webbaserad utbildning i munhälsa?  Sara Hellblom Gustafsson på 
socialstyrelsen är projektledare. Uppdraget ska rapporteras till regeringen i 
början av mars 2021 och kommer inte presenteras under 2020.  
 
Rättsfall Region Skåne och Försäkringskassan                                
Försäkringskassan har stämt Region Skåne för obetalda tandvårdsfakturor 
gällande tandvård i annat EU land. Skåne anser att det är en principfråga om 
vem som har kostnadsansvaret för tandvården för EU-vården när det gäller 
tandvård för patienter som tillhör det statliga tandvårdsstödet. Den 4 
september är det muntlig förhandling i Kristianstad Tingsrätt. Pia 
återkommer i ärendet när det finns något att informera. 
 

11 Nästa möte via Skype den 18 september  
 

12 Mötets avslutande 
Gunnel avslutar mötet. 

 

För minnesanteckningarna 

Anna-Karin Wixe 


