
Tillägg till Styrelsemöte 190410 efter möte med Dan i Malmö 

 

Syfte  

Förbättra tandhälsan avseende karies 

Verktyg  

Ökad kausal behandling avseende karies 

Mått 

Hitta effektiva tandhälsomått som alla kan förstå och i väntan på det,  olika 
surrogat/processmått. Journalprogrammens innehåll och kvalitet är en viktig del i detta. 
   

Målgrupper   att påverka så att de  

Placksammansättning/tandnivå ej ger irreversibla skador 

Patient   själva aktivt medverkar för en god munhälsa 

Professionella/behandlare / Influencer  

verkar för god munhälsa i sitt arbete 

Producenter / av dentalprodukter de bidrar med sitt kunnande och bidra till målet 

Politiker    ser vinster att förebygga istället för att åtgärda skador  

Produktionen (Organisationer FTV  
privat myndigheter  inför styrning(processer som är hälsofrämjande  

 

Strategi 

Handlar i stort om Marknadsföring 

Plats  Var kan vi verka och nå ovan målgrupper 

Pris  Hur ska vi kunna synliggöra vinster 

Påverkan   Hur ska vi nå målgrupper 

Perspektiv  Vårdens hälsoinriktning 

Produkt   Vad ska vi erbjuda  

 

Lösa tankar 

Viktigare att Friskgruppera, dvs inte lägga tid på de som är Friska. Tyvärr är det dessa som är 
mest intresserade av att höra att de sköter sig 



Hur ska tandvårdarna känna att de gör vinst. Gör man krona eller fyllning kan man bara ta 
betalt när slutprodukten är på plats.  Vad det gäller sjukdomsbehandling får man betalt för  
vad som relateras till processen  men inte resultatet.  Kanske ska någon typ av hälsobonus 
betalas ut när någon blivit frisk/förblivit frisk.   

Problemet är att hitta effektiva mått. Man kan inte leda utan att kunna mäta.  

 

Upplägget är som vilken terapiplan som helst: 

 

 

Vi har ju i stort sett bilden klar över hur landet ligger. Sedan gäller Behandlingsplan där 
regelbundna utvärderingar behövs för se att man är på rätt väg. Mått behövs för utvärderingar.  

Viktigt att bygga på en solid grund som  WHOs statements och riktlinjer.     

Samverkan. Kanske vad tiden lider någon typ av gemensam aktion med exempelvis PAROD 
avseende kausal behandling. 

 

Hur går vi framåt? 

Vision 

Vi behöver formulera någon typ av statement samt en vision som vi alla och andra kan känna 
entusiasm inför och delaktighet i.   

Mål 

Hur upprättar vi korta och långsiktiga mål i riktningen visionen anger.  

Strategi  

Vilken är vägen vi behöver gå? Dvs själva ”behandlingsplanen”. Vilka redskap behöver vi? 

 

Frågor att besvara 

Vem skall göra vad, hur kan vi arbeta som ett team?  

Vilka målgrupper ska vi inrikta oss på?  

Vilka måste vi samverka med?   



En egen reflektion:  

Tandvårdssekten är inte en separat bubbla vid sidan om Samhället, Den ökande 
kariesförekomsten bland barn är en indikator på att samhället inte är i balans på samma sätt 
som kariesangrepp i en mun är exempel på en obalans hos individen. Hur förmår vår 
Taskforce förändra samhället? Ska vi ha ett fokus på tandyta eller samhälle. Vad är vi bäst på?   

Kan vi haka på som en del av Hälsotrenden?  

Process och Struktur  

Vilken process leder oss i riktning mot visionen vilken struktur behövs för att stödja 
processen.   

Vad kan var och en i gruppen bidra med i form av tid, kunskap och kontakter? 
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