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Forskning

Dagens bestämmelser om specialistutbildningen 
för tandläkare är över 20 år gamla och i behov av 
modernisering. Arbetet med översynen leds av So
cialstyrelsen i nära samarbete med professionen. 

Socialstyrelsen har flera roller vad gäller tand
vård och tandläkaryrket i Sverige. Utgångspunkten 
är att hela befolkningen bör få en god tandvård. 
Socialstyrelsen ansvarar för att ta fram föreskrif
ter och nationella riktlinjer för vuxentandvård 
samt följa upp tandvården genom olika typer av 
utvärderingar. Myndigheten följer också kariesut
vecklingen hos barn och ungdomar och den vuxna 
befolkningens självupplevda tandhälsa. Målet 
är att tandvården ska vara kunskapsbaserad och 
ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv, 
jämlik och ges i rimlig tid.

När det gäller tandläkarnas specialiserings
tjänstgöring (ST) ansvarar Socialstyrelsen för att 
ta fram regelverket kring vad som krävs för att få 
bli specialist. Socialstyrelsen är med andra ord 
normgivande, det vill säga myndigheten har rätt 
att besluta om föreskrifter och allmänna råd (fö
reskrifter är bindande regler och allmänna råd är 
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Socialstyrelsen arbetar med att ta fram nya föreskrifter och allmänna 
råd om tandläkarnas specialiseringstjänstgöring (ST). De nya 
bestämmelserna avser specialitetsindelning, övergripande regler och 
målbeskrivningar. Föreskrifterna beräknas skickas ut på remiss i höst.

rekommendationer). Dessutom har Socialstyrel
sen ansvar för att utreda ansökan om och utfärda 
specialistkompetensbevis. 

VAD ÄR SYFTET MED REGLERINGEN 
AV TANDLÄKARNAS SPECIALITETER?
Det pågående revideringsarbetet syftar till att 
åstadkomma ett lättillgängligt och ändamålsen
ligt regelverk för tandläkarnas specialiserings
tjänstgöring som tillgodoser befolkningens be
hov av specialiserad tandvård. 

I och med att regelverket innehåller krav på upp
nådd kompetens garanteras en viss kompetens
nivå, vilket gör specialisttandläkaren förtjänt av 
medborgarnas förtroende. En specialistkompetent 
tandläkare utgör med andra ord en kvalitetsgaranti 
i förhållande till patienter och allmänhet. 

VAD SKA SES ÖVER?  
Översynen omfattar bland annat generella be
stämmelser, specialitetsindelning (se Fakta 1) och 
ordning för specialister från tredjeland samt mål
beskrivningarna. 

Fakta 1. Dagens specialitetsindelning
I dag kan en tandläkare ha specialistkompetens inom 
områdena pedodonti, ortodonti, parodontologi, oral 
kirurgi, endodonti, oral protetik, odontologisk radiologi, 
och bettfysiologi. 

Referentgranskad – accepterad  
för publicering 9 maj 2016. 

” Föreskrifterna behöver 
moderniseras språkligt, juridiskt 
och innehållsmässigt samt ur ett 
utbildningsperspektiv.”
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Grunden för regleringen kring specialistkompe
tens finns i lagar och förordningar. Lagarna, bland 
annat tandvårdslagen (1985:125) och patientsäker
hetslagen (2010:659), stiftas av riksdagen. Ramen 
för vad Socialstyrelsen kan och får föreskriva an
gående specialistkompetens finns främst i patient
säkerhetsförordningen (2010:1369), som beslutas 
av regeringen (se Fakta 2). 

Behov av modernisering 
De nu gällande bestämmelserna (SOSFS 1993:4 
Tandläkarnas specialiseringstjänstgöring) be
står av föreskrifter och allmänna råd. Dessa kom 
till mot bakgrund av 1992 års reformering av tand
läkarnas specialiseringstjänstgöring. En mindre 
ändring beslutades den 27 juni 2014, bland annat 
till följd av ändringar i kapitel 4 § 2 i patientsäker
hetsförordningen, som trädde i kraft den 1 juli 2014. 

Dagens föreskrifter innehåller en del felaktig
heter och föråldrade hänvisningar som måste 
åtgärdas. Föreskrifterna behöver moderniseras 
språkligt, juridiskt och innehållsmässigt samt ur 
ett utbildningsperspektiv. Även samhällets och 
tandvårdens utveckling sedan 1993 gör att en för
nyelse behövs. 

Behovet av en översyn av föreskriften har påta
lats tidigare, bland annat i Socialstyrelsens rapport 
från 2006, ”Tandläkarnas specialistutbildning 
 – en översyn”, samt i ”Kompetens och ansvar”,  
den så kallade behörighetsutredningen, SOU 
2010:65.  

HUR GÅR DET TILL?
Att ta fram nya föreskrifter är ett arbete som till 
stor del består av att utreda vilka behov av föränd
ringar som finns. Flera viktiga frågor måste besva
ras på vägen. En myndighetsföreskrift är juridiskt 
bindande. Den ska styra rätt och kunna tillämpas 
av berörda. En föreskrift ska vara rättssäker, tyd
lig och hållbar över tid. 

Myndigheten har en intern process för revide
ring av föreskrifter och allmänna råd. Denna inne
fattar vissa obligatoriska moment, till exempel 
kvalitetssäkring och remisshantering. Det ingår 
också att ta fram en konsekvensutredning av de 
nya bestämmelsernas effekter för olika målgrup
per. Detta grundar sig i bestämmelserna i förord
ningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid 
regelgivning.

En viktig kunskapskälla inom myndigheten är 
erfarenheter från tidigare föreskriftsprojekt. Ett 
exempel är revideringen av föreskrifterna om 
läkarnas specialiseringstjänstgöring, som blev 
klar våren 2015 (Socialstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänst
göring SOSFS 2015:8). Det arbetet gav värdefulla 
erfarenheter som nu kan tas till vara, naturligtvis 
med anpassning till de särskilda förhållanden som 
gäller för tandläkarnas specialiseringstjänstgöring. 

Många är involverade
Arbetet med revideringen pågår under relativt lång 
tid och många personer är involverade. På Social

Fakta 2. ST enligt patientsäkerhetsförordningen
Av kapitel 4 § 2 i patientsäkerhetsförord-
ningen (2010:1369) framgår det att för 
att en legitimerad tandläkare ska uppnå 
specialistkompetens ska han eller hon 
utöva allmän tandläkarpraktik under 
minst två år efter att ha fått legitima-
tion som tandläkare. Den legitimerade 
ska därefter förvärva de kunskaper, 
färdigheter och förhållningssätt som 

föreskrivs för specialistkompetensen 
genom specialiseringstjänstgöring 
under minst tre år. Den ska fullgöras ge-
nom tjänstgöring som tandläkare under 
handledning och genom deltagande i 
kompletterande utbildning. Meriter från 
utbildning på forskarnivå får tillgodoräk-
nas i specialiserings tjänst göringen. 
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ox ● Det finns ett ökat behov 
av odontologisk och 
medicinsk kompetens inom 
tandvården för att möta 
komplexa vårdbehov hos 
många äldre och personer 
med sjukdomar och 
funktionsnedsättningar. 
Detta kan säkerställas 
genom inrättande av en 
ny specialitet: orofacial 
medicin.

” För att få rätt 
perspektiv och 
kunskap har 
myndigheten 
samarbete med 
professionen  
i flera faser  
i arbetet.” 
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styrelsen har en arbetsgrupp satts samman med 
en ansvarig jurist som projektledare. I arbetsgrup
pen finns såväl juridisk som odontologisk och pe
dagogisk kompetens. 

För att få rätt perspektiv och kunskap har myn
digheten samarbete med professionen i flera faser 
i arbetet. Målsättningen är att arbeta så transpa
rent som möjligt för att säkerställa ett gott resultat. 

Till hjälp i arbetet finns också STrådet (Na
tionella rådet för specialiseringstjänstgöring). 
STrådet bildades på uppdrag av regeringen för 
att bistå myndigheten i arbetet med läkarnas och 
tandläkarnas specialiseringstjänstgöring.

EN UTREDNING I FLERA FASER
Arbetet med att ta fram nya föreskrifter kan över
siktligt delas in i tre utredningsfaser: specialitets
indelning, övergripande regler och målbeskriv
ningar.

Specialitetsindelning
Arbetet med de nya föreskrifterna påbörjades våren 
2015. Då hölls bland annat en så kallad hearing, ett 
möte med frågestund, för professionen och möten 
med myndigheter och organisationer. Synpunk
ter om specialitetsindelningen togs också emot. 

Denna del av utredningen visade på stor kon
sensus om ett ökat behov av odontologisk och 
medicinsk kompetens i tandvården för att bland 
annat möta komplexa vårdbehov hos många äldre 
och personer med sjukdomar och funktionsned
sättningar. 

Det finns alternativa sätt att säkerställa att det i 
tandvården finns tillräcklig kompetens för att till
godose dessa vårdbehov. Ett sätt är att inrätta en 
ny specialitet vars innehåll ska tillgodose vårdgi
varens och samhällets behov av kompetens inom 
området. Ett annat sätt är att inom de i dag be
fintliga specialiteterna öka kravet på kompetens 
inom tandvård för patienter med sjukdomar och 
funktionsnedsättningar.

Eftersom vårdbehovet är av sådan art och kom
plexitet har arbetsgruppen kommit fram till att 
kompetensen och därmed patientsäkerheten bäst 
säkerställs genom inrättandet av en ny specialitet. 
Preliminärt kallas denna nya specialitet orofacial 
medicin. 

Beslut om den nya specialiteten har dock inte 
tagits ännu. Innan ett beslut om inrättande av en 
ny specialitet kan tas måste myndigheten göra 
noggranna konsekvensanalyser avseende juridiska 
och samhällsekonomiska konsekvenser. 

Utredningen har också visat att det även finns 
behov av en generellt ökad kunskap om dessa pa
tientgruppers vårdbehov inom samtliga befintliga 
specialiteter. Detta bör avspeglas i arbetet med 
målbeskrivningarna. 

Vidare har arbetsgruppen kommit fram till att 
de nuvarande åtta specialiteterna bör bibehållas. 

Slutsatsen är att de befintliga specialiteterna fyl
ler, tillsammans med den tänkta nya specialite
ten, dagens behov av specialistkompetens inom 
odontologin. 

Övergripande regler  
Under hösten 2015 och våren 2016 har arbete på
gått med de övergripande strukturfrågorna, ex
empelvis ansvarsfördelning och bedömning av 
kompetens. 

I det arbetet finns en del utmaningar: de nuva
rande föreskrifterna innehåller till viss del obsoleta 
regler, det vill säga juridiskt icke längre gällande 
bestämmelser. Vidare finns en praxis för genom
förandet av tandläkarnas ST som inte är reglerad. 

För att analysera och landa rätt i det som kan och 
bör regleras har möten hållits med professionen 
samt en enkät genomförts i februari 2016. I enkä
ten ställdes bland annat frågor om hur det ser ut 
i dag med tillgången till handledning och hur det 
går till vid uppföljning av STtandläkarens kom
petensutveckling. 

Arbetet med de övergripande reglerna kommer 
att fortsätta under våren 2016 parallellt med mål
beskrivningsarbetet. 

Målbeskrivningar
En omfattande del av arbetet med föreskrifter
na är att ta fram nya målbeskrivningar för var
je specialitet. 

Tandläkarnas ST är en målstyrd utbildning. Det 
innebär att det i första hand är mål om uppnådd 
kompetens som styr utbildningen, och inte exem
pelvis regler om hur lång tid en STtandläkare ska 
tjänstgöra inom en specifik verksamhet eller hur 
många specifika ingrepp han eller hon ska utföra 
under sin utbildning. I målbeskrivningarna anges 
den kompetens som krävs för att en tandläkare 
ska få ett specialistkompetensbevis i en specifik 
specialitet. 

Just nu pågår arbetet med de nya målbeskrivning
arna för fullt. Arbetet leds av Socialstyrelsen och 
sker i tätt samarbete med företrädare för ämnes 
och specialitetsföreningarna. Målbeskrivningarna 
utformas i enlighet med modern pedagogisk praxis.

Målbeskrivningarna kommer att innehålla både 
specialitetsspecifika och specialitetsövergripande 
mål. I de specialitetsövergripande målen anges 
kompetens som gäller för alla eller många speci
aliteter. Dessa mål tar sin utgångspunkt i specia
listtandläkarens specifika roll, som bland annat 
innebär att leda professionsutvecklingen för den 
egna specialiteten. I de specialitetsövergripande 
målen anges bland annat kompetens inom etik och 
medicinsk eller odontologisk vetenskap. Mycket av 
den kompetens som anges i de specialitetsövergri
pande målen förväntas STtandläkaren utveckla 
kontinuerligt under hela utbildningen. 

Målen i målbeskrivningarna formuleras på en 

” … de befintliga 
specialiteterna 
fyller, till sam
mans med den 
tänkta nya 
specialiteten, 
dagens behov av 
specialist kom
petens inom 
odon tologin.”
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generell och övergripande nivå. De ska inte vara 
särskilt specifi ka eller detaljerade. Målen är me
nade att tolkas och tillämpas av dem som utveck
lar och lägger upp utbildningen. Till exempel kan 
ämnes och specialitetsföreningarna utforma 
rekommendationer utifrån målbeskrivningarna. 
Dessa rekommendationer kan innehålla mål som 
är mer specifi ka och detaljerade än målen i målbe
skrivningarna. Den som utvecklar eller anordnar 
en kurs för STtandläkare kan också, utifrån mål
beskrivningarna, formulera ytterligare specifi ka 
och detaljerade mål för den specifi ka kursen. 

FÖRÄNDRING SOM BERÖR MÅNGA
De som främst berörs av de nya bestämmelserna 
är bland andra tandläkare, handledare, studierek
torer, verksamhetschefer, vårdgivare, högskolor, 
universitet, kursgivare, arbetstagarorganisationer, 
specialitetsföreningar och sjukvårdshuvudmän.

Kräver tid och dialog
Det kommer att bli en viss omställningsperiod när 
de nya bestämmelserna träder ikraft. Erfarenhet 

visar att det krävs tid och dialog för att implemen
tera förändringar. Det är viktigt att handledare och 
andra anvariga för ST tidigt får möjlighet att sätta 
sig in i de nya bestämmelserna, inklusive reglerna 
om ansökningsförfarandet. Annars fi nns en risk 
att ansökningsprocessen blir utdragen på grund 
av onödiga kompletteringar. 

Ut på remiss 
Beslut om de nya bestämmelserna fattas först ef
ter ett formellt remissförfarande. Förhoppningen 
är att ett förslag kan skickas ut på remiss under sen
hösten 2016. ●

” De som främst berörs av de nya bestämmelserna är 
tandläkare, handledare, studierektorer, verksamhets
chefer, vårdgivare, högskolor, universitet, kursgivare, 
arbetstagarorganisationer, specialitetsföreningar och 
sjukvårdshuvudmän.”
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Unitens vatten 
inte alltid rent

– strikta hygienrutiner krävs

Referentgranskad litteraturöversikt 

– accepterad för publicering 10 september 2015. 

En analys av vattenkvaliteten i dentala unitar åren 2007–2014 

har genomförts. Resultatet varierar och visar på behovet av 

strikta hygienrutiner för att en patientsäker vattenkvalitet ska 

uppnås. Ett speciellt problem är unitens dricksvatten, vilken  

i regel inte omfattas av vattenreningssystemet.

Under senare år har både myndigheter och tandvården fått upp ögonen 

för den utmaning det innebär att säkra en god munhälsoutveckling 

hos den äldre delen av befolkningen. Fortfarande finns en betydande 

utvecklingspotential inom såväl tandvård som omsorg och hälso- och 

sjukvård. I denna artikel ges en beskrivning av nuläget samt reflektioner 

över framtida möjligheter att utveckla äldretandvården.

God äldretandvård 

en stor utmaning
4 november 2015. 

Figur I. 

TEMA ÄLDRETANDVÅRD
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Så fungerar det 
medicintekniska 
regelverket 

Läkemedelsverkets inspektioner har visat på brister i kunskapen hos 

tandläkare och tandtekniker om det medicintekniska regelverket.  

Det är ofta inte känt att tandläkarens anvisning i det som tidigare 

kallades ordersedel egentligen är att betrakta som en konstruktions

beskrivning. Här presenteras tre fall där detta fått konsekvenser. 

Så fungerar det 
Godkänd för publicering 25 januari 2015. 
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Varje år remitteras drygt en procent av alla barn 

och ungdomar mellan tre och nitton år i Sverige 

till specialiserad barn- och ungdomstandvård [1, 

2]. De vanligaste remissanledningarna är tand-

vårdsrädsla och/eller behandlingsproblem av psy-

kologisk art i kombination med ett odontologiskt 

behandlingsbehov (27 procent), följt av kroniska 

sjukdomar eller funktionshinder (18 procent) och 

hög kariesaktivitet (15 procent) [2]. Dessa tre re-

missorsaker tillsammans står för mer än hälften 

av totala antalet remisser och är, som diagnoser, 

ofta kombinerade så att den enskilda patienten 

har såväl tandvårdsrädsla/behandlingsproblem 

som ett komplext vårdbehov, ibland komplicerat 

av medicinska eller psykosociala förhållanden [2, 

3]. Omhändertagande och behandling blir ofta 

tidskrävande. Det finns en repertoar av strategier för att han-

tera tandvårdsrädsla och behandlingsproblem som 

omfattar såväl psykologiska som farmakologiska 

metoder [4–10]. Ett gott psykologiskt omhänder-

tagande och smärtfri behandling är av största vikt. 

Användning av lokalanestesi är den viktigaste me-

toden för att uppnå smärtfrihet och ska användas 

vid all tandbehandling som kan förväntas orsaka 

smärta [11].Den ofta tillämpade beteendeinriktade meto-

Med strukturerad  exponeringsbehandlingkan barn klara tandvården

Författare:
Margareta Fridström (bild), ötdl, Specialist-tandvården, Pedodonti, Mälarsjukhuset Eskilstuna.E-post: margareta. fridstrom@dll.seKristina Arnrup, docent, ötdl, forskningschef, Folktandvårdens centrum för specialisttandvård, Odontologiska forsk-ningsenheten, Örebro läns landsting. Inst för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet

En behandlingsmodell för invänjning till tandvård, anpassad för barn 

och ungdomar, har utvärderats. Åttio procent av patienterna i studien 

klarade av konventionell revisionstandvård inom allmäntandvården 

under uppföljningsperioden som varierade från tre till sju år. Modellen 

kan användas för att förebygga eller överkomma tidiga tecken på 

tandvårdsrädsla eller behandlingsproblem, liksom för att identifiera 

barn som behöver ett mer anpassat omhändertagande.
diken ”tell–show–do” myntades redan 1959 [12] 

och anpassades för tillämpning inom svensk barn-

tandvård av Annalena Holst [13]. Den bygger på ett 

stegvis, strukturerat tillvägagångssätt för invänj-

ning till tandvård och innebär att man introducerar 

ett moment i taget. Berätta först (tell), visa sedan 

(show), sist provar man (do). Om barnet accepterar 

detta moment, fortsätter man med nästa. Om inte, 

ger man barnet mer tid och fortsatt träning. Till-

sammans med observation av beteende och positiv 

förstärkning används metoden för att uppnå ac-

ceptans [4, 10, 14]. Behandling enligt psykologiska 

metoder kombineras vid behov med sedering, ofta 

i form av lustgassedering alternativt med hjälp av 

bensodiazepinpreparat. Vad gäller barn med behandlingsproblem av 

psykologisk art har en lyckandefrekvens på cirka 

80 procent rapporterats i två svenska studier [6, 15]. 
SYFTET MED STUDIENSyftet med studien var att beskriva och utvärdera en 

specifik modell för invänjning till tandvård (struk-

turerad exponeringsbehandling), baserad på ”tell–

show–do-metoden” och genomförd inom specia-

liserad barn- och ungdomstandvård för barn 4–12 

år efter remiss med anledning av tandvårdsrädsla/

behandlingsproblem. 

Referentgranskad – accepterad för publicering 17 januari 2015. 
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SAMMANFATTNING

Livsmedelsverkets rekommendation för dricks

vattnets mikrobiella kvalitet gäller även för vattnet 

i dentala unitar. Det innebär att antalet odlingsbara 

mikroorganismer inte bör överstiga 100 per milli

liter unitvatten (100 CFU/mL). I denna artikel re

– strikta hygienrutiner krävs

En analys av vattenkvaliteten i dentala unitar åren 2007–2014 

har genomförts. Resultatet varierar och visar på behovet av 

strikta hygienrutiner för att en patientsäker vattenkvalitet ska 

uppnås. Ett speciellt problem är unitens dricksvatten, vilken 

i regel inte omfattas av vattenreningssystemet.

Forskning

Referentgranskad – accepterad för publicering 27 januari 2015. 

Intravenös bisfosfonatbehandling på patienter med cancersjukdomar 

har blivit ett odontologiskt behandlingsproblem genom risken för 

osteonekroser i samband med kirurgiska ingrepp i munnen. Dessa 

fallpresentationer visar på en alternativ metod för atraumatiskt 

avlägsnande av tänder på riskpatienter.

Alternativ metod kan hjälpa riskpatienter vid tandextraktion 
osteonekroser i samband med kirurgiska ingrepp i munnen. Dessa 
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Den 1 januari 1999 genomfördes en ändring av 
tandvårdslagen [1] och lagen om allmän försäk-
ring och då även en förändring av landstingens 
och regionernas stöd till tandvård för vuxna. I re-
formen fick landstingen och regionerna ett ökat 
ansvar. Tandvård som går under hälso- och sjuk-
vårdsavgift administreras och ersätts av Sveriges 
landsting och regioner. Detta gäller bland annat 
uppsökande verksamhet som bedrivs på boenden 
och sjukhem där dessa patienter erbjuds nödvän-
dig tandvård med avgifter som för öppen hälso- och 
sjukvård. Viss tandvård erbjuds specifikt definie-
rade patientgrupper som del av led i en sjukdoms-
behandling under begränsad tid, inom samma 
avgiftssystem (tolv grupper, S1–S12). En av dessa 
patientgrupper är vuxna personer som lider av ex-
trem tandvårdsrädsla (S10). 

Från och med 1999 får landstingen ersättning 
från staten för det kostnadsansvar de övertagit för 
delar av vuxentandvården. Från år 2002 inräkna-
des ersättningen i det generella statsbidraget till 
landstingen och regionerna. År 2003 reviderades 
de regler som vägleder landstingen i bedömningen 
av vilka patienter som är berättigade till vård samt 
vilken vård som ges med samma avgift som för öp-
pen hälso- och sjukvård. Syftet var att ge underlag 
för striktare och mer likformiga bedömningar från 
de olika landstingen samt att minska kostnader. 
Revideringen ledde till ändringar i tandvårdslagen 
[1] och tandvårdsförordningen [2] som trädde ikraft 
den första januari 2004 och beskrivs i ett Medde-
landeblad från Socialstyrelsen i mars samma år 
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Samtliga Sveriges landsting erbjuder behandling av extrem tandvårds
rädsla hos vuxna. Men det är stor skillnad på hur och i vilken omfattning 
behand ling och ersättning regleras. 

[3], se Fakta 1. Meddelandebladet från Socialsty-
relsen beskrev vilken vård som skulle ersättas av 
den öppna hälso- och sjukvården samt vad som 
skulle inkluderas i den statliga tandvårdsförsäk-
ringen. Patienter med extrem tandvårdsrädsla 
erbjuds behandling av rädslan till samma avgift 
som avser öppen hälso- och sjukvårdsavgift [2]. Ex-
tremt tandvårdsrädd anses den vara som trots stort 
objektivt och subjektivt behandlingsbehov under 
ett stort antal år avhållit sig från tandbehandling, 
bortsett från kortvariga, akuta ingrepp, och som 
vid utredning hos både tandläkare och legitimerad 
psykolog/psykoterapeut/psykiater bedömts lida 
av svår tandvårdsrädsla/fobi. 

Ersättningsreglerna gäller bara behandlingen 
mot rädslan och den tandvård som utförs under 
den behandlingen. För tandvård i övrigt gäller 
bestämmelserna om statligt tandvårdsstöd [4]. 
För att behandlingen av personer med extrem 
tandvårdsrädsla ska omfattas av de bestämmel-
ser som avser öppen hälso- och sjukvård krävs att 
behandlingen utförs av tandläkare som har erfa-
renhet av extremt tandvårdsrädda patienter och 
som utför behandlingen i samverkan med legiti-
merad psykolog/psykoterapeut/psykiater samt 
att det finns en behandlingsplan som patienten 
har accepterat [2].

År 2001 och 2007 genomförde Socialstyrelsen 
utvärderingar på samtliga grupper som utgör 
tandvård som led i sjukdomsbehandling under 
begränsad tid. I utvärderingen 2001 framgick att 
det fanns stora skillnader mellan landstingens tolk-
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