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Lokalt programområde (LPO) tandvård, 
Region Norrbotten. Vårdmöte 
Folktandvårdens LG.  
Lokalt programområde (LPO) är ett lokalt organ för den nationella 

kunskapsstyrningen av hälso- och sjukvård/tandvård (NPO). LPO tandvård 

ska verka för att tandvården ska leverera en kunskapsbaserad, 

personcentrerad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet inom 

kunskapsområdet i Region Norrbotten. 

 

Tandvårdens kompetenscentrums (TKC) Vårdråd  bestående av verksam-

hetschef, enhetschefer, ämnesföreträdare samt cheftandläkare ansvarar för att 

bevaka ny kunskap och behandlingsmetoder. Detta ska lyftas vid Vårdmötet 

för beslut om implantering och uppföljning. 

Nya effektiva metoder för att diagnostisera, förebygga och behandla sjuk-

domar ska omsättas i praktiken samtidigt som inaktuella arbetssätt fasas ut. 

Uppdrag 
 Leda och samordna kunskapsstyrningen inom tandvården i Region 

Norrbotten. 

 Bevaka insatsområden som identifierats på nationell, regional och 

lokal nivå. 

 Samordna ordnat införande/utfasning av läkemedel/behandlingar 

 Nivåstrukturera vård inom aktuellt område inom regionen, till ex-

empel inom de nischade nätverken.  

 Ta fram och sprida lärandet av avvikelser och förbättringsarbeten via 

stående punkterna: 

– Månadens avvikelse 

– Månadens förbättring  

 Ansvara för att remisser besvaras  

 Arbeta med lokala anpassningar av kunskapsstöd, t ex behandlings-

rekommendationer, nationella kliniska kunskapsstöd och personcen-

trerade och sammanhållna vårdförlopp.  

 Följa upp och analysera relevanta indikatorer och resultatmått som 

kan utgöra underlag för ex. planering av verksamheten. 

 Utveckla användandet av relevanta nationella kvalitetsregister i Reg-

ion Norrbotten. 

https://samarbeta.nll.se/producentplats/ppavardrad/_layouts/15/VISDocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP74-4-87
https://samarbeta.nll.se/producentplats/divtv/_layouts/15/VISDocIdRedir.aspx?ID=divtv-4-3148
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 Utse lokala arbetsgrupper (LAG), ibland i samråd med Kunskaps-

styrningsråd, inom relevanta områden. Det kan gälla t.ex. specia-

lister inom TKC som får i uppdrag att ta fram nya rutiner/arbetssätt. 

 Samverka med övriga nivåer/grupperingar inom kunskapsstyrning-

en, samt andra relevanta instanser. 

 Besluta om utbildningsinsatser inom ramen för Folktandvården 

Academy.  

Sammansättning 
Cheftandläkare, verksamhetschef HKU 

tandvård  

Ordförande * 

Verksamhetsutvecklare HKU tandvård  Ledamot  

Planerare tandvård division Nära  

– Deltar vid behov (hygien, upphand-

ling, vissa patientsäkerhetsfrågor mm)  

Ledamot i förekommande fall 

Verksamhetsutvecklare IT tandvård 

– Deltar vid frågor som rör digitali-

sering  

Ledamot i förekommande fall 

Verksamhetschef TKC Ledamot * 

Verksamhetschef Tandteknik 

– Deltar vid frågor som rör Tandteknik 

Ledamot 

Verksamhetschef VO Luleå Ledamot 

Verksamhetschef VO Mitt Ledamot 

Verksamhetschef VO Norr Ledamot 

Verksamhetschef VO SydÖst Ledamot 

*Representerar tandvården i RPO tandvård Norr 

TKCs ämnesförträdare deltar med regelbundenhet utifrån behov.   

LPO kan välja att adjungera andra representanter till enstaka möten.  

Ordförande har dialog med primärvårdens ALK tandvård vid behov av sam-

verkan i gemensamma rutiner mm.  

VC TKC har dialog med käkkirurgin vid behov av samverkan kring gemen-

samma vårdrutiner mm.  

Arbetsformer och rapportering  

LPO möts varje månad, under stående mötet ”Vårdmöte” i samband med 

Folktandvårdens ledningsgrupp.  
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Agenda och minnesanteckningar nås av behöriga inkluderat divisionschef 

via mapp N: Folktandvårdens Ledningsgrupp. 

Verksamhetschefer ansvarar för att återrapportera relevanta delar i linjen.  

 


