
2018-11-21

1

Välkomna till kurs i best 
practice inom barn- och 
ungdomstandvården i SLL 

Fredagen den 7 september 2018

Kunskap och kunskapsluckor

Mejare I et al. PLoS ONE 10(2): e0117537doi:10.1371/journal.pone.0117537

Kunskap och kunskapsluckor

§ En systematiskt review av 
systematiska reviews

§ 10 domäner 
§ Från tandvårdsrädsla till 

mineralisationsstörningar
§ 81 systematiska reviews

Kunskap och kunskapsluckor

§ There is high/moderate quality of
evidence of a caries-preventive effect of
daily use of fluoride toothpaste and 
fissure sealing with resin-based
materials

§ For all other domains the quality of
evidence of the effects of interventions 
was low or very low

§ There is an urgent need for primary
clinical research of good quality in most
domains in pediatric dentistry
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Så vad skall man då göra? Vända sig till Socialstyrelsen
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Då får vi själva göra jobbet

§ Vägledning för att välja den bästa, 
säkraste och mest 
kostnadseffektiva vården

§ Värdebaserad vård 
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Best practice

§ Fokus på vårdens värde för patienten
§ Ta lärdom av goda exempel
§ Stärka vetenskapliga dimensionen av 

vården
§ Eliminiera ineffektiv vård
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Kliniska implikationer av 
olika kombinationer

Evidensgrad/
Rekommendationsgrad

1. Stark 
rekommendation

2. Svag 
rekommendation

A. Hög evidens Applicerbart för de 
flesta patienter med
få undantag

Nackdelar finns och 
bör beaktas

B. Medelhög evidens Gäller för flertalet 
patienter men
alternativ finns

Alternativ bör 
övervägas

C. Svag evidens Gäller för flertalet 
patienter med 
evidensen är svag

Stor osäkerhet.
Alternativen kan 
vara lika bra eller 
bättre
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Hur har vi gjort?

§ Översyn av tandvården för barn- och 
ungdomar i Stockholms län

§ Specialister och ST i pedodonti i SLL
§ Ge förslag på best practice utifrån det 

underlag som finns 
§ Beprövad erfarenhet
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Schema för dagen
Tid.30 Programpunkt, föreläsare
08.30-08.40 Inledning 
08.40-09.20 Smärtbehandling, Göran Dahllöf
09.20-10.00 Barn som far illa, Therese Kvist
10.00-10.30 Fika
10.30-11.15 Karies i permanenta bettet, Margaret Grindefjord
11.15-11.45 Quiz - Kahoot
11.45-12.45 Lunch
12.45-13.30 Primärrtandskaries – behandling, Maria Lundmark
13.30-14.15 Kariesriskbedömning, Ida Brännemo
14.15-15.00 MIH, Stina Ekström
15.00-15.30 Kaffe
15.30-16.15 Traumatiska tandskador,  Georgios Tsilingaridis
16.15-16.30 Avslutning


