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Minnesanteckningar Tandvårdsnätverket 2021-09 -29 kl. 9.00 – 12.00  

TEAMS möte  

 

1. Mötets öppnande och fastställande av dagordningen  

Gunnel hälsade välkommen till mötet. 

 

2. Eva Agåker, Socialstyrelsen informerar om BBIC                                                                                                       

Eva Agåker, utredare och nationell BBIC utbildare på Socialstyrelsen informerade 

om BBIC. Samtliga kommuner använder idag BBIC och anslutningen sker enligt 

licensförfarande. 

Det är tre personer som arbetar med BBIS på Socialstyrelsen. Varje kommun har 

en BBIC ansvarig samt en samordnare. Eva skickar lista på vilka dessa är till 

Gunnel. 

Tandvården är skyldig att göra en anmälan vid misstanke om att ett barn far illa 

och Socialtjänsten beslutar sedan om man ska gå vidare i ärendet och påbörja 

utredning eller ej. En utredning sker i flera steg och samverkan sker med skola, 

hälso- och sjukvård och tandvård. BBIC består av 9 grundprinciper vilka gäller för 

alla undergrupper  

Inför en placering initierar Socialtjänsten en begäran av en hälso- undersökning 

enligt HSLF-FS 2019:19 och tandvården ska efter undersökning skriva ett 

utlåtande och skicka tillbaka till Socialtjänsten OBS man får inte kopiera journalen 

och använda som utlåtande.                                                                                          

Utlåtandet från tandvården i BBIC finns inte längre. Det följde inte kraven för vad 

det utlåtande ska innehålla utifrån den nya förskriften (HSLF-FS 2019:19 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökningar av barn och 

unga som vårdas utanför det egna hemmet). Föreskriften reglerar vad ett utlåtande 

ska innehålla gällande hälsoundersökningen. Det finns önskemål om en nationell 

blankett. 

 Barngruppen ska ta fram ett förslag till nationell blankett som kan fungera som 

vägledning för tandvården. Pål Resare ska kontrollera att vägledningen följer 

föreskriftens krav. Eva uppmanar oss att meddela Socialstyrelsen om någon 

kommun fortfarande använder det gamla utlåtandet.  

 

I BBIC finns ett stöd för Begäran av en hälsoundersökning, inklusive oral hälsa.  

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-

dokument/artikelkatalog/ovrigt/2020-11-7059-bilaga1.pdf 

Powerpointpresentationen läggs på Project Place 

 

3. Elisabeth Wärnberg Gerdin, Socialstyrelsen, informerar om sin roll 

som medicinalråd för tandvårdsfrågor och aktuellt på Socialstyrelsen  

 Elisabeth berättade om uppdraget som medicinalråd i tandvård och 

munhälsa. Det är 15 år sedan det fanns ett medicinalråd för tandvård på 

Socialstyrelsen och uppdraget var annorlunda då. Tillsynen fanns kvar 

och kunskapsstyrningen var inte i fokus. Elisabeth vill utveckla och 

samordna alla uppdrag på Socialstyrelsen som rör tandvård och 

kommunicera tandvården både externt och internt. Vi fick även en 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2020-11-7059-bilaga1.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2020-11-7059-bilaga1.pdf


 
genomgång av Socialstyrelsens organisation och på vilket sätt 

Socialstyrelsen skapar förutsättningar för en god munhälsa genom att ta 

fram register och statistik, analyser, kunskapsstyrning, regler, behörighet 

och statsbidrag. 

 

Powerpointpresentationen läggs på Project Place 

 

4. Nationella riktlinjer tandvård                                                              

Sofia Orrskog 

 Den 28 september publicerades de Nationella riktlinjerna för tandvård 

som är Socialstyrelsens mest omfattande nationella riktlinje.  Arbete har 

pågått i tre år och riktlinjen är nu ute på remiss. Sista svarsdatum är 31 

januari 2022.  

Indikatorer och målnivåer är en viktig del av de nationella riktlinjerna.               

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att utveckla och genomföra insatser 

för att stödja implementeringen av de nya nationella riktlinjerna för tandvård. En 

enklare webbutbildning kommer att tas fram.  

Powerpointpresentationen läggs på Project Place 

 

5. Val av ordförande och ledamöter till presidiet 

 Valberedningen presenterade sitt förslag till nominerade till presidiet. 

Förslag: Maria Johansson, ordförande, Pia Bagewitz omval ledamot och 

Karin Hammarlund ledamot. Valet skedde via Menti och beslutades 

enligt valberedningens förslag.  

 

6. Information från SKR                                                                                

Gunilla Thörnwall Bergendahl 

  

• Gunilla meddelar att sjukvårdsdelegationen nu lämnat SKR:s beslut på 

utredningen ”När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer 

jämlik tandhälsa” till Socialdepartementet. SKR förordar att tandvården 

för barn och unga vuxna ska vara avgiftsfri till och med 19 års ålder och 

att det fortsatt bör vara avgiftsfritt för personer som är + 85 år. Stödet 

för tandvårdsplanen tonades ner och förslaget om att överföra 

regionernas särskilda tandvårdsstöd till Försäkringskassan avvisades.  

• Fysiska möte eller ej efter den 29 september. Gunilla meddelar att det inte 

går att ha möte i SKR:s lokaler på grund av renovering. Anställda har 

fått information att man kan boka lokal på andra ställen och träffas 

fysiskt om mötet är av stort värde. SKR arbetar med ”Framtidens kontor 

och arbete på distans”. Regionerna har olika restriktioner om resor och 

fysiska möten. Vissa regioner har reseförbud året ut.  

• Åsa Högberg har anställts efter Agneta Rönn  på avdelningen för 

Ekonomi och styrning. 

 

6. Rapport från möte i Barngruppen den 15 september  

 Maria har tagit fram ett förslag på ”Vägledning kring tandvård för barn 

och unga som söker tandvård i annan region än där de är folkbokförda 

samt rutiner och kontaktuppgifter till respektive region”. Ett 

förtydligande har gjorts om tandvård för barn och unga vuxna som är 

placerade i annan region än där de är folkbokförda. Det är oklart om det 

är Kriminalvården eller regionen som ska betala tandvården för unga 

vuxna som sitter i fängelse. Pål Resare har gett sitt utlåtande av lagen 



 
men Påls svar tolkas olika. Gunilla kollar med Pål. Viktigt att dokumentet 

blir känt och förslagsvis läggs vägledningen  på 1177.                                     

OBS meddela Maria snarast om inte kontaktuppgifter stämmer. 

 

7. Arbetsgrupp för uppföljning av ekonomi.   

 Ulrika Söderberg har tackat ja till att delta i gruppen. Gunilla föreslår att 

Åsa Högberg tillfrågas om att bli SKR:s representant och eventuellt även 

ordförande och sammankallande för gruppen. Denna grupp kan även 

bevaka den ekonomiska effekten av den tandvårdsreform som vi  

 kanske har framför oss och vad övriga lagändringar kan ge för 

ekonomiska effekter. Ett konstituerande möte planeras.                                    

 

8. Mötesdagar 2022 

 Vi beslutade att ha ett fysiskt möte per termin och sedan ett kortare 

avstämningsmöte varje månad. Vi fortsätter med möten fredag morgon 

mellan kl. 8.00 – 9.00   Gunilla gör förslag på mötesdatum. Preliminärt 

bokas ett fysiskt möte 2022-01-12 om det finns ledig lokal på SKR 

annars alternativt 2022-01-26. 

 

9. NPO                                                                                                              

Gunnel Håkansson 

 NPO tandvård har fått ta del av ett förslag på GAP-analysenkät. NPO 

tandvård fick möjlighet att lämna synpunkter och ansåg att frågorna var 

för komplicerade och enkäten tog för lång tid att besvara, ca 60 minuter.  

Pernilla Larsson-Gran, ledamöter i NPO och ordförande RPO Sydöstra 

sjukvårdsregionen omarbetar enkäten tillsammans med Socialstyrelsen. 

GAP-analysenkäten kommer preliminärt att skickas ut i slutet av vecka 40.                       

Det är viktigt med en hög svarsfrekvens för att få en tydlig bild över hur vi                                      

gör regionalt så att resultatet kan jämföras såväl mellan sjukvårdsregionerna                    

som nationellt.  

 

 Analysenkäten kommer att skickas ut till offentliga vårdgivare via RPO. 

Lars Olsson, Privattandläkarnas Branschorganisation har tillfrågats om att 

hjälpa till med utskicket till de privata vårdgivarna och Yvonne Nyblom, 

Svensk Tandhygienistförening, till de privata tandhygienisterna. Privata 

vårdgivare som inte är anslutna kommer vi inte att kunna nå om de inte 

själva hör av sig. 

 

 Pågående Nationella arbetsgrupper (NAG)  

   

NAG tandvårdsstrama 

Förslaget är att det blir en permanent NAG kopplad till NPO tandvård.  

 

NAG farmakologi 

Revideringsgruppen för Tandvårdens läkemedel består av minst en representant 

från varje region. 

 

NAG äldres munhälsa 

Gunnar Henning, äldrecentrum VGR och Pia Skott, äldrecentrum 

Stockholm är tillfrågade om att lämna synpunkter på förslaget till 

uppdragsbeskrivning NAG Äldres munhälsa. 

 

Patientsäkerhet 

I gruppen ingår Folktandvården från alla regioner 



 
 

Personcentrerat sammanhållet vårdförlopp för sjukdomen karies 

Målet är att skapa ett personcentrerat sammanhållet vårdförlopp. Det 

förberedande arbetet avslutades för ca 1 år sedan och slutrapporten är 

utskickad.  

 

 

11. Övrigt 

 Kontroll att vårdgivaren är ansluten till det statliga tandvårdsstödet 

 I Region Skåne ringer Vårdgivarservice till Försäkringskassan på 0771–

179000, och uppger Tandvård. Den funktionen på Försäkringskassan som 

svarar efterfrågar leverantörens organisationsnummer och lämnar därefter 

ut leverantörens mottagnings-id. 

 Region Stockholm gör en manuell kontroll gentemot Försäkringskassan 

vid anslutning av ny vårdgivare gentemot Symfoni för vuxentandvården. 

E-post skickas till följande för förfrågan 

 :kundcenterpartner@forsakringskassan.se 

 

Digitala vårdtjänster                                                                                      I 

Tandvården saknas åtgärder, referenspriser mm för digitala vård möten.                                        

Region Skåne har fattat beslut om möjlighet för vårdgivare inom den regionalt 

finansierade tandvården för vuxna att ersätta ett fysiskt patientbesök med ett 

synkront icke fysiskt besök med ersättning enligt gällande regelverk 

https://vardgivare.skane.se/siteassets/1.-vardriktlinjer/tandvard/digitala-

vardtjanster/hsd-beslut-synkront-icke-fysiskt-besok-tandvard.pdf 

Det finns även ett beslut om digitala vårdtjänster i regelverket för Region Skånes 

tandvårdsstöd: 

https://vardgivare.skane.se/siteassets/1.-vardriktlinjer/tandvard/regelverk---

fillistning/regelverk-region-skanes-tandvardsstod-gallande-2021.pdf 

Gunilla gör en mapp på Project Place där vi sparar allt material gällande digitala 

vårdtjänster.                                                                                                                 

Referenspriser inom Orofacial medicin                                                                                

Det är endast ett fåtal åtgärder som specialister i Orofacia medicin kan utföra till 

specialisttaxa. Svensk Folktandvårdsförening har haft möte med 

Försäkringskassan.   

  

12. Nästa möte i Tandvårdsnätverket onsdagen den 29 oktober kl. 8.00 – 

9.00 

 

13. Mötet avslutas 

 Helene Hultnäs går i pension och avtackades. Göran Günter kommer att 

representera Region Gotland i Tandvårdsnätverket. 

 

 

 

Vid anteckningarna 

Anna-Karin Wixe 
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