Skypemöte Tandvårdsnätverket
Tid:

2020-11-06 kl. 08.00 – kl. 09.00

Plats:

Skypemöte

1.Mötets öppnande och fastställande av dagordningen
Mötet öppnas och Gunnel hälsar alla 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 2020-10-13
Föregående mötes minnesanteckningar lästes och lades till handlingarna.
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3. Information/diskussionspunkter/övriga frågor
Information från SKR
Gunilla Thörnwall Bergendahl
I och med den ökade spridningen av Covid-19 har aktiviteten ökat på SKR och hälsooch sjukvårdsdirektörerna har digitala avstämningsmöten en gång per vecka.
Översynen av organisationen på SKR är klar. Vissa sakområdesnätverk som tandvård
och läkemedel kommer att bli avgiftsfinansierade. Bara region- och hälso- och
sjukvårdsdirektörsnätverken kommer att vara avgiftsfria. Övriga nätverk kommer att
få betala för förtäring och sannolikt kommer det bara vara möjligt att ha ett möte i
halvåret på SKR. Då SKR:s lokaler utnyttjas vid våra träffar kommer de vara
avgiftsfria.
SKR har förlängt förbud mot fysiska möten under hela våren och Gunilla bedömer att
det kan bli aktuellt med endast digitala möten hela 2021.
Gunnel kommer att avvakta med att kontakta Mikael Köhler för en inbjudan till
smittspridningen av Covid 19 avtar. Det är bra om Gunilla S och Agneta R berättar för
Mikael om Tandvårdsnätverkets arbete.
I och med att mötena är digitala är det svårt för Gunilla att ha kontroll på att de som
anmäler sitt deltagande i efterhand också nås av all information och att de får länken
till mötesinbjudan. Viktigt att nytillkomna informeras om att det finns en mötesplan.
Lisbeth Löpare är inbjuden till mötet den 11 december och kommer att berätta om
patientkontrakt och arbetet med God och Nära vård.

4. Information om Socialstyrelsens pågående arbete med tandvårdsfrågor och hur
Socialstyrelsen har arbetat med pandemin
Alfheidur Astvaldsdottir, Peter Lundholm och Elisabeth Wärnberg Gerdin från Socialstyrelsen medverkade och informerade om Socialstyrelsens pågående arbete med
tandvårdsfrågor och om hur Socialstyrelsen har arbetat med pandemin.
Se medsända powerpointpresentationer som även finns utlagda på Project Place
Pia undrade över Socialstyrelsens arbete med den nationella patientenkäten och hur
tanken var med framtida utskick. Elisabeth förklarade att den patientenkät som
Socialstyrelsen arbetat med var för att på sikt användas för Tandpriskollen. En
pilotstudie som Socialstyrelsen också ansvarade för genomfördes i Uppsala. Enkäten
skulle efterlikna primärvårdsenkäten med anpassning av vissa frågor för att bättre
stämma med tandvården. Det upplevdes som omodernt att enkäten gick ut i
pappersformat.
Powerpointpresentationerna finns utlagda på Project Place
Nästa möte
Skypemöte fredagen den 11 december kl. 8.00 – kl. 9.00
För minnesanteckningarna
Anna-Karin Wixe

