Minnesanteckningar Tandvårdsnätverket 2020-09-18
Skypemöte
1.

Mötets öppnande och fastställande av dagordningen
Mötet öppnas och alla hälsas välkomna till dagens Skypemöte. Enligt tidigare
beslut förs ingen 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 2020-08-21
Föregående mötes minnesanteckningar lästes och lades till handlingarna.

3.

Information från SKR
Gunilla T B
-En omorganisation pågår på SKR med syfte att harmonisera avdelningarna
med administration, stödfunktioner och struktur. Varje avdelning ska vara
ansvarig för sin digitalisering. SKR har ett strängt ekonomiskt läge varför en
översyn görs över vilka tjänster som kan debiteras. Detta kan innebära
förändringar även för tandvårdsnätverket. Gunilla återkommer när
omorganisationen är fastställd.
- SKR har förlängt förbjud mot fysiska möten året ut.
- SKR har förlängt enkätstoppet. Stoppet gäller bara SKR:s enkäter. När det gäller
myndigheternas enkäter så har SKR f inte någon möjlighet att stoppa dem. SKR har
dock uppmanat statliga myndigheter att avvakta med alla uppgiftsinsamlingar så
länge medlemmar är belastade av Corona arbetet men några myndigheter har

börjat skicka ut enkäter på nytt.
-SKR har ingen formell roll i den nationella krisorganisationen men har haft
en aktiv roll i samarbetet. SKR har gjort en sammanställning över hur regioner
har fördelat skyddsutrustning, läkemedel och IVA-vård mellan varandra.
Emma Spak har synts i media. Gunilla lägger sammanställning på
Projectplace.
- SKR har tagit fram förslag på hemställan till regeringen angående ersättning
till tandvården under Covid-19. Det pågår politiska överläggningar om man
ska göra hemställan eller inte. Gunilla meddelar beslutet om hemställan
kommer att skickas till regeringen eller inte när detta är fastställt.
-Införandet av den nationella läkemedelslistan, NLL, är uppskjutet ett åt till
maj 2023. De som kan har möjlighet att ansluta sig redan nästa år medan
övriga kommer att ansluta sig 2022. För att journalsystemet ska kunna
anslutas till NLL krävs en kravspecifikation från E- hälsomyndigheten.
Information finns på E-hälsomyndighetens hemsida. Gunilla uppmanar alla
att påminna E-Hälsomyndigheten att även tandvården ska vara med i
planeringen. Helena Palm är projektledare.

-Veronika Palms utredning har presenterat utredningens förslag ”Jämlik
tandhälsa” för sjukvårdsdelegationen på SKR. Ansvarsgränserna nämndes
vilket väckte en politisk nyfikenhet. Nytt möte planeras med
sjukvårdsdelegationen i samband med att betänkandet kommer.
4.

Förfrågan från Tandvårdsdirektör Ann-Charlotte Sundelin FTV VGR om utomlänsremisser vid tandreglering.
Tandvårdsdirektör Ann-Charlotte Sundelin har skickat en fråga som väckts av
ortodontisterna inom Folktandvården, VGR. Hela frågeställning kommer
nedan:
”Av tradition har s.k. utomlänsremisser skickats till andra landsting när patienter
flyttar. Numera finns det problem kring detta.
1. Patienter på planeringslistor (dvs patienter som identifierats som aktuella
enligt regionens regelverk för specialiserad ortodonti). Det finns ingen att
skicka remisser till i bl. a Skåne och Stockholm. Dessutom kan det finnas
prioriteringsrutiner som skiljer sig och då kanske de inte ens erbjuds
behandling i den nya regionen.
Vårt förslag är att vi slutar skicka utomlänsremisser mellan regioner för
patienter som inte startat någon behandling och att ungdomarna själva få
ta kontakt med tandvården i den nya regionen och få information om vad
som gäller för ortodonti.
Beslut: Tandvårdsnätverket instämmer i förslaget att inga utomlänsremisser
ska skickas mellan regionerna för patienter som inte startat någon
behandling. Ungdomarna får själva ta kontakt med tandvården i den nya
regionen och få information om vad som gäller för ortodonti. I Region
Stockholm skickas inga utomlänsremisser på ej påbörjade
tandregleringsbehandlingar.
2. Patienter under behandling är ett större problem vid flytt till framför allt
Skåne och Stockholm. Vem skall vi egentligen skicka remissen till? Vi har
ingen adress och man kan inte hitta någon ansvarig på ett enkelt sätt på
nätet.”
Beslut: På Projectplace finns dokumentet ”Vägledning kring tandvård för

barn och unga som söker tandvård i annan region än där de är
folkbokförda samt rutiner i och kontaktuppgifter till respektive
region” som uppdaterades 2019-12-19. En ny uppdatering skall göras till
nästa möte den 13 oktober. I vägledningen står att om barnet/ den unga
vuxna är i behov av specialisttandvård kontaktas hemregionen före dess att
remiss skrivs. Regionala rutiner gäller. I Region Stockholm hanterar
tandvårdsenheten på beställarsidan dessa ärenden manuellt. I Region Skåne
rekommenderas att ta kontakt med vårdgivarservice.
3. Det vore önskvärt om SKR kan fastställa riktlinjer för hantering av barn och
ungdomar som är i en behandling och som flyttar:
Beslut: SKR kan inte fastställa riktlinjer för hanteringen i de enskilda
regionerna. Det är det kommunala självstyret som gäller och varje region

har rätt att fatta sitt beslut. Vägledningen kan dock vara till hjälp att hitta
rätt person i de respektive regionerna
Gunnel mailar tandvårdsnätverkets beslut till Ann-Charlotte Sundelin.
Maria mailar dokumentet om vägledning till nätverket.

5.

Val av sekreterare och ledamot den 13 oktober
Mötet i Tandvårdsnätverket den 13 oktober sker via Skype varför valet inte
kan ske enligt vanliga rutiner med insamling av lappar. Namnförslag på
ledamot och på sekreterare mailas istället till Gunilla T B senast den 10
oktober. Gunilla sammanställer förslagen och presenterar dem på mötet den
13:e oktober. Håkan Bergevi och Anna-Karin Wixe ställer upp för omval.

6.

Epidemiologi barn och unga, Socialstyrelsen
Alfheidur gav en kort bakgrund till Socialstyrelsen insamling av epidemiologi
från regionerna.
Socialstyrelsen har samlat in epidemiologi sedan 1985. Den data som tagits in
är antalet undersökta och andelen kariesfria barn i nyckelåldrarna 3,6,12 och
19år (utökat till 23 år) samt DFT och DFS-a för 12 och 19-åringar. Insamlingen
har sedan utökats till en tvåårig period för 6-, 12 och 19-åringar för de
regioner som har tillgångtill datan. Det viktiga för Socialstyrelsen är att få en
uppfattning hur detta påverkar täckningsgraden. Socialstyrelsen har
konstaterat att det inte blir någon större skillnad på täckningsgraden om
epidemiologin lämnas in för en tvåårig- eller treårig period. Det beslutas att
kariologiska uppgifter ska samlas in för åldersgrupperna 3-,6-,12-19- och 23åringar och en två-årig period för alla åldersgrupperna utom 3-åringarna.
Det framkom önskemål om att epidemiologin samlas in i början av året för
att få ett snabbare resultat.
Enkäten kommer att skickas ut till alla regioner i slutet av september. Svar
ska inlämnas till Socialstyrelsen innan sista oktober. Vid frågor eller
oklarheter om enkäten kontaktas Afheidur.
En diskussion fördes om svårigheten att kvalitetssäkra den epidemiologi som
lämnas via journalsystemen. Önskemål framfördes om att Socialstyrelsen tar
fram en instruktion om hur ett digitalt patientjournalsystem ska
sammanställa de epidemiologiska uppgifterna. Detta gäller t. ex 6 åringar
med växelbett. Hur ska patientjournalsystemet programmeras för att inte
räkna med naturligt exfolierade tänder som ”missing”. Sekundärkaries ska
inte räknas som karies utan som fyllning osv. Alfheidur tar med sig
önskemålet.

7.

Hantering av ersättning för barn och unga med skyddad adress
En fråga har inkommit till SKR om hur man ska ersätta kliniker som behandlar
barn med skyddad adress.
Ekonomidirektörsnätverket på SKR har ett gemensamt beslut om att fakturor
inte ska skickas mellan regionerna för personer med skyddad adress/ID.
Tandvårdsnätverket har en motsvarande muntlig överenskommelse om att
fakturor inte ska skickas mellan regionerna.
Hur den enskilda regionen väljer att ersätta kliniker som behandlar barn med
skyddda adress är ett lokalt beslut.

9.

Tandvårdsnätverkets uppdrag
Då SKR håller på att se över samtliga nätverk och förändring kan komma att
ske så avvaktar vi med att uppdatera uppdrag och stadgar.
Gunnel skickar ut uppdraget och stadgarna som även finns att läsa på
projectplace.

10. Juridiska frågor
Det finns ett beslut att ha en stående punkt på dagordningen med juridiska
frågor till Pål Resare som också tidigare deltagit på mötena under denna
punkten på dagordningen.
En fråga fanns till Pål: Är det sekretess på bara ett personnummer? Kan man
enligt GDPR maila en fråga och därefter i ett helt nytt mail skriva
personnumret utan att uppge ämne eller någon annan uppgift än
personnumret i mailet?
Gunilla tar med sig frågan till Pål.
11

Övrigt
Karin föreslår att vi bjuder in Alfheidur Astvaldsdottir och Peter Lundholm på
Socialstyrelsen för att få en orientering om Socialstyrelsens pågående arbete med
tandvårdsfrågor och hur Socialstyrelsen har arbetat med pandemin

Gunnel bjuder in Alfheidur och Peter till ett kommande möte.
12

Mötets avslutande
Gunnel avslutar mötet.

För minnesanteckningarna
Anna-Karin Wixe

