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För SKaPa är den datoriserade 
journalen  
en förutsättning ……. 
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- Idéfas 2005-2007 
 

- Projektfas 2007-2011 
 

- Driftsfas 2011- 
 
 

Officiell start i samband med Odontologisk  
Riksstämma 2011 

SKaPa, kort historik 
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SKaPa, nuvarande utvecklingsområden 

Kliniska utdata 
 
PROM data 
 
Vårdutveckling 
 
Forskning 
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SKaPa, nuvarande rapporter 

Årsrapport 
 
Rapportportal 
 
Vården i siffror 
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Grundkarta: SCB 

Sveriges län, 2007- 

Privattandvården 
 
   - Praktikertjänst, Frenda 
(ca 90 mottagningar 2017 och kanske 
ytterligare 100 till nästa år) 

Folktandvården 

På ”G” 
 
Opus 
Ftv Gotland 
SMILE 

SKaPa, nuvarande anslutningsläge 
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SKaPa, sjukdomar 

• Karies 
 

• Periodontit  
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SKaPa, Vår PROM historik 

• Arbetsgrupp skapas 2012 
 

• Arbetsmöten (från förvirring till strategi) 
 

• Frågeformulär (pappersenkät) för pilottestning i tre olika grupper: 
  
• Raschanalys (Professor Mats Lundström) 

 
• Frågeformulär (SMS) med uppföljning efter 1 år (2015/2016) 

 
• Två olika globala munhälsofrågor 
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SKaPa, PROM och våra slutsatser 

• Tandvården annorlunda och kallar alla patienter 
även friska 

 
• Patienter med låg sjukdomsgrad är inte 

intresserade att besvara frågor 
 
• Enkäter, vare sig pappers eller SMS, fungerar inte 

till våra unga patienter 
 
• Olika sjukdomar och behandlingar som kräver 

olika frågor  
 



 
 Automatisk inrapportering av 

svar på en global 
munhälsofråga 
 

 PROMIS för patienter med svår 
sjukdomsproblematik eller efter 
stora behandlingar 

SKaPa, PROM Två utvecklingsspår 



Global munhälsofråga 

1. Hur nöjd är du med din mun och dina tänder? 
2. Hur skulle du beskriva din munhälsa? 
 
Enkla att använda och förstå 
Har hög validitet 
Används som ”gold-standard” i test av instrument 
  
”Den enstaka  globala frågan är ett ekonomiskt sätt att summera en persons orala hälsa” (Dolan) 
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•När börjar patienter uppleva sin munhälsa som 
dålig med avseende på antal tänder 
 

•Upplever mina patienter att de har bättre eller 
sämre munhälsa än mina kollegors 
 

•Vilka patienter är nöjda /missnöjda med sin 
munhälsa 3 år efter stora terapier 
 

•Vilka livsstilsfaktorer förändrade de patienter 
som från att varit sjuka blivit friska. 
 

•Vilka insatser från tandvården hjälpte till med 
beteendeförändringar och vilka var meningslösa 

SKaPa, PROM och tänkbara frågeställningar 



SKaPa, PROMIS och itembanking 
 



15 


	Bildnummer 1
	Bildnummer 2
	Bildnummer 3
	Bildnummer 4
	Bildnummer 5
	Bildnummer 6
	Bildnummer 7
	Bildnummer 8
	Bildnummer 9
	Bildnummer 10
	Global munhälsofråga
	Bildnummer 12
	Bildnummer 13
	Bildnummer 14
	Bildnummer 15

