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Sverige, Danmark, Norge och Finland erbjuder 
alla en avgiftsfri tandvård till barn och ung dom
ar, men tandvårdssystemen skiljer sig åt mellan 
länderna när det gäller vuxna, och för socioeko
nomiskt utsatta grupper finns det stora skillna
der i systemen. I samtliga länder har dessa tand
vårdssystem under årens lopp utvecklats till ett 
lapptäcke av olika subventioner. Systemen hål
ler nu på att revideras, eller har reviderats, med 
större eller mindre förändringar.   

Den ideologiska grunden för de nordiska välfärds-
staterna är jämlikhet och solidaritet. Alla nordiska 
länder har därför ett brett utbud av offentligt finan-
sierade social-, hälso- och sjukvårdstjänster. Vård 
av somatiska och psykiska sjukdomar tillhandahålls 
till överkomliga priser av välfungerande offentliga 
hälso- och sjukvårdstjänster. Dessa tjänster grun-
dar sig på lika och fri tillgång till vård och erbjuds 
alla invånare oavsett ålder, kön, social bakgrund, 
hälsostatus, bostadsort och ekonomisk situation. 
I likhet med andra europeiska stater tenderar be-
handlingen av tandsjukdomar att finnas utanför det 
allmänna nationella hälso- och sjukvårdssystemet 
och privat vård spelar en viktig roll.

Inspirerade av välfärdsstatens ideologi hade de 
nordiska länderna i slutet av 1970-talet utvecklat fri 

och heltäckande offentlig tandvård för alla barn och 
ungdomar. Länderna skiljer sig dock åt i tillgång till 
behandling och i betalningssystem för vuxna, som 
ofta bygger på egenavgift. De flesta vuxna behand-
las inom privattandvården.

Offentlig tandvård finns tillgänglig i alla nordiska 
länder, även på landsbygden och i glest befolkade 
områden. Den offentliga tandvården är relativt stor 
och bemannas av offentliganställda tandläkare och 
övrig tandvårdspersonal, och dess administration är 
till stor del decentraliserad till län eller kommuner 
med stor autonomi gällande hur tjänsterna organi-
seras. För att öka invånarnas ekonomiska möjlighe-
ter att tillgå tandvården har systemen dessutom i 
viss mån utvidgats till att delvis ersätta också privat 
tandvård för vuxna [1]. Redan på 1970-talet fanns 
vuxna med i det svenska offentliga tandvårdssys-
temet. Den offentliga tandvården i Finland följde 
efter 2002, och 2015 inkluderade Danmark och 
Norge nya grupper av vuxna [2].

Trots många ändringar och revideringar har 
principerna för dessa system varit i stort sett oför-
ändrade sedan 1970-talet, den offentliga tandvår-
den tillhandahåller vård till barn och ungdom och 
privattandvården till de vuxna. De kostnader som 
uppstår ersätts i varierande utsträckning av respek-
tive socialförsäkringssystem. 
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FörfattareSyftet med detta dokument är att beskriva hur 
tandvårdens bidragssystem och tillhörande lagstift-
ning fungerar i dag i Danmark, Finland, Norge och 
Sverige. Syftet är också att jämföra tandvårdssys-
temen i dessa länder och att visa i vilken utsträck-
ning tandvård görs tillgänglig för socioekonomiskt 
utsatta befolkningsgrupper.

NUVARANDE TANDVÅRDSSYSTEM
Danmark

I Danmark erbjuder hälsolagstiftningen avgiftsfri 
tandvård till barn och ungdomar under 18 år via ett 
”folktandvårdssystem” som arbetar förebyggande 
och uppsökande [3]. Danska vuxna får sin tandvård 
av tandläkare i privatpraktik. Ett prissystem med 
kostnad per åtgärd används, varav en del återbeta-
las av det nationella hälso- och sjukvårdssystemet 
[2]. För förebyggande tandvård och bastandvård är 
bidragsandelen mellan 30 och 65 procent beroende 
på typ av behandling och patientens ålder. Kronor, 
broar, implantat och avtagbara proteser ersätts inte 
[2]. Omkring 2,2 miljoner vuxna har ytterligare en 
privat sjukförsäkring, ”danmark”, som i viss mån 
ersätter patienternas kostnader för de flesta typer 
av behandling, inklusive protetik.

Det finns särskilda system riktade till personer 
som inte kan använda det befintliga tandvårds-

systemet på grund av fysisk och/eller psykisk funk-
tionsnedsättning. Personer som lider av Sjögrens 
syndrom och de med cancer i huvud/hals-regionen 
har rätt till extra bidrag för tandvård. Totalt finns 
det 14 olika system, men bortsett från det för socio-
ekonomiskt missgynnade personer kommer de inte 
att specificeras här.

Sociallagstiftningen innehåller ett system för so-
cioekonomiskt missgynnade personer som innebär 
att de under särskilda omständigheter kan få ekono-
miskt stöd för tandvård. Personer som redan har god-
känts för socialförsäkringsförmåner av kommunen 
har laglig rätt till särskilda bidrag för tandvård från 
kommunerna [4]. Detta är ett rättsligt anspråk som 
inte behöver godkännas om inte behandlingskost-
naden överstiger 10 000 DKK. Personer mellan 18 
och 24 år ersätts till 100 procent och äldre personer 
till 65 procent av kostnader som överstiger 600 DKK.

Det största hindret för att få tandvård verkar vara 
patienternas betalning. Sociallagstiftningen möj-
liggör en ansökan om ekonomiskt stöd, men denna 
måste godkännas av den lokala myndigheten i en 
byråkratisk och tidskrävande process. Dessutom 
måste det dokumenteras att behovet av tandvård är 
omedelbart och inte kan skjutas upp [5]. En nyligen 
genomförd dansk studie visade att utsatta personer 
som inte har råd att använda det privata tandvårds-

” Systemen 
framstår som 
lapptäcken där 
otaliga föränd
ringar av de 
allmänna prin
ciperna gjorts 
under årens 
lopp.” 



Tandläkartidningen 4 • 202158

TEMA: OJÄMLIKHET I OR AL HÄLSA , DEL 4

Forskning

systemet har mycket dålig munhälsostatus och ett 
stort behandlingsbehov. Även om de har laglig rätt 
till bidrag från den lokala myndigheten, tenderar 
denna grupp att ge upp på grund av den betydande 
byråkratin i systemet [6].

Pensionslagstiftningen innehåller ett annat till-
läggsbidrag, som specifikt pensionärer kan ansöka 
om för att täcka hälso- och sjukvårdskostnader. 
Detta gäller främst personer som endast har allmän 
pension [7], hög ålder eller dålig allmän hälsa samt 
en låg pensionsinkomst. Ansökan bedöms av den 
lokala myndigheten efter en individuell bedöm-
ning av sökandens totala ekonomiska situation, 
inklusive inkomst och förmögenhet. Detta bidrag, 
så kallat personlig tilläggspension, kan täcka upp 
till 85 procent av patientens kostnad och kan avse 
medicin, sjukgymnastik och tandvård. Detta inne-
bär att pensionärerna fortfarande kommer att ha 
en egenavgift på minst 15 procent för denna typ av 
hälso- och sjukvård. Pensionärer kan dock också 
ansöka om ett så kallat utökat bidrag om de står 
inför extra höga hälso- och sjukvårdskostnader, 
såsom betalning för avtagbara proteser. Ett krav är 
att pensionären har varit bosatt i Danmark under 
ett visst antal år [7]. Inget av systemen i Social- och 
Pensionslagstiftningen har utvärderats och ingen 
detaljerad statistisk eller administrativ informa-
tion finns tillgänglig [5]. Dessutom kan personer 
som tillbringar mer än tre månader i fängelse få 
ekonomiskt stöd för tandvårdskostnader, medan 
asylsökande och utlänningar som vistas olagligt i 
Danmark endast kan få tandvård för akuta problem.

Genom privata och offentliga medel har tandvår-
den i viss mån gjorts tillgänglig för socioekonomiskt 
utsatta grupper, såsom hemlösa, långtidsmissbru-
kare, permanent eller periodvis arbetslösa och per-
soner med psykiska problem. Denna finansiering 
är dock inte reglerad eller kontrollerad i lagen. Ut-
värderingar av några av de system som används [6, 
8] visar att berörda patienter är intresserade av att 
lösa sina tandproblem och att det är möjligt, men 
att det kräver särskilda arrangemang och speciella 
kliniska miljöer [6].

År 2020 antog det danska parlamentet en lag om 
tandvård för personer med särskilda sociala pro-
blem, till exempel hemlöshet – en grupp som inte 
kan använda det nuvarande tandvårdssystemet på 
grund av sina sociala problem. Syftet med lagen är 
att öka livskvaliteten och munhälsan för dessa per-
soner och att begränsa ytterligare marginalisering. 
Enligt lagen är kommunen ansvarig för etablerandet 
av ett avgiftsfritt tandvårdssystem för denna grupp 
och för att erbjuda behandling i form av till exempel 
akut smärtlindring och rekonstruktion av ett fung-
erande bett inklusive förebyggande rådgivning och 
underhåll av behandlingen. En viktig poäng med 
lagen är att öka tillgängligheten för målgruppen 
och begränsa byråkratin så mycket som möjligt när 
dessa personer tar del av behandlingarna [9, 10].

Finland
I Finland är den offentliga tandvården verksam på 
vårdcentraler fördelade över hela landet och tillgo-
doser 99 procent av de som är yngre än 18 år. Hälf-
ten av de 55 procent vuxna som enligt statistiken be-
söker en tandläkare under ett kalenderår använder 
den offentliga tandvården och den andra hälften den 
privata sektorn, som är verksam i större kommuner 
och städer. Specialisttandvård finns både inom den 
offentliga och den privata sektorn. Distrikts- och 
universitetssjukhus tillgodoser vårdbehovet av 
komplicerade fall på remiss från de offentliga och 
privata klinikerna. Studenthälsan ger tandvård för 
universitets- och högskolestudenter och kriminal-
vården för interner. Den offentliga tandvården är 
fri för de unga (< 18 år); vuxna betalar subventione-
rade avgifter. Inom den privata sektorn är prissätt-
ningen fri och socialförsäkringsinstitutionen ersät-
ter 15 procent av kostnaderna för bastandvård (inte 
proteser), baserat på sin egen prislista.

Enligt Finlands grundlag har alla rätt till adekvat 
social- och hälsovård. De grundläggande sociala 
tjänsterna inom folkhälsa, tandvård och specia-
liserade medicinska tjänster, som måste finnas 
tillgängliga i kommunerna definieras i lag [11, 12]. 
Verksamheterna kan organiseras av en kommun 
eller av flera kommuner tillsammans, eller läggas 
ut på entreprenad. I lagstiftningen föreskrivs att 
kommunerna måste organisera tandvård för alla, 
oavsett ålder. På grund av långa väntelistor för 
vård och tandvård inom offentlig sektor infördes 
2005 bestämmelser om tidsramar för tillgången 
till behandling. Människor måste kunna kontakta 
sin hälsocentral under vardagarnas öppettider. Ett 
läkarbesök måste ges inom tre månader och en 
tandläkartid inom sex månader. Akutvård måste 
ges omedelbart [13].

De maximala patientavgifterna för vuxna i den 
offentliga tandvården definieras genom ett dekret 
[14]. Kommunerna kan lokalt besluta att ta ut lägre 
avgifter eller inga avgifter alls. Patienter som har 
problem med betalningen kan ansöka om försörj-
ningsstöd från kommunen.

Inom den offentliga tandvården har de unga haft 
regelbunden, omfattande och fri vård sedan ett halvt 
sekel. För vuxna har vårdsystemet varit ojämlikt. 
Från 1980 och framåt fick vuxna successivt tillgång 
till offentlig tandvård. År 2000 hade de som var 
födda 1956 eller senare (44-åringar) blivit berätti-
gade. Samma åldersgrupper hade då också ersätt-
ning för privata tandvårdstjänster. Äldre vuxna var 
tvungna att använda den privata sektorn och betala 
själva. Det enda undantaget var veteranerna från 
andra världskriget (1939–1945). År 2002 genomför-
des en stor tandvårdsreform och åldersgränserna 
avskaffades inom den offentliga tandvården. Alla 
invånare skulle behandlas lika och erhålla tandvård 
utifrån behov. Inom den privata sektorn utvidgades 
ersättningarna från Folkpensionsanstalten (SII) till 

” Redan på 
1970talet fanns 
vuxna med i 
det svenska 
offentliga tand
vårdssystemet. 
Den offentliga 
tandvården i 
Finland följde 
efter 2002, och 
2015 inkludera
de Danmark och 
Norge nya grup
per av vuxna.” 
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att omfatta alla vuxna. Efter reformen blev vänte-
listorna inom den offentliga tandvården långa på 
grund av ökad efterfrågan och brist på resurser. 
Den offentliga tandvården var också ålagd att ge 
akut tandvård till alla med behov, och som en följd 
av detta gjordes inga revisionsbehandlingar av 
vuxna. Det är välkänt att de vuxna som går till den 
offentliga tandvården har större behandlingsbehov 
än patienter inom den privata sektorn. Ändå har de 
vuxna ett oregelbundet besöksmönster i den offent-
liga tandvården i motsats till ett mera regelbundet 
i den privata sektorn [15].

Den årliga besöksfrekvensen för vuxna, 55 pro-
cent, är låg jämfört med de övriga nordiska län-
derna, även om den kan påverkas av en högre andel 
tandlösa äldre. Den fria tandvården i den offentliga 
tandvården upphör tidigt, och kostnaderna är en 
välkänd barriär för utnyttjandet av tandvård. Långa 
väntelistor för billig offentlig vård och ledig kapaci-
tet i den dyrare privata sektorn visar också att kost-
naderna kan vara ett hinder. Det finns begränsad 
information om tandvårdsproblemen i grupperna 
som har speciella behov. En ny avhandling visar på 
stora behandlingsbehov hos interner [16].

Norge
Den offentliga hälso- och sjukvården i Norge finan-
sieras och administreras på tre sätt: 
• Staten: specialistvård som kräver sjukhusvård. 
• Kommunerna: primärvård. 
• Länen: offentlig tandvård. 

Dessutom finns det en stor privat tandvårdssek-
tor. Detta komplexa arrangemang gör samarbetet 
mellan den offentliga tandvården och de andra 
hälso- och sjukvårdstjänsterna utmanande. 

Länen är ansvariga för att erbjuda regelbunden 
avgiftsfri tandvård till 
• barn och ungdomar från födseln till det år de fyl-

ler 18
• personer med psykiskt funktionshinder, som bor 

på institution eller i samhället 
• äldre långtidssjuka och/eller funktionshindrade 

på institution eller som har hemsjukvård 
• ungdomar som fyller 19 eller 20 år under behand-

lingsåret (den senare gruppen måste betala 25 pro-
cent av priset i det nationella hälso- och sjukvårds-
systemets avgiftstariff ) [17].
Dessutom täcker det nationella försäkringssys-

temet tandvårdskostnader för personer över 20 år 
med vissa definierade diagnoser, sjukdomar eller 
tillstånd. Mestadels gäller detta sällsynta allmänna 
sjukdomstillstånd, men också behandling av kronisk 
parodontal sjukdom och efterföljande rehabilite-
ring. Behandling av tandtrauma som orsakats av 
trafik- och arbetsolyckor kan också täckas.

Andra grupper såsom interner, missbrukare som 
erhåller läkemedel för sin rehabilitering, personer 
som utsatts för tortyr och övergrepp eller som lider 
av tandvårdsfobi kan få avgiftsfri tandvård från lä-

net. Villkoret för avgiftsfri behandling är att dessa 
patienter har ett utlåtande från en psykolog som 
har genomfört en diagnostisk intervju. Sådan be-
handling är inte lagstiftad, men de kostnader som 
uppstår täcks av statliga överföringar.

Med ovanstående undantag har den vuxna befolk-
ningen inte rätt till offentligt finansierad tandvård, 
utan måste själva betala för sin tandvård. Följaktli-
gen är andelen privata tjänsteleverantörer mycket 
större inom tandvårdssektorn än inom andra hälso- 
och sjukvårdstjänster.

Länet ansvarar också för att göra offentlig tand-
vård inklusive specialistvård (sju erkända i Norge) 
rimligt tillgänglig för de prioriterade grupperna lik-
som för alla som är bosatta eller tillfälligt bosatta i 
länet. Länen ansvarar dock inte för tandreglerings-
tjänster eller ortopediska behandlingar, dessa finan-
sieras av den nationella försäkringstjänsten. För 
sådana behandlingar måste patienternas vårdnads-
havare vanligtvis betala ett tillägg till ortodontisten. 
Länen är också ansvariga för tillhandahållandet av 
nödvändiga hälsofrämjande och förebyggande åt-
gärder till hela befolkningen.

Om det finns resurser står det länen fritt att er-
bjuda tandvård till betalande personer som inte in-
går i de prioriterade grupperna. Utbudet av denna 
service är störst på landsbygden, där det finns få 
eller inga privata tandvårdskliniker. De flesta kom-
muner har föreskrifter för socialt utsatta personer 
för vilka man på individuell basis kan tillhandahålla 
medel som täcker kostnader för tandvård. Sådana 
patienter prioriteras i den offentliga tandvården 
framför vanliga betalande patienter.

Departementet har sedan 2002 avsatt medel 
för inrättandet av regionala odontologiska kom-
petenscentrum. Dessa centrum ägs och drivs av 
länen. Hittills har ett sådant kompetenscentrum 
upprättats i var och en av de sex regionerna. Här 
ges klinisk, tvärvetenskaplig specialistbehandling 
(utom ortodonti eller ortopedi) baserad på remiss. 
Avgiften för behandlingarna baseras på samma 
regler och undantag som beskrivs ovan. I uppdraget 
för kompetenscentrumen ingår även forskning och 
specialistutbildning inom tandvård.

Sverige
I Sverige finns det offentlig tandvård i alla de 21 re-
gionerna, totalt cirka 880 kliniker. Det finns cir-
ka 2 000 privata tandvårdsleverantörer med cirka 
3 550 kliniker. Omkring 57 procent av vuxnas tand-
läkarbesök är till privata tandvårdskliniker och 43 
procent till folktandvården [18].

Folktandvården administrerar och ger avgiftsfri 
tandvård till barn och unga vuxna upp till 24 års ålder. 
Den administrerar också nödvändig och uppsökande 
tandvård för personer med vissa specifika tillstånd 
och diagnoser, såsom personer med stora behov 
på grund av långvarig sjukdom eller funktionshin-
der eller som behöver oral kirurgi. Kostnaden för 
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sådan behandling ingår i det nationella hälso- och 
sjukvårdssystemet med en begränsning av den to-
tala patientavgiften till högst 1 150 SEK under en 
tolvmånadersperiod. Stödet är tillgängligt oavsett 
om vården utförs av offentliga eller privata kliniker.

Det uttalade syftet med den svenska tandvårds-
lagstiftningen är god munhälsa och tandvård på 
lika villkor för hela befolkningen [19].

Det offentliga tandvårdsstödet till vuxna i Sve-
rige finansieras dels av staten, dels av de olika re-
gionerna. Den statliga finansieringen förvaltas av 
Försäkringskassan och erbjuder tre typer av stöd. 
Ett allmänt tandvårdsbidrag på 300 eller 600 SEK 
per år beroende på patientens ålder finns tillgäng-
ligt för alla vuxna. Bidraget kan användas för alla 
typer av tandvård. Ett särskilt tandvårdsbidrag på 
600 SEK per 6 månader är avsett för personer med 
vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar som 
medför risk för försämrad munhälsa [20]. Detta 
bidrag syftar till att stödja förebyggande åtgärder.

Det finns också ett allmänt system för skydd mot 
höga kostnader. Tandvård som kostar upp till 3 000 
SEK betalas i sin helhet av patienterna, av kostnader 
mellan 3 000 och 15 000 SEK betalar patienterna 
50 procent och för kostnader över 15 000 SEK en-
dast 15 procent. Syftet med detta arrangemang 
är att personer som behöver omfattande och dyr 
tandvård ska ha möjlighet att genomföra sådan 
behandling oavsett tillgången på egna medel. Vissa 
funktionshindrade personer, till exempel äldre, får 
sin tandvård till en avgift enligt det allmänna hälso- 
och sjukvårdssystemet [20].

Utöver de stödsystem som beskrivs ovan har alla 
som inte kan tillgodose sina egna behov, till exempel 
hemlösa, rätt till visst socialt och ekonomiskt stöd. 
Detta administreras av de lokala kommunerna och 
tillämpas när det inte finns något annat lämpligt 
stöd [21]. Asylsökande och papperslösa flyktingar 
får hjälp vid akuta tillstånd.

DISKUSSION
I alla nordiska länder omfattas barn och ungdomar 
av regelbunden, kostnadsfri och allomfattande tand-
vård. För vuxna varierar vårdsystemen avsevärt. 

I Norge måste vuxna i princip betala ur egen ficka 
för tandvård. Ett antal definierade grupper är dock 
undantagna från denna allmänna regel; personer 
med särskilt specificerade allmänsjukdomar, perso-
ner bosatta på vårdinstitutioner, missbrukare, tor-
tyroffer, personer med tandvårdsfobi eller kronisk 
parodontit, vuxna mellan 18 och 20 år och övriga som 
får fri eller väsentligt subventionerad behandling.

I Danmark omfattas alla vuxna av en nationell 

tandvårdsförsäkring som delvis ersätter grundläg-
gande tandvård, och dessutom finns det ett antal 
särskilda system för vissa grupper av äldre och grup-
per med särskilda behov. 

Finland har ett liknande universellt system med 
partiell ersättning för grundläggande behandling, 
medan de få veteranerna från andra världskriget 
fortfarande får bättre ersättning för tandvårdskost-
nader. 

I Sverige ingår alla invånare i en blygsam allmän 
tandvårdsförsäkring och ett generösare system med 
högkostnadsskydd. Avgiftsfri tandvård erbjuds till 
unga vuxna (19–23 år) och vissa särskilda förmåner 
erbjuds olika grupper med speciella behov.

Dessutom har både Sverige och Finland tand-
vårdskliniker på sjukhus där sjukhuspatienter eller 
komplexa fall, som tandläkare remitterar, behand-
las. Kostnaderna för sådan behandling ingår i sys-
temet för patientavgifter i det nationella hälso- och 
sjukvårdssystemet.

Den offentliga finansieringen av tandvård för 
vuxna skiljer sig avsevärt mellan de nordiska län-
derna, både när det gäller system och ersättning. 
En specificerad lista över likheter och skillnader 
mellan de nordiska ländernas system presenteras 
i en rapport [22]. Trots att systemen bygger på väl-
färdsstatens ideologi kan ingen igenkännlig övergri-
pande plan eller politisk vision urskiljas. Systemen 
framstår som lapptäcken där otaliga förändringar 
av de allmänna principerna gjorts under årens lopp. 
Detta har gjort systemen så komplexa att de är näs-
tan obegripliga, särskilt för patienterna, men också 
i stor utsträckning för yrkesverksamma.

Tandvårdens bidragssystem har nyligen fått hård 
kritik för att vara dyra och dåligt anpassade till de 
faktiska behoven hos befolkningen, och även för 
att de inte fungerar optimalt när det gäller att bistå 
alla patienter lika. Således är både förekomst och 
svårighetsgrad av orala sjukdomar konsekvent 
förknippade med socioekonomiskt utsatta grup-
per. Familjer med låg inkomst och marginaliserade 
grupper som hemlösa, interner och personer som 
lever med något funktionshinder är i allmänhet 
underbehandlade [23].

De höga kostnaderna för tandvård är den vanli-
gaste orsaken till att inte söka vård. I Finland lever 
cirka 660 000 personer (12 procent) under den 
fastställda nivån för existensminimum. Dessa är 
unga vuxna (18–24 år) eller pensionärer (75+ år) 
samt arbetslösa och ensamstående mödrar med 
barn. I Europa har Tyskland under lång tid haft 
praktiskt taget avgiftsfri tandvård för alla invånare 
och Frankrike har en nationell tandvårdsförsäk-
ring som garanterar fri grundläggande tandvård 
för personer som tjänar mindre än en definierad 
minimiinkomst.

Allmänsjukdomar och tillstånd där färdigstäl-
landet av tandvård kan vara av avgörande betydelse 
eller en del av den medicinska behandlingen, kan 

” Den offentliga finansieringen av tandvård för vuxna 
skiljer sig avsevärt mellan de nordiska länderna, både 
när det gäller system och ersättning.” 
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innebära att människor därvid får behandling ut-
ifrån ojämlika villkor. Ibland kräver tandsjukdomar 
sjukhusvård. Sverige, Danmark och Finland har 
skapat tandvårdskliniker på sjukhus för att tillgo-
dose sådana patienter, men i Norge befinner sig 
ett sådant system bara i ett tidigt planeringsskede.

Personer med missbruk, psykiska sjukdomar 
eller demens utgör en särskild utmaning på grund 
av sina problem med att planera och komma på 
bokade besök samt att följa givna råd. Här förelig-
ger ett behov av bättre samarbete med exempel-
vis rehabiliteringsinstitutionerna. Den offentliga 
tandvården, som traditionellt har behandlat dessa 
patienter, är inte van vid tidskrävande samarbete 
med andra vårdgivare.

Interner är en annan grupp som ofta känneteck-
nas av dålig munhälsa orsakad av en utsatt och pro-
blematisk bakgrund med oregelbundna vårdvanor, 
drogmissbruk och upprepade fängelsevistelser. De-
ras tandvård organiseras nog bäst i samarbete med 
kriminalvården. Alla nordiska länder har system 
som finansierar nödvändig tandvård för interner.

Legala flyktingar har ofta tandproblem vilka till-
godoses genom de vanliga stödsystemen i alla de 
nordiska staterna. Hemlösa och illegala invandrare 
har rätt till akut behandling och kan dessutom er-
hålla stöd i form av frivilliga insatser.

Alla länder har insett behovet av att förbättra 
sina stödsystem för tandvård till vuxna och plane-
rar större eller mindre förändringar, och alla oroar 
sig för finansieringen. I Danmark har till exempel 
tandvården till vuxna nyligen ökat de offentliga 
utgifterna med nästan 20 procent. Detta har lett 
till att avtalet mellan Tandlægeforeningen och de 
regionala hälsomyndigheterna avseende ekono-
miskt stöd till tandvården har upphävts. Under 
2018 inledde den danska regeringen en utredning 
avseende olika modeller för tandvård till vuxna, 
som också syftar till att främja jämlik munhälsa. 
Arbetet pågår fortfarande. Ett annat danskt pro-
jekt, som ännu inte genomförts, är det så kallade 
Socialtandpleje-systemet.

Ett annat aktuellt orosmoment är underutnytt-
jandet av den tandvårdsverksamhet som särskilt 
skapats för personer med fysiska eller psykiska funk-
tionsnedsättningar. Det förefaller som om varken 
personer som har rätt till vården, deras släktingar 
eller de som bör hänvisa dem (sjuksköterskor, läkare 
et cetera) är medvetna om programmen. Danska 
studier har också visat på stora variationer mellan 
kommunerna i andelen inskrivna patienter i sådana 
program och många hinder har identifierats [6].

I Sverige har, på samma sätt, flera rapporter visat 
hur de olika ”extra stödsystemen för utvalda min-
dre grupper” fungerar i praktiken och hur svårt det 
är att nå de avsedda grupperna. Således var det en-
dast 40 procent av de äldre som var berättigade till 
”nödvändig vård” som utnyttjade det och särskilt 
svåra att nå var de som bodde hemma [24]. Den 

svenska regeringen har därför tillsatt en utredning 
med uppdrag att se till att tandvårdsstödet verkligen 
når de avsedda målgrupperna [25, 26]. Resultaten 
väntas i mars 2021.

Finland har under flera år planerat en grundläg-
gande reform av hälso- och sjukvården och social-
tjänsten. Ansvaret för att organisera dessa områden 
kommer att överföras från nästan 200 kommuner 
till 18 län eftersom många kommuner är för små 
för att administrera och finansiera dessa tjänster. 
Hur det nya systemet för tandvård kommer att se 
ut är ännu oklart. Det är osannolikt att ökade eko-
nomiska resurser kommer att göras tillgängliga för 
tandvården. Tvärtom förväntar man sig att ersätt-
ningen för privat tandvård till vuxna upphör och att 
vuxna måste betala mer, även inom den offentliga 
tandvården.

I Norge är det ett stort problem att den offentliga 
tandvården administreras av län och primärvården 
av kommuner. Detta drabbar framför allt vårdhems-
boende, som har rätt till kostnadsfri vård inom den 
offentliga tandvården, men som är svåra att nå ef-
tersom patientlistor undanhålls av kommunerna på 
grund av patientsekretess [27]. I en parlamentsrap-
port ges en översikt av de uppgifter, inklusive tand-
vård, som nya och större kommuner kan komma att 
ansvara för i framtiden [28]. Denna plan, som ännu 
inte genomförts, innebär en decentralisering av 
tandvården och att alla primärvårdstjänster skulle 
komma att sortera under samma administration.

Tandvården i Norden existerar relativt självstän-
digt utanför det allmänna hälso- och sjukvårdssys-
temet, som den alltid har gjort. Den är organiserad 
och finansierad på ett annat sätt och patienterna be-
talar mer själva än vad de gör i den allmänna hälso- 
och sjukvården. En färsk studie i Sverige visade att 
politikerna var ovilliga att interferera för mycket 
med tandvårdssystemet och de berörda parterna 
inom det, och att de föredrog ekonomiskt stöd till 
mindre ”förbättringar” [28]. Radikala förändringar 
av det nuvarande systemet som förändrar balansen 
mellan ersättningar till unga och mer utsatta vuxna 
grupper kommer nog inte i närtid. 

Under tiden måste ad hoc-lösningar användas 
för att motverka befintliga problem och obalans 
mellan olika grupper genom bättre ledarskap, upp-
sökande åtgärder, lagarbete och förändringar av 
lönerna till personalen. Vissa problem måste lösas 
utanför tandvården. Man måste komma ihåg att de 
nordiska regeringarnas ambitiösa och kostsamma 
planer mot miljöhoten är högt prioriterade i alla 
våra länder och sannolikt kommer att påverka alla 
sektorer i våra samhällen.

” De höga kostnaderna för tandvård 
är den vanligaste orsaken till att 
inte söka vård.” 
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ENGLISH SUMMARY
Legislation, content and organization of oral health 
care in relation to socio-economic low status groups
Gunhild Vesterhus Strand, Eeva Widström, Lisa Bøge 
Christensen and Katharina Wretlind
Tandläkartidningen 2021; 113 (4): 56–62 
The aim of this paper was to describe the general 
oral health care systems in four Nordic countries, 
with a particular foscus on socially disadvantaged 
groups . All these countries provide free dental care 
for children and adolescents but differ with regards 
to adults. Norwegian adults pay out-of-pocket, in 

Denmark, basic expenses are partially refunded, 
in Finland, public dental services cater for subsidi-
sed costs, but with limited access, and in Sweden, 
all adults pay to a threshold amount and high cost 
treatments are subsidised. In addition, all Nordic 
countries have multiple complementary systems 
that supports dental care for socially disadvanta-
ged groups. Over the years, in all countries, , these 
systems have developed into a patchwork of diffe-
rent subsidies and these systems are in a continu-
al process of being or have been revised with ma-
jor or minor changes. l

” Alla länder har 
insett behovet 
av att förbättra 
sina stödsystem 
för tandvård till 
vuxna och pla
nerar större eller 
mindre föränd
ringar …”




