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BAKGRUND
Frisktandvård infördes i Västra Götalandsregio-
nen (VGR) 2007, och 2009 implementerades Na-
tionell Frisktandvård, gemensam för alla Sveriges 
folktandvårdsorganisationer. Frisktandvård är ett 
alternativt sätt för vuxna patienter i folktandvår-
den att betala för sin tandvård, en så kallad kapi-
tationsbetalningsmodell (Capitation Plan, CP), jäm-
fört med den per åtgärdsmodell (Fee for service, 
FFS) som det traditionella betalningssättet repre-
senterar. Den patient som väljer att efter ordinarie 
undersökning hos sin tandläkare eller tandhygie-
nist teckna ett frisktandvårdsavtal tackar ja till ett 
erbjudande om en fast kostnad för den tandvård 
hen kommer att behöva under den närmaste tre-
årsperioden. I utbyte förbinder patienten sig att 
genomgå undersökningar under denna tid enligt 
ett recall-program, att genomföra ett individuellt 
utformat egenvårdsprogram och att betala avgif-
ten per år eller per månad. Avgiften bestäms ge-
nom inplacering i en riskgrupp 1–10 efter genom-
förd undersökning. Riskgruppernas pris bestäms 
lokalt i varje region eller landsting, och är därmed 
inte samma över hela Sverige. I Västra Götalands-
regionen varierar den aktuella kostnaden mellan 
50 och 897 kr/månad.

Vid årsskiftet 2015–16 hade 701 289 individer i 
hela Sverige tecknat avtal. Andelen anslutna pa-
tienter varierade mycket mellan landstingen, från 
1 procent till 52 procent av de vuxna revisionspa-
tienterna inom folktandvården.

Dagens nationella frisktandvård är en något 
modifi erad version av en frisktandvårdsliknande 
kapitationsbaserad betalningsmodell som star-
tades som ett pilotprojekt på en klinik i Göteborg 
1991. Initiativtagarna, bland annat Bo Krasse och 
Ingegerd Zickert, ville undersöka möjligheten att 
genom ändrade betalningsincitament förtydliga 
den preventiva vårdens betydelse och därmed 
förbättra patienternas orala hälsa. Det fi nns en-
dast sparsamt med tidigare publicerad forskning 
avseende betalningsmodeller i tandvården. Den 
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Patienter som ansluter sig till systemet med frisktandvård har efter sex år 
en statistiskt signi� kant lägre risk för manifest karies jämfört med dem 
som är kvar i systemet med betalning per åtgärd. Det visar en avhandling 
vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.
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forskning som finns visar på divergerande effek-
ter av befintliga eller ändrade betalningsmodeller. 
Teoretiskt kan FFS och CP medföra sinsemellan 
olika styreffekter gentemot behandlaren vad gäl-
ler över- eller underbehandling, eller mot mer eller 
mindre förebyggande respektive reparativ vård. 
Också patienternas vilja att ta ansvar för sin egen 
hälsa och hälsoutveckling skulle kunna påverkas av 
att betala ett fast pris, och av möjligheten att kunna 
påverka detta pris på sikt. 

Det anses generellt vara välfärdshöjande att ha 
möjlighet att välja mellan två (betalnings)alternativ 
i stället för att vara hänvisad till en situation utan 
valmöjlighet. Med två olika betalningssystem ska-
pas emellertid just en valsituation, där patienter kan 
förväntas välja utifrån sina personliga preferenser 
och prioriteter. Dessa kan vara egna eller påver-
kade av andra – vänner/familj eller av tandvården. 
Påverkan skulle kunna utgöras av information som 
är mer eller mindre fullständig eller rättvisande. 
Patienter med olika inneboende förutsättningar 
eller stöd skulle kunna tänkas ha olika möjlighet att 
fatta det beslut som är det mest fördelaktiga för den 
egna situationen eller den egna orala hälsan. På så 
sätt skulle en välfärdshöjande ansats kunna få en 
ojämlik fördelning mellan patienter med större och 
mindre behov. Ojämlikhet i individers och gruppers 
hälsoutveckling över tid har varit föremål för omfat-
tande forskning de senaste decennierna.

AVHANDLINGENS SYFTE
Det övergripande syftet med avhandlingen var att 
genomföra en första utvärdering av en ny kapita-
tionsbaserad betalningsmodell i folktandvården i 
Region Västra Götaland, avseende utförd behand-
ling, patienternas attityder och oral hälsa. Hypotesen 
var att en skillnad skulle kunna uppmätas avseen-
de dessa utfall mellan de två betalningsmodellerna 
traditionell per åtgärdsbetalning och frisktandvård.

STUDIE I
Patienter (N=13  719) som kallades till ordinarie un-
dersökning vid en av 20 systematiskt utvalda kli-
niker över hela VGR, besvarade ett frågeformulär 
innan de fick sin första tänkbara möjlighet att väl-
ja mellan två sätt att betala för sin tandvård. Cirka 
26 procent valde frisktandvård. De var yngre, 35 år 
i genomsnitt jämfört med 43 år i FFS, och i lite hög-
re grad kvinnor än män (56 procent kvinnor och 44 
procent män i CP, jämfört med 51 procent/49 pro-
cent i FFS). 

Frisktandvårdsväljarna valde i högre grad ett mer 
explicit positivt svarsalternativ än de traditionellt 
betalande. De två frågor som, när svaren på alla 
andra frågor konstanthållits, uppvisade de största 
skillnaderna mellan betalningmodellerna avseende 
vilket svarsalternativ man valde, var hur man skattar 
sin egen hälsa och hur viktig man tycker den orala 
hälsan är för det allmänna välbefinnandet.

Tabell 1. Vad ingår i frisktandvårdsavtalet?

Ingår

Regelbundna kallelser, undersökningar och förebyggande vård.

Individuellt utformat program för egenvård.

Lagningar vid karies eller trasiga fyllningar.

Kirurgiska behandlingar, till exempel tandutdragningar.

Reparativ vård inklusive singelkronor.

Rotbehandlingar.

Bettfysiologiska behandlingar.

Behandlingar på specialisttandvårdsklinik efter remiss från folktandvården.

Akuttandvård på din klinik eller på andra folktandvårdskliniker i Sverige.

Möjlighet att flytta med dig ditt avtal till en annan folktandvårdsklinik i Sverige.

Ingår inte

Tandregleringsbehandling.

Behandling som följd av arbetsskada eller olycka.

Ersättning av förlorade tänder, fastsittande eller avtagbara konstruktioner.

Implantatbehandling.

Tandvård som inte är ersättningsberättigad enligt den statliga tandvårdsförsäkringen, TLVFS 
2008:1.
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Figur I. Flödesschema för 
datainsamlingen i studie I och IV.

” Frisktandvårdsväljarna valde i högre grad ett mer 
explicit positivt svarsalternativ än de traditionellt 
betalande.” 
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STUDIE II
Med kvalitativ metodik analyserades intervjumaterial 
från 20 systematiskt utvalda frisktandvårdspatienter 
från Göteborg av olika kön, ålder, tid i frisktandvård 
och sysselsättning. Syftet var att undersöka patien-
ternas attityder till och erfarenheter av frisktand-
vård, specifi kt om avtalets och modellens bestånds-
delar och för- och nackdelar. Det semistrukturerade 
protokoll som intervjuerna följde hade tagits fram i 
samarbete med personer med tandvårdsbakgrund. 
Intervjuerna utfördes dock av två forskare inom psy-
kologi, utan koppling till tandvården.

Det som informanterna rapporterade handlade 
om valet och åtagandet. De beskrev att de var nöjda 
med att ha tecknat avtalet, och tänkte fortsätta. De 
tyckte att valet var lätt att bestämma sig för, hade 
tagit intryck av närstående och vänners berättelser 
och berättade gärna vidare för andra, i sin tur. De 
såg frisktandvårdsalternativet som ett stöd i ett be-
slut att inte längre slarva med sin tandhälsa, men 
var något osäkra på vad avtalet egentligen gick ut 
på i sin helhet. De såg positivt på den ekonomiska 
trygghet som frisktandvårdsavtalet medförde, men 
betonade också andra typer av säkerhet, som att 
vara säker på att inte missa att komma till tandvår-
den regelbundet. Informanterna beskrev att man 
i många fall förbättrat sitt eget sätt att ta hand om 
sina tänder, men efterfrågade att tandvården skulle 
försäkra sig bättre om att de patienter som stod i 
begrepp att teckna frisktandvårdsavtal tagit till sig 
all information om avtalets innehåll.

STUDIE III
Från 1 609 frisktandvårdspatienter (från en testkli-
nik) och 3 434 FFS-patienter (från testkliniken och 
en jämförbar kontrollklinik) samlades data om typ 
och mängd av erhållen tandvårdsbehandling in un-
der en treårsperiod. Kontrollpatienterna valdes för 
att matcha testpatienterna avseende kön och ålders-
grupp. Resultatet visade att frisktandvårdspatien-
terna i genomsnitt fi ck fl er förebyggande och färre 
reparativa behandlingsåtgärder än FFS-patienter-
na över tid. Frisktandvårdspatienterna undersöktes 
i högre grad av tandhygienister och antalet akuta 
behandlingsåtgärder var något större i frisktand-
vård. Intäkterna i frisktandvård täckte kostnader-
na avseende de fyra riskgrupperna sammanlagt, 
över hela treårsperioden, men inte för varje sepa-
rat riskgrupp varje år.

STUDIE IV
Från de 13 719 patienterna i studie I analyserades 
data om karies i den patientgrupp som behållit sam-
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ma betalningsmodell som vid sitt första valtillfäl-
le 2007 och två premieperioder (sex år) framåt. De 
totalt 6 299 patienter som också hade en samman-
lagd behandlingstid på minst 180 minuter under 
sexårsperioden inkluderades i studien. 

I en regressionsmodell analyserades mängden 
manifest karies efter sex år som eff ekt av ett antal 
tänkbara infl ytelserika faktorer. Varje faktors in-
fl ytande på risken att ha karies efter sex år kan då 
undersökas, medan de andra faktorernas infl ytande 
hålls konstanta i modellen. Att ha 1–2 manifesta ka-
riesangrepp före studiestart innebar en 1,4 gånger 
ökad risk att ha karies efter sex år, jämfört med ingen 
manifest karies. Risken ökade 2,6 gånger med ≥ 3 
kariesangrepp före studiestart jämfört med 0 an-
grepp. Att ha tillhört FFS under sex år ökade risken 
för karies med 1,5 gånger jämfört med att ha tillhört 
frisktandvård. Kön, ålder och utbildning saknade 
infl ytande på mängden karies efter sex år.

SLUTSATSER
1. Patienter som valde frisktandvård vid första till-

fället och fortsatte med modellen under sex år 
hade möjligen en lägre risk för framtida ofördel-
aktiga hälsobeteenden och oral hälsa mätt som 
karies. 
● Mer preventiv vård i frisktandvård än i FFS.
● Rapporterade förbättrade hälsovanor i frisk-

tandvård, men också rapporter om ingen för-
ändring/okunskap om kontraktets krav.

● Omförhandling av kostnad regelbundet möjlig-
gör tydligare koppling mellan hälsoläge, egen 
hälsoinsats och kostnad.

2. Indikationer pekar mot att frisktandvård stödjer 
positiv hälsoutveckling, snarare än att låta änd-
rade ekonomiska styrfaktorer påverka hälsout-
vecklingen i negativ riktning.
● Mer förebyggande vård i frisktandvård än i 

FFS.
● Färre utförda lagningar samt mindre risk för 

karies i frisktandvård än i FFS.
● Ett kontrakt med specifi cerat krav på egen in-

sats i frisktandvård. ●

” De såg frisktandvårdsalternativet som ett stöd i ett 
beslut att inte längre slarva med sin tandhälsa, men 
var något osäkra på vad avtalet egentligen gick ut på 
i sin helhet.”
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Patienter som väljer att betala en årsavgift 
för tandvård får mer förebyggande vård och 
har en lägre risk att drabbas av karies, visar 
en ny svensk avhandling.

P atienter som ansluter sig till systemet 
med frisktandvård – som innebär ett av-

tal med folktandvården om en fast kostnad 
för bastandvård – har efter sex år en statis-
tiskt signifikant lägre risk för manifest ka-
ries jämfört med dem som är kvar i det van-
liga systemet med betalning per åtgärd. Det 
kan Charlotte Andrén Andås, tandläkare 
och doktorand vid Sahlgrenska akademin, 
Göteborgs universitet, visa i sin avhandling 
som lades fram i slutet av november. Hon be-
skriver skillnaden som att de som är kvar i 
det gamla systemet har 50 procents högre 
risk att drabbas av 
karies.

– De som har valt 
frisktandvård anger 
att de har ändrat sitt 
beteende och tänker 
mer på hur de tar hand om sina tänder. Att 
teckna ett avtal verkar vara en del i beslutet 
att satsa mer på sina tänder, säger hon.

Patienter på ett 20-tal utvalda folktand-

vårdskliniker i Västra Götaland fick fylla i en 
enkät innan systemet infördes 2007. De som 
valde frisktandvård och var kvar i systemet 
under sex år har sedan följts upp och jäm-
förts med ett urval av patienter som stanna-
de kvar i det traditionella systemet. Totalt 
omfattar studien drygt 6 000 individer.

DE SOM VALDE DET NYA avtalssystemet hade 
dock en annorlunda profil än de som inte 
valde det. Charlotte Andrén Andås kan visa 
att de var yngre, i högre utsträckning kvin-
nor, motionerade mer, rökte mindre och sat-
te högre poäng på sin orala hälsa än de som 
inte anslöt sig. Men när hon sedan har ana-
lyserat förekomsten av karies efter sex år 
har hon kontrollerat resultatet för ålder, kön, 
utbildning och förekomsten av karies innan 

patienterna anslöt 
sig till systemet.

– Och kariesföre-
komst brukar vara 
den tydligaste pre-
dicerande faktorn 

för hur mycket karies man kommer att få 
sedan. Ändå får vi ett resultat som visar en 
tydligt lägre risk för dem som valt frisktand-
vård, säger hon.

Färre kariesangrepp hos  
patienter med frisktandvård

Hon kan också visa att de som 
tecknade avtal fick en annan 
vård än de som inte gjorde det. 
Avtalspatienterna fick i högre 
utsträckning förebyggande vård 
och i mindre utsträckning tand-
vård i form av lagningar.

ETT PROBLEM MED avtalssyste-
mets konstruktion kan vara att 
det i högre grad lockar de friska-

re patienterna, 
medan det sna-
rare är de med 
högst risk att 
drabbas av tand-
problem som 
skulle ha störst 
nytta av en för-
bättrad hälsa. 

Charlotte Andrén Andås tror 
att ekonomin kan vara en fak-
tor som spelar in, där avgifter-
na är låga för dem med låg risk 
och höga för dem med hög risk. 
Samtidigt räknas inte avgift-
en in i tandvårdsförsäkringens 
högkostnadsskydd.

– Vi ser i intervjuerna att det 
ekonomiska arrangemanget i 
frisktandvård är viktigt för pa-
tienterna. Ett sätt att öka intres-
set hos dem med högre risk vore 
att de får tillgodoräkna sig av-
giften i avtalet vid ingrepp som 
inte ingår i frisktandvårdskon-
traktet. Som det är nu börjar de 
då från noll, säger hon.

Fredrik Hedlund 

Läs mer: http://bit.ly/1MGszZe
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” … de som är kvar i det gamla 
systemet har 50 procents högre 
risk att drabbas av karies.”

Fakta om frisktandvård
l Västra Götaland införde systemet 
med frisktandvård 2007 och nuva-
rande nationella modell startade 
två år senare. Patienterna betalar en 
avgift för bastandvården baserad 
på deras beräknade risk för framtida 
tandvård. Men premieskillnaderna är 
stora; patienter med lägst risk beta-
lar 600 kronor per år medan de med 
högst risk måste betala närmare 
11 000 kronor årligen.

l Ur folktandvårdens frisktandvårdskampanj 2011. Avtalspatienterna fick i högre 
utsträckning före byggande vård och i mindre utsträckning tandvård i form av 
lagningar, visar Charlotte Andrén Andås avhandling.
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Läs mer: I Tandläkartidningen 
nummer 14 2015 intervjuades 
Charlotte Andrén Andås om 
sin avhandling.
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