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NATIONELLA RIKTLINJER 
– HELA TANDVÅRDENS KUNSKAP
När de nationella riktlinjerna för tandvård presen-
terades 2011 var detta något helt nytt för tandvården 
i Sverige [1]. Tandvård skulle bli en del i Socialsty-
relsens kunskapsstyrning av vården och regering-
en avsatte riktade medel för att göra detta möjligt. 
Väldigt många personer inom tandvården engage-
rades på olika nivåer för att genomföra detta arbete 
i bred samverkan. Det var en viktig utgångspunkt 
för att skapa legitimitet och få gott genomslag och 
i slutändan nå patienten och resultera i en god och 
jämlik vård baserad på bästa tillgängliga kunskap. 

Syftet med riktlinjerna var också att dessa skulle 
utgöra kunskapsunderlag för den nyetablerade 
myndigheten Tandvårds- och läkemedelsför-
månsverket (TLV) i arbetet med det då nya statliga 
tandvårdsstödet. Utifrån detta fick riktlinjerna stor 
uppmärksamhet och efter lanseringen har riktlin-
jernas plats inom tandvården etablerats och blivit 
en självklar kunskapsbas. Många som inte själva 
regelbundet använder, eller läser, riktlinjerna be-
rörs trots detta ändå dagligen i sitt kliniska arbete, 
genom implementeringen av riktlinjerna i TLV:s 
regelverk. Därutöver exempelvis när man deltar i 
en kurs, tar del av vårdprogram eller kanske ska re-
kommendera fluoridpreparat till sina patienter. En 
tydlig effekt av riktlinjerna var till exempel att vissa 
fluoridpreparat, som inte kunde visa på någon effekt 
på tandhälsan, snabbt försvann från marknaden.

Socialstyrelsen genomförde 2013 en nationell ut-
värdering av tandvården och följsamheten till rikt-
linjerna [2]. Resultaten visade att svensk tandvård 
generellt uppnår goda resultat, men att det finns 
stora regionala och socioekonomiska skillnader. 

Denna typ av omotiverade skillnader är sådana 
som riktlinjerna är tänkta att kunna påverka. Upp-
följningar av tandvårdens resultat och patienternas 
upplevelser är viktiga inom kunskapsstyrningen, 
för att kunna planera tandvården och för att iden-
tifiera de områden som fortsatt behöver utvecklas. 

De nationella riktlinjerna är nu ett vedertaget be-
grepp inom tandvården. För att de ska ha fortsatt 
legitimitet behöver de dock vara uppdaterade och 
relevanta. Före den nu aktuella uppdateringen har 
Socialstyrelsen inventerat hur riktlinjerna skulle 
kunna förbättras. Detta ledde till att de nya rikt-
linjerna nu omfattar fler patientgrupper, och inte 
bara vuxna. 

Under åren 2017–2021 har Socialstyrelsen arbe-
tat med att uppdatera och utveckla riktlinjerna för 
tandvård, som publicerades i september 2021. Denna 
artikel beskriver hur arbetet med att ta fram rekom-
mendationerna bedrivits med stöd från tandvårds-
professionen och hur de nya riktlinjerna kommer att 
kunna påverka tandvården och bidra till kunskap och 
god vård till Sveriges tandvårdsbesökare. För att ta 
del av budskap, rekommendationer och indikatorer 
i de nyligen publicerade nya riktlinjerna hänvisar 
vi till Socialstyrelsens webbplats [3].

RIKTLINJERNA SOM DEL I DEN 
NATIONELLA KUNSKAPSSTYRNINGEN 
Kunskapsstyrningen syftar till att uppnå en god, 
jämlik och kunskapsbaserad vård som ger förut-
sättningar för att bästa tillgängliga kunskap kom-
mer till användning i varje patientmöte. Det är tro-
ligen samma ambition som varje kvalitetsinriktad 
tandläkare har. 

En viktig del i kunskapsstyrningen är användandet 
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av kunskapsstöd. Dessa består av kunskapsöversik-
ter och läroböcker, de kan vara webbaserade eller 
utgöras av beslutsstöd kopplade till kvalitetsregis-
ter. Som det främsta kunskapsstödet lyfts ofta na-
tionella riktlinjer fram, till exempel i betänkandet 
Kunskapsbaserad och jämlik vård (SOU 2017:48), 
som också konstaterar att det behövs insatser för 
att förbättra förutsättningarna för användning av 
kunskapsstöden. Ytterligare stöd behövs till uppfölj-
ning och analys. Stödet till verksamhetsutveckling 
och till ledarskapet behöver utvecklas för att kun-
skapsstyrningen ska bidra till ett lärande system. 

Kunskapsstyrning kan också beskrivas som ut-
veckling, spridning och användning av bästa till-
gängliga kunskap, och det innebär att varje enskild 
behandlare kan ta en aktiv del i kunskapsstyrningen. 

Ett viktigt steg för kunskapsstyrningen, där också 
tandvården tydligt inkluderades, togs 2017 då ett 
sammanhållet och gemensamt nationellt system 
för kunskapsstyrning inrättades [4]. Samtliga hu-
vudmän, med stöd av staten, förband sig då att öka 
betydelsen av kunskapsstyrning i övrig styrning och 
ledning av vård och omsorg. Kunskapsstyrningen 
skulle därigenom medverka till effektivare vård. 
Uppföljning av resultat betonades och stöd för ut-
veckling skulle tillföras. 

Den nationella kunskapsstyrningen innehåller 
flera delar där riktlinjerna har betydelse. Så kallade 
programområden har bildats och tandvården har 
ett eget sådant med grupper av sakkunniga på na-
tionell, regional och lokal nivå. För samtliga nivåer 
är de nationella riktlinjerna av betydelse: Nationellt 
som det mest aktuella och främsta kunskapsstödet 
och utgör grund för så kallade gapanalyser (redo-
visar skillnad mellan nuläge och möjligt idealläge) 
och beskrivningar av praxisskillnader. Regionalt för 
att skapa samarbeten och stödja kunskapssprid-
ning och implementering. På lokal nivå förväntas 
kunskapsbärare och kunskapsstödjare stödja den 
patientnära vården, så att bästa tillgängliga kunskap 
används i alla patientmöten. 

Under hela arbetet med att ta fram de nya rikt-
linjerna har Socialstyrelsen haft ett nära samarbete 
med Nationellt Programområde (NPO) tandvård. 
Dialogen fortsätter under hösten med seminarier 
med alla sex Regionala Programområden för tand-
vården (RPO tandvård) i anslutning till att remiss-
versionen har publicerats. 

VAD ÄR NATIONELLA RIKTLINJER 
OCH VILKA RIKTAR DE SIG TILL?
Socialstyrelsens nationella riktlinjer är en viktig 
del av den nationella kunskapsstyrningen. Därför 
består riktlinjerna dels av rekommendationer, dels 
av verktyg för uppföljning, såsom indikatorer och i 
vissa fall även målnivåer, som Socialstyrelsen an-
vänder för att göra utvärderingar av följsamheten 
till riktlinjerna. 

Riktlinjerna vänder sig till beslutsfattare och 

behandlare i tandvården och ska ge vägledning 
för beslut i styrnings- och ledningsfrågor. De kan 
till exempel användas som underlag för att fördela 
resurser, ändra ett arbetssätt eller en organisation, 
eller ta fram nationella, regionala och lokala vård-
program. Riktlinjerna kan även ge dem som möter 
patienter vägledning i beslut om behandling. Men 
det är viktigt att tänka på att riktlinjerna ger underlag 
för beslut på gruppnivå och att de inte är juridiskt 
bindande. Det innebär att riktlinjerna är rekom-
mendationer, inte lag, och i det enskilda patientfallet 
behöver behandlaren alltid ta hänsyn till individens 
särskilda förutsättningar och önskemål, utifrån sin 
egen individuella och professionella expertis. 

SÅ TAS KUNSKAPSUNDERLAGET FRAM
I inledningsfasen av arbetet med en nationell rikt-
linje skapas en lista med tillstånd och åtgärder, så 

De nationella riktlinjerna  
för vuxentandvård från 2011
l Regeringsuppdrag.
 • Evidensbaserad och jämlik tandvård.
 • Underlag för TLV:s arbete med statlig ersättning.
l Omfattar vuxentandvård.
l Sju områden och 397 rekommendationer.
l Majoriteten av rekommendationerna baseras  

på beprövad erfarenhet.

Vilka frågeställningar lyfts i nationella riktlinjer?
Behov av vägledning på nationell nivå, till exempel på grund av
l omotiverade praxisvariationer i landet
l etiska dilemman
l oenighet inom professionen
l tveksam kostnadseffektivitet
l utmönstring av ineffektiva eller skadliga metoder.

De nationella riktlinjerna  
för tandvård från 2021
l Uppdrag initierat från Socialstyrelsen.
l Översyn har gjorts av rekommendationerna  

i Nationella riktlinjer för vuxentandvård.
 • Majoriteten av rekommendationerna består.
 • Flera rekommendationer har uppdaterats och 

vissa har strukits.
l Nya grupper och områden har lagts till, såsom
 • barn samt personer som behöver särskilt stöd
 • käkkirurgi och odontologisk radiologi
 • större fokus på hälsofrämjande och sjukdoms-

förebyggande åtgärder.
l Består av totalt 377 rekommendationer.

” För att ta del av 
budskap, rekom-
mendationer 
och indikatorer 
i de nyligen 
publicerade 
nya riktlinjerna 
hänvisar vi till 
Socialstyrelsens 
webbplats.”
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kallade tillstånds- och åtgärdspar. Med tillstånd me-
nas ett hälsotillstånd som en person kan ha i form 
av en sjukdom, ett sjukdomsliknande tillstånd, en 
funktionsnedsättning eller en levnadsvana. Ett till-
stånd kan också vara risk för en sjukdom. Till varje 
tillstånd kopplas en åtgärd som är möjlig att utföra. 
Med åtgärder menas allt från behandlingar till före-
byggande, diagnostiska eller uppföljande åtgärder. 

För att kunna ge rekommendationer om vilka 
åtgärder som är mest angelägna, rangordnar Soci-
alstyrelsen åtgärder för olika hälsotillstånd. Rang-
ordningen baseras på en samlad bedömning av 
hälsotillståndets svårighetsgrad, åtgärdens effekt 
och kostnadseffektivitet – och kunskapsunderlagen 
innehåller därför information om dessa tre.

För varje tillstånd i riktlinjerna görs en bedömning 
av tillståndets svårighetsgrad. Svårighetsgraden av-
görs utifrån respektive hälsotillstånd och risken för 
framtida ohälsa om den aktuella åtgärden inte sätts 
in. Bedömningsarbetet utgår från en matris för att, 
på ett överskådligt sätt, kunna väga samman varje 
tillstånds påverkan på livskvalitet och livslängd. 
Matrisen ingår i Nationell modell för öppna priori-
teringar inom hälso- och sjukvården [5]. I matrisen 
beaktas symtom (fysiska eller psykiska) och funk-
tionsnedsättningar, samt de praktiska och sociala 
konsekvenser som funktionsnedsättningarna med-
för. Även frekvensen med vilken tillståndet gör sig 
påmint beaktas. Matrisen tar också hänsyn till till-
ståndets varaktighet, risken för framtida påverkan 

Så tas rekommendationerna fram
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Otillräckligt underlag

Litteratursökning (baserat på PICO:s)  
med informationsspecialister  

och sakkunniga 

Ingen relevant litteratur på området  
(med ”rätt” studiedesign)

Sammanställning, utgör underlag  
för prioriteringsarbetet

Evidensbedömning enligt GRADE

Relevant litteratur granskas  
med hjälp av mallar

Beprövad erfarenhet finns

Mycket låg tillförlitlighet enligt GRADE

Mycket hög risk för bias i studierna

Finns beprövad erfarenhet? 
Konsensusprocess

” Kunskapsstyrningen syftar till att uppnå en 
god, jämlik och kunskapsbaserad vård som ger 
förutsättningar för att bästa tillgängliga kunskap 
kommer till användning i varje patientmöte.”
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på livskvaliteten vid utebliven åtgärd och risken för 
förtida död. Den sammanvägda svårighetsgraden 
av de olika dimensionerna bedöms sedan enligt en 
fyrgradig skala; mycket stor, stor, måttlig och liten 
svårighetsgrad. Förebyggande åtgärder bedöms dels 
utifrån svårighetsgraden hos det hälsotillstånd man 
vill förebygga, dels utifrån risken för att patienterna 
drabbas av hälsotillståndet. 

Åtgärdens effekt handlar om nyttan för patienten, 
och bedöms utifrån bästa tillgängliga kunskap – det 
vill säga i första hand utifrån ett vetenskapligt un-
derlag. Socialstyrelsen och Statens beredning för 
medicinsk och social utvärdering (SBU) samarbetar 
för att ta fram kunskapsunderlag till riktlinjerna. 
Båda myndigheterna använder sig av samma meto-
dik för att söka, granska och sammanställa resultat 
från vetenskaplig litteratur, även om tillvägagångs-
sätten ibland kan skilja sig något åt. I vissa fall är 
det vetenskapliga stödet otillräckligt eller saknas 
helt. Då kan det i stället vara aktuellt att samla in 
bästa tillgängliga kunskap om en åtgärd i form av 
beprövad erfarenhet. För att göra det använder 
Socialstyrelsen en systematisk konsensusprocess, 
som beskrivs längre fram i denna artikel.

Åtgärdens kostnadseffektivitet anger kostnaden 
i förhållande till nyttan för patienten.

METOD FÖR DET VETENSKAPLIGA UNDERLAGET
Frågeställning

Varje tillstånds- och åtgärdspar har en egen fråge-
ställning. Om tillstånds- och åtgärdsparet handlar 
om bedömning av en effekt av en metod, jämfört 
med effekten av en annan metod eller ingen me-
tod, är frågeställningen definierad som ett PICO 
– Population, Intervention, Control (jämförelse) 
och Outcome (utfall/effektmått). Om tillstånds- 
och åtgärdsparet handlar om bedömning av diag-
nostisk tillförlitlighet för en metod jämfört med en 
annan metod, är frågeställningen definierad som 
ett PIRO – Population, Indextest, Referencetest och 
Out come (sensitivitet/specificitet). 

 
Litteratursökning

En strukturerad litteratursökning genomförs utef-
ter varje tillstånds- och åtgärdspars frågeställning. 
Litteratursökningarna gjordes i tre databaser, Med-
line, Embase och Cochrane Collaboration. Både 
systematiska översikter och primärstudier ingick 
i litteratursökningen. 

Urval av studier
Den litteratur som fångades upp i litteratursökning-
en granskades först av sakkunniga, som läste studi-
ernas titlar och sammanfattningar. De studier som 
i denna granskning bedömdes kunna svara på till-
stånds- och åtgärdsparets frågeställning inkludera-
des och lästes i fulltext av sakkunniga, som bedöm-
de ifall studierna var relevanta för frågeställningen. 
Vid oenigheter gjordes en konsensusbedömning. 

Bedömning av risk för bias
Risk för bias (snedvridning) bedömdes för varje en-
skild studie av sakkunniga. SBU:s granskningsmal-

” Socialstyrelsen och Statens 
beredning för medicinsk 
och social utvärdering (SBU) 
samarbetar för att ta fram 
kunskapsunderlag till riktlinjerna.”

Fakta 1. Bedömning av tillförlitlighet enligt GRADE
En systematisk översikt väger samman 
resultat från olika studier, till exempel i 
en metaanalys. Sammanvägningen görs 
separat för varje utfall som utvärderas. 
Det sista steget i arbetet med den sys-
tematiska översikten är att bedöma hur 
tillförlitliga de sammanvägda resultaten 
är. SBU och Socialstyrelsen använder 
det internationellt utarbetade GRADE-
systemet (http://www.gradeworking-
group.org) som ett stöd i bedömning-
arna. En viktig aspekt av GRADE är att 
alla bedömningar ska motiveras så att 
det är möjligt för läsaren att granska 
dem och göra sin egen värdering av 
tillförlitligheten.

Bedömningen av det sammanvägda 
resultatet med GRADE görs utifrån fem 
aspekter: 
l Sammanvägd risk för bias (snedvrid-

ning) för resultaten från de ingående 
studierna. 

l Hur mycket resultaten i studierna 
motsäger varandra (bristande sam-
stämmighet; engelska: inconsisten-
cy). 

l I vilken utsträckning som förhållan-
dena i de ingående studierna skiljer 
sig från översiktens inklusionskriterier 
(bristande överförbarhet; engelska: 
indirectness).

l Hur stor den statistiska osäkerheten 
är i det sammanvägda resultatet 
(bristande precision; engelska: impre-
cision). 

l Hur stor risken är för snedvriden 
publicering av studier och resultat 
(engelska: publication bias). 

 När det vetenskapliga underlaget 
består av studier som inte är randomi-
serade tas även hänsyn till storleken på 
resultatet, eventuellt samband mellan 

dos och respons samt om tänkbara 
snedvridande faktorer (engelska: con-
founders) kan förväntas missgynna en 
intervention. 
 För en mer detaljerad beskrivning av 
GRADE hänvisas till SBU:s metodbok [6].

Tillförlitligheten för det sammanvägda 
resultatet klassificeras i fyra nivåer:  
(⊕⊕⊕⊕) Hög tillförlitlighet
 Det är mycket osannolikt att 

framtida forskning kommer 
att ha betydelse för skattning 
av effekten och dess tillförlit-
lighet. 

(⊕⊕⊕Ο) Måttligt stark tillförlitlighet
 Framtida forskning kommer 

sannolikt att ha betydelse 
för skattning av effekten och 
dess tillförlitlighet. 

(⊕⊕ΟΟ) Låg tillförlitlighet
 Det är högst sannolikt att 

framtida forskning har 
betydelse för skattningen av 
effekten och dess tillförlitlig-
het. Det är mycket möjligt 
att skattningen kommer att 
ändras. 

(⊕ΟΟΟ) Mycket låg tillförlitlighet
 Skattningen av effekten är 

mycket osäker. Det veten-
skapliga underlaget saknas 
eller är bristfälligt.

 När det saknas studier som uppfyl-
ler inklusionskriterierna anges ”studier 
saknas”, utan klassificering.
 En måttlig tillförlitlighet kan tolkas 
som att det är troligt att resultatet 
stämmer, medan en låg tillförlitlighet 
kan tolkas som att det är möjligt att 
resultatet stämmer. I båda fallen är re-
sultaten osäkra och tolkningen är att det 
i de flesta fall behövs mer forskning.
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lar för randomiserade kontrollerade studier, icke-
randomiserade studier, diagnostiska studier eller 
systematiska översikter användes vid granskning-
en. De studier som höll hög risk för bias exkludera-
des och de studier som höll måttlig eller låg risk för 
bias inkluderades i underlaget, om data från studi-
erna fanns tillgängliga i den granskade artikeln.

Sammanvägning av resultat
När fler studier identifierades för ett tillstånds- och 
åtgärdspar och dessa studier höll låg eller måttlig 
risk för bias, sammanvägdes resultaten för de stu-
dierna, i de fall det var möjligt. Om resultaten re-
dovisades på ett sätt så att data kunde analyseras i 
en metaanalys gjordes det, annars sammanvägdes 
resultaten på ett beskrivande sätt. 

Det vetenskapliga underlagets styrka
Tillförlitligheten (evidensstyrkan) till det veten-
skapliga underlaget bedömdes enligt evidensgra-
deringsmodellen GRADE. Se fakta 1.

BEPRÖVAD ERFARENHET
När det vetenskapliga stödet är otillräckligt, eller 
saknas helt, kan det vara aktuellt att samla in bäs-
ta tillgängliga kunskap om en åtgärd i form av be-
prövad erfarenhet. I de nya tandvårdsriktlinjerna 
har Socialstyrelsen systematiskt samlat in beprö-
vad erfarenhet genom att en konsensuspanel bestå-
ende av ett stort antal yrkesverksamma inom tand-
vården fått ta ställning till ett eller flera påståenden 
om en åtgärds effekt (så kallade konsensuspåståen-
den). Ställningstagandet innebär att medlemmar 
i panelen på egen hand, och utan insyn från de an-
dra panelmedlemmarna, har fått instämma, eller 
inte instämma, i ett påstående. Alternativt avstår 
de från att svara, om de inte ansett sig ha erfaren-
het av åtgärden. Det har även funnits möjlighet att 
lämna kommentarer till påståendena. Om panel-
deltagarnas kommentarer har visat att påståendet 
har varit otydligt formulerat, har det formulerats 
om och skickats ut på nytt. Konsensuspåståendena 
har skickats till konsensuspanelen med hjälp av ett 
webbaserat enkätverktyg. Konsensus gällande ett 
visst påstående har ansetts vara uppnått när minst 
30 personer har svarat och minst 75 procent av dessa 
varit samstämmiga i sina svar. En princip är att om 
konsensus inte uppnås, kan påståendet omformu-
leras maximalt två gånger, annars stryks tillstånds- 
och åtgärdsparet från riktlinjerna. 

HÄLSOEKONOMISKT UNDERLAG
Parallellt med att ta fram kunskapsunderlag för 
effekten av en åtgärd vid ett visst tillstånd, tar en 
hälsoekonom fram underlag om kostnadseffek-
tiviteten. Inledningsvis görs en systematisk litte-
raturgenomgång för att hitta publicerade hälso-
ekonomiska utvärderingar med relevans för de 
aktuella tillstånds- och åtgärdsparen inom riktlin-
jeområdet. Om det saknas relevanta studier, kan 
hälsoekonomen göra egna modellberäkningar el-
ler skattningar. 

RANGORDNING
Prioriteringsarbetet för alla nationella riktlinjer 
från Socialstyrelsen utgår från Nationell modell 
för öppna prioriteringar i hälso- och sjukvården 
[7]. Modellen utgår i sin tur från den etiska platt-
form som beskrivs i propositionen Prioriteringar 
inom hälso- och sjukvården (prop 1996/97:60). 
Tandvården omfattas inte av den etiska plattfor-
men, men Socialstyrelsen har valt att utgå från 
den nationella modellen för öppna prioriteringar 
i arbetet med tandvårdsriktlinjerna. Åtgärderna 
rangordnas i en skala från 1 till 10. Siffran 1 anger 
åtgärder med högst prioritet. Siffran 10 anger åt-
gärder som ger ingen eller mycket liten nytta i för-
hållande till risken eller kostnaden vid det aktu-
ella tillståndet. Endast åtgärder för hälsotillstånd 
med mycket stor svårighetsgrad har fått prioritet 
1–2 i tandvårdsriktlinjerna, med ett fåtal undantag. 

Principer för icke-göra
Åtgärder bedöms som icke-göra när
l åtgärden inte har någon effekt
l eller åtgärden har mycket sämre effekt än annan behandling
l eller balansen mellan komplikationer eller biverkningar och effekten är ogynnsam 

för patienten
l eller fyndet av en diagnostisk åtgärd inte påverkar den fortsatta handläggningen.

Principer för rangordning 1–10
l Hög prioritet (1) ges åtgärder
 • vid allvarliga tillstånd och stort behov
 • med stor nytta
 • med låg kostnad per effekt.
l Låg prioritet (10) ges åtgärder
 • med liten nytta i förhållande till kostnaden
 • där det vetenskapliga stödet är begränsat och det samtidigt finns andra  

alternativ med bättre effekt eller starkare vetenskapligt stöd.

Principer för FoU
Åtgärder bedöms som FoU när det väntas eller pågår forskning som kan tillföra 
kunskap och
l det vetenskapliga underlaget är otillräckligt eller
l det finns ett motstridigt vetenskapligt underlag för effekten.
Åtgärder som prioriteras som FoU-åtgärder bör endast utföras inom ramen för  
forskning och utveckling i form av systematisk utvärdering.
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När svårighetsgraden är stor, har åtgärden i regel 
fått som högst prioritet 3, när den är måttlig högst 
5 och när den är liten högst 7. 

Förutom rangordningssiffrorna kan tillstånds- 
och åtgärdspar bli klassificerade som så kallade 
icke-göra-rekommendationer, eller FoU-rekom-
mendationer. Icke-göra innebär att åtgärden helt 
ska utmönstras ur tandvården. FoU står för forsk-
ning och utveckling och innebär att åtgärden inte 
ska utföras rutinmässigt, utan endast inom ramen 
för forskning och utveckling i form av systematisk 
utvärdering. 

För att nå konsensus i prioriteringsgruppen gäl-
lande rangordningen har en modifierad Delphimetod 
använts. I korthet innebär metoden att kunskapsun-
derlagen, som ligger till grund för rangordningen, 
skickas ut till prioriteringsgruppen via en webbenkät. 
Alla deltagare i gruppen ger sedan förslag på prioritet 
för de aktuella tillstånds- och åtgärdsparen. Det är 
också möjligt att lämna kommentarer. Resultaten 
och eventuella kommentarer sammanställs och ano-
nymiseras, och skickas sedan ut till gruppen tillsam-
mans med en ny webbenkät. Därmed får deltagarna 
möjlighet att revidera sina tidigare svar utifrån övriga 
deltagares kommentarer och förslag till rangordning. 
Vid efterföljande möte utgår prioriteringsgruppen 
från den andra omgångens resultat och kommer 
efter diskussion fram till en rangordning som hela 
gruppen står bakom.

ARBETSGRUPPER PÅ SBU OCH SOCIALSTYRELSEN
Arbetet med att ta fram de nationella riktlinjerna 
för tandvård har gjorts i samverkan med många 
olika aktörer, bland annat med det nationella pro-
gramområdet för tandvård (NPO), andra myndig-
heter samt ett stort antal sakkunniga. Totalt har 
över 500 externa sakkunniga varit med i olika de-
lar av arbetet. 

Socialstyrelsen har haft en projektledningsgrupp 
bestående av fem externa sakkunniga och fyra per-
soner från Socialstyrelsen (en projektledare och tre 
vetenskapliga projektledare) som har följt arbetet 
från start. Utöver detta har även flera andra personer 
från myndigheten varit delaktiga, bland annat en 
redaktör och en administratör samt informations-
specialister, jurister och odontologiskt sakkunniga. 
Även SBU har haft en projektgrupp bestående av 
fem externa sakkunniga samt en projektledare, 
en biträdande projektledare, en projektadminis-
tratör och en informationsspecialist. Utöver detta 
har myndigheterna anlitat ett 40-tal vetenskapligt 
meriterade sakkunniga för att ta fram nya, eller upp-
datera befintliga, underlag om åtgärdernas effekt.

Samtliga sakkunniga som har tagit fram kunskaps-
underlag, eller deltagit i projektledningsgruppen 
eller prioriteringsgruppen, har deklarerat eventu-
ella intressekonflikter. En bedömning har därefter 
gjorts för att se att det inte förelegat något hinder 
för att delta i arbetet.

Konsensuspanel 
Konsensuspanelen har bestått av totalt 470 perso-
ner, varav 394 tandläkare och 76 tandhygienister. 
Nästan 70 procent av dessa hade mer än 15 års er-
farenhet. Konsensuspanelen har haft en god sprid-
ning över landet, och både offentlig och privat verk-
samhet har varit representerad.

Rekrytering till panelen har bland annat skett 
med hjälp av det nationella programområdet för 
tandvård, Sveriges Folktandvårdsförening, ämnes-
föreningarna, lärosätena samt privata vårdgivare.

Prioriteringsgrupp
Rekryteringen av deltagare till prioriteringsgrup-
pen har skett genom nominering från det nationella 
programområdet för tandvård, Sveriges Folktand-
vårdsförening, SKR:s tandvårdsnätverk, Sveriges 
Tandläkarförbund, Sveriges Tandhygienistfören-
ing, ämnesföreningarna, äldretandvårdscentra, lä-
rosätena samt privata vårdgivare. 

Prioriteringsgruppen har bestått av sammanlagt 
26 personer som representerar olika verksamhe-
ter i olika delar av landet och som har både bred 
kompetens och praktisk erfarenhet av kliniskt ar-
bete. De yrkesgrupper som varit representerade 
är tandläkare och tandhygienister. Såväl allmän-
tandläkare som specialister har varit med och alla 
ämnesområden har varit representerade. Flera 
av medlemmarna i prioriteringsgruppen har ut-
över en bred klinisk kompetens även arbetat som 
forskare, tjänstemän eller chefer inom tandvård-
en. Två av deltagarna har företrätt patienternas 
perspektiv. De har rekryterats genom nominering 
från Socialstyrelsens äldreråd respektive funk-
tionshindersnämnd.

IMPLEMENTERING – NATIONELLT, 
REGIONALT OCH HOS DEN ENSKILDA 
VÅRDGIVAREN OCH BEHANDLAREN 
Implementering av nationella riktlinjer handlar om 
att omsätta kunskap i konkret handling och genom-
föra förändringar så att vården fungerar på ett nytt 
eller annorlunda sätt, och det är välkänt att detta 
är en komplex process.

Många har ansvar för implementeringen och 
möjlighet att bidra finns både för den som är be-
handlande kliniker och för den som har ett an-
svar för verksamheten i beslutsfattande funktion. 
Även om de nya riktlinjerna främst riktar sig till 
beslutsfattare, ger de också varje enskild behand-
lande tandläkare, eller tandhygienist, vägledning 
i patientmötet. För att nå framgång i implemente-

” Totalt har över 500 externa 
sakkunniga varit med i olika delar 
av arbetet.”
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Många individer involverade i arbetet med de nationella riktinjerna

Projektledningsgrupp
Grupp bestående av 5 sakkunniga samt projektgrupp

Framtagande  
av kunskapsunderlag

Socialstyrelsen
34 sakkunniga  

som arbetat med  
kunskapsunderlag 

samt 470 yrkesverk-
samma i konsensus-

panelen

SBU
Grupp bestående  
av 5 sakkunniga 

samt projektgrupp 
(SBU)

Framtagande  
av hälsoekonomiska 

underlag

Hälsoekonom

Prioriteringsarbetet

Grupp bestående  
av 24 sakkunniga och  
2 patientföreträdare

Indikatorarbetet

Grupp bestående  
av 6 sakkunniga samt 

projektgrupp

ringsarbetet är den som har ett verksamhets- eller 
ledningsansvar speciellt viktig [8, 9]. I implemente-
ringsforskningen framhålls viktiga ledarbeteenden, 
som till exempel förmåga att ge stöd, återkoppla, 
kommunicera, vara en förebild och vidareutveckla 
medarbetarna.

Implementering av nationella riktlinjer kräver 
både professionell kunskap, förbättringskunskap 
och förståelse för patienternas möjlighet att med-
verka. 

Initiativet med kunskapsstyrning är en viktig del i 
utvecklingen mot en mer evidensbaserad tandvård. 
Forskningen indikerar dock att det även behövs 
stödjande strukturer och systematiskt stöd på både 
nationell, regional och på lokal nivå. Det behövs till 
exempel kompetens för förändringsprocesser och 
nulägesanalyser. Och det behövs tid och tålamod. 
Med kunskap om implementering genomförs i ge-
nomsnitt 80 procent av det planerade förändrings-
arbetet efter tre år. Utan sådan kunskap genomförs 
endast 14 procent efter 17 år [10]. Den pågående 
samverkan mellan folktandvård och privat tand-
vård inom ramen för den nationella kunskapsstyr-
ningen, liksom strukturen nationell-regional-lokal 
nivå, kommer förhoppningsvis att bidra till en mer 
effektiv implementering.

UPPFÖLJNING OCH KOPPLINGEN 
TILL KVALITETSREGISTER 
OCH HÄLSODATAREGISTER 
Uppföljning och analys är centrala delar i det stän-
digt pågående arbetet med att systematiskt utveck-
la och tillämpa ny kunskap. Analyser behöver gö-
ras utifrån bland annat jämlikhet, tillgänglighet, 
resultat och effektivitet. Jämförelser görs både för 
att yrkesutövare inom tandvården och olika verk-
samheter ska kunna jämföra sig med andra och för 
att kunna följa sin egen utveckling över tid. 

Som stöd för uppföljning har vi i tandvården 
Svenskt kvalitetsregister för Karies och Parodontit 
(SKaPa) och Tandhälsoregistret. SKaPa kan via sin 
utdataportal lämna information för utvärderingar 
månadsvis på klinik- och regional nivå. Syftet med 
Tandhälsoregistret är bland annat att följa tandvår-
dens utveckling nationellt och lämna underlag för 
statlig planering. Registerinformationen används 
också till statistik och forskning, men även till utveck-
ling av kvalitetsindikatorer och andra utvärderingar. 

I Socialstyrelsens modell för att ta fram nationella 
riktlinjer ingår också att ta fram kvalitetsindikato-
rer för systematisk uppföljning. Dessa publicerades 
tillsammans med rekommendationerna i septem-
ber 2021. Både SKaPa och Tandhälsoregistret utgör 
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datakällor för vissa av de nya indikatorerna. Även 
i de nationella riktlinjerna från 2011 finns det indi-
katorer och för cirka 15 av dessa redovisar SKaPa 
utfall i sina årsrapporter [11].

För att tandvården ska kunna fatta väl under-
byggda beslut behöver kvalitetsindikatorer och 
annan uppföljningsdata ständigt utvecklas och 
presenteras på ett tillgängligt sätt, för att ge dem 
som arbetar i tandvården möjlighet att samarbeta 
och dela erfarenheter med varandra.

Kvalitetsregister och hälsodataregister erbjuder 
unika möjligheter till systematiskt förbättringsar-
bete och forskning. Målsättningen är att ytterli-
gare utveckla kvaliteten och stärka tilliten mellan 
medborgarna och tandvården genom att använda 
kvalitetsregistren på ett klokt sätt, i en nära dialog 
med medarbetare och ledning och där även patien-
terna involveras.

PUBLICERING AV RIKTLINJERNA
I september 2021 publicerades Socialstyrelsens nya 
nationella riktlinjer för tandvård. Socialstyrelsen och 
SBU har med etablerade metoder tagit fram veten-
skapliga underlag och rekommendationer för diag-
nostik, förebyggande och behandlingar inom tand-
vården. Riktlinjerna vänder sig till beslutsfattare 
och till alla verksamma inom tandvården. De kom-
mer att utgöra ett viktigt stöd inom utbildning och 
klinik, för vad som ska anses vara bästa tillgängliga 
kunskap och vård. Väl underbyggda indikatorer för 
uppföljning av tandvårdens processer och resultat 
kommer, tillsammans med fortsatt utbyggnad av 
kvalitets- och hälsodataregister, att bidra till fort-
satt utveckling av svensk tandvård. l

” Riktlinjerna kommer att utgöra ett viktigt stöd inom 
utbildning och klinik, för vad som ska anses vara bästa 
tillgängliga kunskap och vård.”

Kom och träffa  
oss på Swedental!
Vi finns på Tandläkartorget (monter A17:21)

Du vet väl att du som medlem/tidningsprenumerant också får  
tillgång till mer material på vår webbplats: www.tandlakartidningen.se

Forskaren: SKaPa är en guldgruva för forskningen
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Klara riktlinjer
Generaldirektör Olivia Wigzell 

är stolt över Socialstyrelsens 

största projekt någonsin
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Vävnads- 

biopsier på icke-

invasivt vis

Forskaren: Tandvård för vuxna behöver prioriteras
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Koll på kursen

För tandläkare  
Lars Holm är 

aktiehobbyn en  
väg till frihet

KARRIÄR Ny serie om 
specialiteterna

”Det gäller att lära sig var 

och av vem du hämtar 
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METOD

Hamrade guldinlägg  

– en bortglömd konst  
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Tandvård i trailer 
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NYHETERVäxande vårdskuld fyller tandteknikernas orderblock

NYHETER
Allt om tandvårdsutredningens förslag

KARRIÄR
Meningsfullhet viktigare än pengar

NORDISKT TEMA  ●   DEL 4  Ojämlikhet i oral hälsaTandförluster och käkledssmärta  ●  Tandvårdssystemen 
i Norden  ●  Odontologisk folkhälsovetenskap

Uppdrag 
slutfört

”Vi vill rikta om  resurserna till dem som har störst behov.”
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Debatt:
Utveckla  frivillig efterutbildning

Veronica Palm har lämnat över utredningen om jämlik tandhälsa

Forskaren: Finansiering är alltid ett problem
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NYHETER
Arbetsmiljöverket  

granskar tandvården

KLINIK & PRAKTIK

Drygt en miljard  

i  intäkter har försvunnit 

under  pandemin

Lärorik  
 resa

”Vi kom ganska tidigt 

överens om att lyssna  

på tandvården.”
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Debatt:
Tandvårds

utredningen  

löser inte alla 

 problem

Utredaren Martin Färnsten  

har fått grundlig kunskap om 

tandvårdssystemet

NYHETER
Nytt selektivt statligt 

tandvårdsstöd föreslås

Forskaren: Svårt att se tandsprickor utan mikroskop
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Möte med
  covid-19 Susan Sarwari  

hjälper patienterna  

som få vill ta emot

NYHETER

Pendlande tandläkare  

vardag i Norrbotten

 
KARRIÄR

Från polsk examen till 

svensk legitimation 

NYHETER

Färre tandvårdsbesök 

i landsort och bland 70+
 

PORTRÄTTET

Aleksandar Milosavljevic  

gillar virtuell undervisning 

”Jag kan göra nytta, och 

den känslan är större än 

rädslan för covid-19.”

NORDISKT TEMA  ●   DEL 1 

Ojämlikhet i oral hälsa

Teoretiska angreppsvinklar  ●  Utbildningsnivå och tandvård


