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Den 28 september publicerades 

Socialstyrelsens mest omfattande 

nationella riktlinje!
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Socialstyrelsens modell för att 

utveckla god hälsa, vård och omsorg
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Innehåller 377 rekommendationer
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Formulera 
frågeställning

Tillstånds- och 
åtgärdspar

Samla bästa 
tillgängliga 
kunskap

Vetenskap och 
beprövad 
erfarenhet

SBU och SoS

Prioritera

Tillståndets 
svårighetsgrad

Åtgärdens effekt

Kostnadseffektiviteten

Hur tar vi fram rekommendationerna?

Behovsanalys

Samverkan en central del av arbetet!

Läs gärna mer om metoden i senaste 

numret av Tandläkartidningen!
2021-11-30



Över 500 experter engagerade i 

arbetet
Projektledningsgrupp

Grupp bestående av 5 experter samt 
projektgrupp (SoS)

Framtagande av 
kunskapsunderlag

SBU

Grupp bestående av 
5 experter samt 

projektgrupp (SBU)

SoS

34 experter som 
arbetat med 

kunskapsunderlag  
samt 470 

yrkesverksamma i 
konsensuspanelen

Framtagande av 
hälsoekonomiska 

underlag

Prioriterings-
arbetet

Grupp bestående av 
24 experter och

2 patientföreträdare

Indikatorarbetet

Grupp bestående av 
6  experter samt 

projektgrupp (SoS) 
Hälsoekonom
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Ett verktyg för att kunna ha ett systematiskt 

och transparent arbetssätt för att göra 

prioriteringar 

Version 1 (2006)

Reviderad version (2011)

Andra revidering (2017)

Nationell modell för öppna 

prioriteringar*

*https://liu.se/artikel/nationell-modell-for-oppna-
prioriteringar
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https://liu.se/artikel/nationell-modell-for-oppna-prioriteringar


Svårighetsgradens påverkan på 

prioriteringen

Svårighetsgrad Högsta möjliga prioritet

Liten 7

Måttlig 5

Stor 3

Mycket stor 1

2021-12-15



Prioriteringsarbetet

Åtgärdens 
effekt

Tillståndets 
svårighetsgrad Kostnads-

effektivitet

Prioriteringarna görs på gruppnivå

Rekommendationer

Prioritet 1-10

FoU

Icke-göra
2021-12-15

https://www.google.se/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi57InMzKrbAhVGhywKHYsHAUwQjRx6BAgBEAU&url=http://www.grupphandledning.se/&psig=AOvVaw1zQ5Hb6Qm7Q25NZ4srDMZS&ust=1527672167945942


Indikatorerna - vad är en 

indikator?
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• Belyser ett område som är viktigt för verksamheten att förbättra 

och speglar någon dimension av kvalitet, resultat, produktivitet 

eller effektivitet

• Anger önskvärd riktning - att höga eller låga värden är uttryck för 

bra eller dålig kvalitet och/eller effektivitet

• Valid - mäter det den avser att belysa på ett tillförlitligt sätt

• Vedertagen - bygger på kunskapsgrund

• Påverkbar

• Mätbar

• Verktyg för att kunna följa kvaliteten i verksamheterna

• För uppföljning och utvärdering av kvalitet och effektivitet på lokal, 

regional och nationell nivå



Indikatorer i nationella riktlinjer
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• Riktlinjeindikatorer bör i första hand spegla:

De centrala rekommendationerna

–Åtgärder som bör implementeras och har ekonomiska eller 

organisatoriska konsekvenser

–Åtgärder som bedöms vara icke-göra men som fortfarande 

används, dvs som bör fasas ut

• Övergripande indikatorer

• Utvecklingsindikatorer

För rekommendationer som bedöms vara angelägna att följa 

upp men där datakälla saknas fastställs utvecklingsindikatorer 

(utveckling av datakälla)



Övergripande indikatorer
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• Övergripande indikatorer utgår från God vård och 

omsorg och resultatmått som till exempel visar utfall 

av behandlingar

Det vill säga att vården ska vara kunskapsbaserad, säker, 

effektiv, tillgänglig, jämlik och individfokuserad

• Exempel på övergripande indikatorer:

- Registreringsgrad i nationella kvalitetsregister

- Kvarvarande tänder hos vuxna

- Tand som förloras på grund av sjukdom

- Patienters upplevda kvalitet av tandvården

- Patienter som avstått tandvård trots behov



Inventera 
befintliga 
indikatorer och 
datakällor

Är de fortsatt 
aktuella?

Vilka områden är 
viktiga att kunna 
följa upp?

Högt prioriterade 
åtgärder i de nya 
rekommenedation
erna

Formulera indikator

Önskvärd riktning

Mätbarhet

Validitet

Hur tar vi fram indikatorerna?

Nationella riktlinjer 

tas fram

Samverkan med 

riktlinjerna en central 

del av arbetet!

Nationella målnivåer och 

utvärdering
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Sammanfattning

•Viktigt att bedöma risker och behandla 

orsaken till problemen

•Satsa mer på dem med störst behov

• Tandvården är viktig för att förebygga ohälsa

• Tandvården behöver samverka mer med 

andra aktörer

•Munhälsan och tandvården behöver bli mer 

jämlik
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Rekommendationerna delas in i 

tre avsnitt

•Del 1: Främja hälsa och förebygga sjukdom

•Del 2: Utreda och diagnostisera

•Del 3: Behandla och rehabilitera
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Rekommendationer del 1: Främja 

hälsa och förebygga sjukdom

• Innehåller sex avsnitt om att främja hälsan 

hos…

– alla som besöker tandvården

– barn

– personer med ohälsosamma levnadsvanor

– personer med tandvårdsrädsla

– vuxna med risk för karies och tidig karies som riskerar att 

förvärras

– vuxna som behöver särskilt stöd
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Främja barns hälsa
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Främja barns hälsa, forts.
Hur påverkas tandvården?

• Samverkan med barnhälsovården och skolan kan 

kräva nya arbetssätt som kan ta tid att utveckla 

• Detta kan öka tandvårdens kostnader på kort sikt, men 

resurser kan sparas på lång sikt 

• Att nå barn i riskområden kräver ofta mer resurser än 

att nå barn i områden med lägre risk för karies -

samtidigt är insatserna mer kostnadseffektiva där
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Nationella riktlinjer för prevention och 

behandling vid ohälsosamma levnadsvanor

Ohälsosamma matvanor 

Tobaksbruk 

Riskbruk av alkohol  

Otillräcklig fysisk aktivitet

Åtgärderna är:

• Kvalificerat rådgivande samtal 

• Rådgivande samtal

• Barn: Familjestödsprogram
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Harmonisering av terminologin

”Beteendemedicinsk prevention och 

behandling” – blir Kvalificerat rådgivande 

samtal

Rådgivande samtal med eller utan särskild 

uppföljning – blir Rådgivande samtal
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Främja hälsan hos personer med 

ohälsosamma levnadsvanor

2021-12-15

*Från Nationella 
riktlinjer för 
prevention och 
behandling av 
ohälsosamma 
levnadsvanor



Främja hälsan hos personer med 

ohälsosamma levnadsvanor, forts.
Hur påverkas tandvården?

2021-12-15

•Rekommendationerna om kvalificerat 

rådgivande samtal innebär ett ökat behov av 

kompetens för sådant stöd till 

beteendeförändringar och det kan krävas 

extra resurser för att kunna erbjuda detta

•På lång sikt kompenseras den ökade 

kostnaden av besparingar eftersom åtgärden 

minskar risken för komplikationer och ökar 

möjligheten att behålla en god munhälsa



Främja hälsan hos personer med 

tandvårdsrädsla
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Främja hälsan hos personer med 

tandvårdsrädsla, forts.
Hur påverkas tandvården?

• Metoden tell-show-do kräver inga stora resurser - i 

stället kan tandvården spara pengar på längre sikt när 

metoden ger effekt

• Ökade resurser behövs för att kunna erbjuda KBT med 

exponering till lite äldre barn och vuxna

• På lång sikt väntas behandlingen minska patienternas 

tandvårdsrädsla och förbättra munhälsan, så att 

kostnaderna minskar
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Främja hälsan hos vuxna som 
behöver särskilt stöd
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Främja hälsan hos vuxna som 
behöver särskilt stöd, forts.
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Främja hälsan hos vuxna som 
behöver särskilt stöd, forts.
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Främja hälsan hos vuxna som 

behöver särskilt stöd, forts.
Hur påverkas tandvården?

• Vård- och omsorgspersonal behöver utbildning för att få god 

kunskap om munhälsoproblem och hur de kan åtgärdas 

– Det kan leda till bibehållen eller förbättrad munhälsa såväl som daglig livskvalitet, 

vilket på sikt kan spara på tandvårdens resurser

• Tandvården behöver bygga stödsystem för att upprätthålla 

kontakten med patienter som behöver särskilt stöd

• Det behövs också nya arbetssätt för samordnade insatser där 

tandvården inkluderas i vårdkedjan 

– På kort sikt kan detta öka kostnaderna för tandvården

2021-12-15



Satsa mer på förebyggande 

insatser i samverkan med 
andra aktörer
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Indikatorer inom området främja 

hälsa och förebygga sjukdom

•Socialstyrelsen har tagit fram sammanlagt sju 

indikatorer som följer följsamhet till 

rekommendationer inom området främja hälsa och 

förebygga sjukdom 

• Indikatorerna följer områdena:

- Barns hälsa

- Personer med ohälsosamma levnadsvanor

- Personer med tandvårdsrädsla

- Personer som behöver särskilt stöd
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Indikatorer del 1

Indikatorer för området främja barns hälsa

Id Nummer Namn

110 T3 Systematisk samverkan mellan tandvård och 

barnhälsovård för barn 0–6 år i områden med hög risk för 

dålig munhälsa

Indikatorer för området främja hälsa hos personer med ohälsosamma 

levnadsvanor

Id Nummer Namn

5 T1* Kvalificerat rådgivande samtal för vuxna med 

ohälsosamma matvanor 

99 T2* Kvalificerat rådgivande samtal om rökstopp för vuxna som 

röker och som ska genomgå operation i munnen

2021-12-15

*utvecklingsindikator



Indikatorer del 1, forts.

Indikatorer för området främja hälsa hos personer med tandvårdsrädsla

Id Nummer Namn

70 T13 Inskolning för små barn med behandlingsrädsla eller 

behandlingsomognad

Indikatorer för området främja hälsa för vuxna som behöver särskilt stöd

Id Nummer Namn

76 T4 Systematiskt arbete för att upprätthålla tandvårdskontakt 

med vuxna vid återbud eller uteblivande

78 T5 Långsiktig och kontinuerlig utbildning av vård- och 

omsorgspersonal i munvård

79 T6 Samordnade insatser där tandvård inkluderas i 

vårdkedjan 
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Rekommendationer del 2: Utreda 

och diagnostisera

• Innehåller tre avsnitt om…

– systematiska arbetssätt

– intervaller för basundersökning (revisionsintervaller)

– datortomografi: CBCT-undersökning

2021-12-15

Huvudbudskap: Bedöm risker och 

satsa mest på dem med störst behov



Systematiska arbetssätt
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Systematiska arbetssätt, forts.
Hur påverkas tandvården?

•Systematiska arbetssätt förväntas i många 

fall inte öka tandvårdens kostnader 

•På kort sikt krävs dock ökade resurser för en 

del av åtgärderna: 

– att systematiskt upptäcka och diagnostisera smärta och 

funktionsstörningar i käkarna, och

– att systematiskt behandla orsaken till sjukdomar i munnen
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Intervaller för basundersökning

2021-12-15



Intervaller för basundersökning, 

forts.
Hur påverkas tandvården?

•Rekommendationerna innebär att resurser 

behöver omfördelas

–  undersökningar för patienter med hög risk för dålig 

munhälsa

–  undersökningar för patienter med låg risk för dålig 

munhälsa
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Datortomografi: CBCT-undersökning
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Datortomografi: CBCT-undersökning, 

forts.
Hur påverkas tandvården?

•Rekommendationerna väntas minska 

användningen av CBCT, vilket ger en viss 

besparing

•Kostnaderna för utrustning bedöms inte 

påverkas
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Bedöm risker och satsa mest 
på dem med störst behov

2021-12-15



Indikatorer inom området utreda 

och diagnostisera

• Socialstyrelsen har tagit fram sammanlagt sex indikatorer 

som följer följsamhet till rekommendationer inom området 

utreda och diagnostisera 

• Indikatorerna följer områdena:

- Systematiska arbetssätt

- Intervaller för basundersökning
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Indikatorer del 2

Indikatorer som följer området systematiska arbetssätt

Id Nummer Namn

1 T7* Bedömning av risk för munsjukdom hos barn och vuxna

2 T8 Barn och vuxna med munsjukdom som får orsaksinriktad 

behandling

E35 T9 Systematiskt arbete för att identifiera smärta och 

käkfunktionsstörningar hos barn och vuxna

E36 T10 Användning av klassifikationssystem vid 

käkfunktionsstörningar hos barn och vuxna

72 T11 Systematiskt arbetssätt för barn med eruptionsstörningar

Indikatorer som följer området intervall för basundersökning

Id Nummer Namn

109 T12* Revisionsintervall för vuxna med förhöjd risk för dålig 

munhälsa

2021-12-15

*utvecklingsindikator



Rekommendationer del 3: 

Behandla och rehabilitera

• Innehåller sex avsnitt om…

– särskilda tandvårdsbehov hos barn

– kariesskador som behöver repareras

– sjukdomar i vävnader kring tänder och tandimplantat

– sjukdomar och symtom i tandpulpan och vävnaden runt 

tandroten

– smärta och käkfunktionsstörningar 

– tandlöshet och bettavvikelser 
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Förändringar av 2011 års 

rekommendationer

2021-12-15

Område Kommentar

Karies Rekommendationer om partiell exkavering och fissurförsegling 

med resinbaserade material har prioriterats (tidigare FoU), och 

flera inaktuella rekommendationer har strukits inom området

Sjukdomar i 

vävnader kring 

tänder och 

tandimplantat

Den nya klassificeringen av parodontit tillämpas tidigare 
rekommendationer om aggressiv parodontit utgår). Alla 

kunskapsunderlag har uppdaterats + flera nya 

rekommendationer har tagits fram. Enstaka förändringar av 
rekommendationers prioritet.

Smärta och 

käkfunktions-

störningar

Majoriteten av kunskapsunderlagen har uppdaterats, men 

rekommendationerna har inte ändrats.

Sjukdomar 

i tandpulpan och

de periradikulära

vävnaderna

Cirka hälften av kunskapsunderlagen har uppdaterats, men 

rekommendationerna har inte ändrats.

Tandlöshet och

bettavvikelser

Kunskapsunderlagen har uppdaterats och de flesta 

rekommendationerna har inte ändrats - enstaka 
rekommendationer har slagits ihop.



Partiell och stegvis exkavering
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•17 nya rekommendationer

– Främst kring olika tilläggsbehandlingar vid 

parodontit och periimplantit, exempelvis

Nya rekommendationer: Sjukdomar i 

vävnader kring tänder och tandimplantat



Särskilda tandvårdsbehov hos barn -

tandskador och smärtlindring vid behandling
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Särskilda tandvårdsbehov hos barn -

bettavvikelser och avsaknad av tandanlag
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Särskilda tandvårdsbehov hos 

barn, forts.
Hur påverkas tandvården?

•Sammantaget bedöms tandvården inte 

påverkas i hög grad av rekommendationerna 

om särskilda tandvårdsbehov hos barn 

– Vissa utbildningsinsatser kommer dock att krävas för att 

öka användningen av det lugnande läkemedlet 

midazolam. Läkemedlet används endast i begränsad 

omfattning i dag. 
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Tandlöshet som behandlas med 

implantatkirurgi: installation av implantaten

Se nästa bild
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Tandlöshet som behandlas med 

implantatkirurgi: installation av implantaten, 

forts.

Hur påverkas tandvården?

• Den relativt låga prioriteten för 

implantatinstallation med digitalt planerad guidad 

kirurgi väntas minska användningen av CBCT-

undersökning

• Rekommendationen om att använda sinuslyft 

utan benaugmentation för patienter som behöver 

implantat i överkäken men har för lite käkben 

väntas minska risken för komplikationer och vara 

kostnadseffektiv

2021-12-15



Indikatorer inom området 

behandla och rehabilitera

• Socialstyrelsen har tagit fram sammanlagt tre indikatorer som 

följer följsamhet till rekommendationer inom området 

behandla och rehabilitera

• Indikatorerna följer områdena:

– kariesskador som behöver repareras

– sjukdomar och symtom i tandpulpan och vävnaden runt 

tandroten

– tandlöshet och bettavvikelser 
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Indikatorer del 3

Indikatorer som följer området kariesskador som behöver repareras

Id Nummer Namn

38 T14* Partiell exkavering vid djup dentinkaries  

Indikatorer som följer området tandlöshet och sjukdomar och symtom i 

tandpulpan

Id Nummer Namn

-
T15 Funktionstid för tand- och implantatstödda fasta 

konstruktioner hos vuxna

- T16 Effekt av rotbehandlingar hos vuxna

2021-12-15

*utvecklingsindikator



Vad händer nu?

2021-12-15

nov-dec jan-feb mar-apr maj-jun

Regionala seminarier 
+ flera andra möten 

om riktlinjerna

Målnivåarbete

jul-aug

31 januari 2022: sista dag att 
inkomma med synpunkter

sep-okt

Publicering av uppdaterad 
version: rekommendationer, 

indikatorer, målnivåer

Implementeringsstöd

2022-2023:
Påbörja utvärdering 

av tandvården

Omsökningar och hantering av synpunkter



Stöd till implementering av 

tandvårdsriktlinjerna
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•Webbutbildning – kommer att innehålla tre 

moduler:

– Jämlik tandvård och munhälsa – varför? 

• Skapa förståelse för tandvårdens utmaningar och varför riktlinjerna 

behövs

– En kunskapsstyrd vård – vad? 

• Skapa förståelse för hur riktlinjerna tagits fram och hur de är tänkta 

att fungera

– Tillämpat kvalitetsarbete – hur? 

• Att vara ett konkret och enkelt stöd i implementeringsarbetet



Allt material finns på SoS webbplats 
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Huvudrapporten
(ett urval av 

rekommendationer)

Bilagorna
(alla rekommendationer 

finns i tillstånds- och 

åtgärdslistan och i 

kunskapsunderlaget)

Kortversion

Indikatorer 

https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/riktlinjer-och-utvarderingar/tandvard/

https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/riktlinjer-och-utvarderingar/tandvard/


Kontakt:
sofia.orrskog@socialstyrelsen.se

thomas.malm@socialstyrelsen.se

Mer information finns på:

www.socialstyrelsen.se

Tack!

mailto:sofia.orrskog@socialstyrelsen.se
mailto:Thomas.malm@socialstyrelsen.se

