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Vårdgivaren Oral Care har sammanställt statistik över åtgärder för nöd-
vändig tandvård, utförd med vårdformen hemtandvård, på särskilda 
boenden i Region Skåne från år 2019 till första halvåret 2021. Hemtand-
vården upphörde väsentligen i och med besöksförbudet våren 2020, och 
den uteblivna tandvården under covid-19-pandemin verkar ha lett till en 
vårdskuld som nu ses genom ett ökat antal åtgärder av mer akut karaktär. 

Coronavirus disease 2019 (covid-19) som orsakas av 
viruset Severe acute respiratory syndrome corona-
virus 2 (SARS-CoV-2) bröt ut i slutet av år 2019 och 
orsakade sedermera en global pandemi med omfat-
tande konsekvenser i form av dödlighet, sjukdom, 
mänskligt lidande och samhälleliga störningar [1]. 
Fortfarande, drygt ett år in i pandemin, är stora de-
lar av världen hårt drabbade [2].

Vad gäller tandvården i Sverige har verksamhe-
terna påverkats i olika grad under pandemins olika 
faser, men också beroende på region, verksamhe-
tens inriktning och vårdform. Under den första vå-
gen av pandemin valde många tandvårdskliniker 
att inte kalla in riskgrupper, medan besöksförbu-
det i äldreomsorgen väsentligen satte stopp för all 
hemtandvård, förutom för de mest akuta tandlä-
karbesöken [3–6].

Trots att pandemin inte är över, och trots att vi 
kommer att behöva förhålla oss till covid-19 under 
en överskådlig tid framöver, har företaget Oral 
Care sammanställt åtgärdsstatistik för nödvändig 
tandvård, utförd med vårdformen hemtandvård, 
på särskilda boenden i Region Skåne från 2019 till 
och med första halvåret år 2021. Region Skåne är 
särskilt intressant då Oral Care är den enda vårdgi-
varen där som utför större volymer av hemtandvård 
på särskilda boenden.

För att en individ ska bli berättigad till uppsö-
kande tandvård görs en bedömning av omvård-
nadsbehovet av kommunens biståndsbedömare. 
Alla som är berättigade till uppsökande tandvård 

(munhälsobedömning) är även berättigade till 
nödvändig tandvård. Man har rätt att tacka nej till 
uppsökande tandvård och är fri att välja vårdgivare 
för sin nödvändiga tandvård [7].

Syftet med artikeln är att beskriva trender i åt-
gärdskodsfördelningen under covid-19-pandemin 
på utförd hemtandvård för äldre på särskilda bo-
enden i Region Skåne, ur ett vårdgivarperspektiv.

MATERIAL OCH METODER
Data om användning av åtgärdskoder för nödvän-
dig tandvård med vårdformen hemtandvård, en-
ligt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets 
föreskrifter och allmänna råd om statligt tand-
vårdsstöd (HSLF-FS 2020:28) [8], extraherades ur 
det digitala patientjournalsystemet Opus Dental 
7.1 (Opus systemer AS) för vårdgivaren Oral Cares 
verksamhet i Region Skåne under perioden 2019-
01-01–2021-06-30.

Inom vårdgivarens hemtandvårdsverksamhet 
med nödvändig tandvård arbetar i nuläget 22 tand-
hygienister och 15 tandläkare samt 18 tandsköter-
skor. Under perioden 2019–juni 2021 har det inte 
förekommit någon personalbrist som påverkat 
tillgången till hemtandvård.

År 2020 uppsökte vårdgivarens personal 5 297 
av de totalt cirka 22 000 berättigade individerna 
i Region Skåne. Den låga andelen berodde på att 
uppsökande tandvård stoppades i Region Skåne 
på grund av covid-19-pandemin, varför personalen 
endast hann tillfråga 7 000 individer om de ville ha 
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sin munhälsobedömning utförd. Vårdgivaren hade 
7 600 aktiva patienter i Region Skåne inom nödvän-
dig tandvård med vårdformen hemtandvård år 2020. 
Behandlingar som inte kunde utföras i hemtand-
vård remitterades till en stationär tandvårdsklinik. 
Antalet remisser till stationär tandvårdsklinik var 
år 2020 160 stycken.

De vanligaste åtgärdskoderna valdes ut avse-
ende tandvårdsåtgärder utförda av tandläkare 
(101, Basundersökning, utförd av tandläkare; 103, 
Kompletterande eller akut undersökning, utförd av 
tandläkare; 301, Sjukdoms- eller smärtbehandling, 
mindre omfattande; 302, Sjukdoms- eller smärtbe-
handling; 401, Tanduttagning, en tand; 700, Repa-
rativa åtgärder, åtgärdskodsgruppen sammansla-
gen) samt tandhygienister (111, Basundersökning, 
utförd av tandhygienist; 112, Basundersökning med 
fullständig parodontal undersökning, utförd av 
tandhygienist; 311, Information eller instruktion 
vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem; 
321, Icke-operativ behandling av kariessjukdom; 
341, Behandling av parodontal sjukdom eller pe-
riimplantit, mindre omfattande; 342, Behandling 
av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt 
tidskrävande). 

Ingen forskning utfördes på människor eller 
mänsklig vävnad och inga känsliga personupp-
gifter användes, etikprövning var därför inte nöd-
vändig [9].

RESULTAT
Tandläkarundersökningar

Åtgärderna 101, basundersökning utförd av tandlä-
kare, samt 103, kompletterande eller akut undersök-
ning, minskade kraftigt från februari till april 2020 
jämfört med 2019 (figur I). Kraftig ökning sågs se-
dan i oktober 2020, med åter sjunkande trend i no-
vember och december 2020. Ökande antal åtgär-
der sågs i januari och februari 2021, samt åter mot 
2019 års nivåer igen i april–juni 2021.

Sjukdoms- eller smärtbehandlingar 
samt tanduttagning

Åtgärderna 301, sjukdoms- eller smärtbehand-
ling, mindre omfattande, samt 302, sjukdoms- el-
ler smärtbehandling, minskade kraftigt från febru-
ari till april år 2020 jämfört med 2019 (figur II). En 
långsam uppgång, dock tydligt under 2019 års ni-
våer, sågs sedan fram till oktober 2020. Under no-
vember och december 2020 en avtagande trend, i 

Figur I. Åtgärderna 101, 
basundersökning, samt 103, 
kompletterande eller akut 
undersökning, utförd av 
tandläkare 2019-01-01–2021-
06-30.

” De viktigaste 
fynden var att 
hemtandvården, 
och framför allt 
tandhygienist-
vården, upp-
hörde i princip 
helt i och med 
besöksförbudet 
på särskilda  
boenden …”
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Figur II. Åtgärderna 301, 
sjukdoms- eller smärtbe-
handling, mindre omfattan-
de, samt 302, sjukdoms- eller 
smärtbehandling, 2019-01-
01–2021-06-30.
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likhet med år 2019. Relativt normaliserade nivåer i 
januari och februari 2021, i jämförelse med år 2019. 
Därefter på en högre nivå i mars till juni 2021 jäm-
fört med 2019 och 2020.

Åtgärd 401, tanduttagning, en tand, uppvisade 
lägre nivåer under år 2020 fram till juli, jämfört 
med 2019. Under november och december 2020 
sjunkande trend och därefter åter mot 2019 års ni-
våer i mars–juni 2021.

Reparativa åtgärder
De totala åtgärderna i 700-serien, reparativa åtgär-
der, sjönk kraftigt från februari till maj år 2020 (figur 
III). Långsam stigning till september år 2020, dock 
på lägre nivå jämfört med 2019. Därefter kraftig ök-
ning i oktober 2020, och resten av året som 2019. 
Sedan ökning januari till mars 2021, och i april samt 
maj väsentligen åter på 2019 års nivåer.

Tandhygienistundersökningar
Åtgärderna 111 och 112, basundersökningar utför-
da av tandhygienist, minskade från mars till juni år 
2020, utan större skillnader jämfört med 2019 (fi-
gur IV). Trend mot normalisering augusti till sep-
tember 2020. Kraftig ökning i oktober 2020, med 
sjunkande trend i november och december 2020. 
Ökande i januari 2021 jämfört med både 2019 och 
2020. Kvar på högre nivåer januari och februari 2021, 
med återgång i mars–juni 2021 till 2019 års nivåer.

Vanliga åtgärdskoder vid tandhygienistvård
Tandhygienistvård som är vanligt förekommande 
inom hemtandvård på särskilda boenden speglas 
av åtgärdskoderna 311, 321, 341 samt 342, vars be-
tydelse förklaras i avsnittet Material och metoder 
(ovan). Avseende dessa åtgärder sågs en generell 
och kraftig nedgång till nästintill obefintlighet un-
der april 2020 (figur V). Långsam stigning från låga 
nivåer mot närmare normalisering i oktober 2020, 
jämfört med 2019. Viss ökning fram till november 
2020. Åter på lägre nivåer i januari 2021, men hög-
re i februari och mars 2021, med trend mot norma-
lisering i april, jämfört med 2019. Trend mot ök-
ning igen i juni 2021.

DISKUSSION
Åtgärdskodsfördelningen under covid-19-pande-
min beskrivs från data ur verksamhetsuppföljning 
på utförd nödvändig tandvård inom hemtandvård 
för äldre på särskilda boenden i Region Skåne, ur 
ett vårdgivarperspektiv.

I syfte att följa verksamheten under pandemin 
diskuterades månatlig åtgärdsstatistik löpande i 
dialogmöten med Enheten för tandvårdsstyrning 
i Region Skåne och vårdgivaren Oral Care. Detta 
ansågs värdefullt och givande för att dokumentera 
pandemins effekter för framtiden.

Ur ett representativitetsperspektiv är hemtand-
vården som Oral Care bedriver i Region Skåne 

synnerligen lämplig för att förstå pandemins kon-
sekvenser för den utförda tandvården på särskilda 
boenden, då företaget är den enda vårdgivaren där 
som utför större volymer av nödvändig tandvård 
med vårdformen hemtandvård.

En svaghet med data från verksamhetsuppföljan-
de register, som inte är insamlad med vetenskaplig 
ansats, är att det kan förekomma problem med re-
liabilitet [10], det vill säga variationer i hur åtgärds-
koder används. För att minska det problemet har 
Oral Care rutinmässig uppföljning av åtgärdskods-
användning och systematiska journalgranskningar, 
vilket är en styrka i föreliggande datainsamling. En 
fördel med att samla in registerdata eller så kallad 
”real-world data” är att man relativt snabbt kan ta 
fram stora datavolymer [11], som i detta fall genom 
att samla in data från rutinverksamheter. I och med 
att syftet var att påvisa trender i åtgärdskodsanvänd-
ning gjordes inga statistiska analyser (inferenser) 
och slutsatserna formulerades med försiktighet.

De viktigaste fynden var att hemtandvården, 
och framför allt tandhygienistvården, upphörde i 
princip helt i och med besöksförbudet på särskilda 
boenden som infördes i Sverige den 30 mars 2020, 
och att den uteblivna tandvården under pandemin 
verkar ha orsakat en vårdskuld, som nu ses genom 
ett ökat antal åtgärder av mer akut karaktär.

Fluktuationerna som ses i åtgärdskodsfördel-
ningen följer i stort sett pandemins faser i Sverige, 
där en rejäl nedgång sågs då besöksförbudet inför-
des på äldreboenden i april 2020, vilket hindrade all 
hemtandvård förutom de mest akuta behoven. Efter 
en kort fas av återhämtning under sommaren 2020 
slog en andra våg till under hösten 2020, som sedan 
avlöstes av en tredje våg under vintern 2020–2021. 
Smittlägets olika faser har gjort att många boenden 
velat avvakta med tandvårdsbesök i olika omgångar 
och önskat skjuta fram tandvårdsbesöken till efter 
att de boende inom äldreomsorgen fått vaccina-
tion mot covid-19. 

Under våren och sommaren 2021 har nu vacci-
nationskampanjerna avancerat på bred front och 
vi ser en återgång till en mer ordinär tandvårds-
verksamhet.

Regelbunden tandvård är viktig för omsorgsbe-
roende äldre, eftersom munhälsan kan försämras 
snabbt och få konsekvenser för allmänhälsa och 
livskvalitet [12]. Under våren 2021 har tandhygie-
nisterna fått utföra mer basundersökningar för att 
hinna i kapp de förlorade möjligheterna till revi-
sionsundersökningar och sjukdomsbehandlande 
samt förebyggande tandvårdsåtgärder som inte 
kunnat utföras med anledning av restriktionerna 
under covid-19-pandemin.

När vi följer relativt enkla och basala hygienru-
tiner minskar vi risken för att smittas av och sprida 
infektionssjukdomar i samhället. Detta gäller till 
exempel säsongsinfluensa och vinterkräksjuka men 
även fortsatt covid-19 [13]. Hygienrutiner i vardagen 

” Under våren 
2021 har tand-
hygienisterna 
fått utföra mer 
basundersök-
ningar för att 
hinna i kapp …”
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för att förebygga covid-19 är egentligen inte särskilt 
annorlunda jämfört med hygienrutiner i allmänhet 
och kan bespara sjukdom och personligt lidande, 
särskilt för de sköraste äldre i samhället och andra 
riskgrupper [13].

KONKLUSION
• När besöksförbudet infördes på särskilda boen-

den i april 2020 fick endast akuttandvård eller 

Figur III. Åtgärder i 700- 
serien, reparativa åtgärder, 
2019-01-01–2021-06-30.

tandvård som inte kunde anstå utföras.
• En kraftig minskning av utförd tandvård mellan 

mars och april 2020 verkar ha lett till en vård-
skuld.

• I april–juni 2021 ses en återgång till nivåer som 
förelåg år 2019, med undantag för en högre nivå 
av användning av åtgärdskoderna 301–303, vil-
ket antyder fler tandläkaråtgärder av akut ka-
raktär.
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Figur V. Åtgärderna 311, 
information eller instruktion 
vid munhälsorelaterade 
sjukdomar eller problem, 
321, icke-operativ behand-
ling av kariessjukdom, 341, 
behandling av parodontal 
sjukdom eller periimplan-
tit, mindre omfattande, 
samt 342, behandling av 
parodontal sjukdom eller 
periimplantit, omfattande 
2019-01-01–2021-06-30.

Figur IV. Åtgärderna 111, 
basundersökning, samt 
112, basundersökning med 
fullständig parodontal 
undersökning, utförd av 
tandhygienist 2019-01-
01–2021-06-30.
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• Tandhygienisterna har en nyckelroll vid återgång 
till revisions- och profylaktisk tandvård på särskil-
da boenden.

SLUTSATS OM KLINISK RELEVANS
Ur ett vårdgivarperspektiv inom tandvården konklu-
deras att vid en pandemi som den föreliggande bör 
man kontinuerligt följa sin verksamhet och agera i 
realtid för att skapa trygghet i sin organisation och 
bland patienterna. I detta fall följdes åtgärdskods-
fördelningen vid regelbundna dialogmöten med 
Enheten för tandvårdsstyrning i Region Skåne.

ENGLISH SUMMARY
Impact of the Covid-19 pandemic 
on domiciliary dental care 
– experiences from a care provider in Skåne
Catarina Eldh, Niclas Palmstierna and Petteri Sjögren
Tandläkartidningen 2021; 113 (12): 48–52
The extent to which the Covid-19 pandemic has 
had an impact on the dental care of elderly nursing 
home residents requires investigation. The compa-
ny Oral Care has compiled statistics on provided 
dental procedures performed at nursing homes 
in Region Skåne (Sweden) from 2019 to 2020, and 
the first half of 2021. Oral Care is the only provider 
in Region Skåne that provides extensive necessa-
ry dental care in nursing homes for older people. 

Principally, the study showed that domiciliary 
dental care essentially ceased in the spring of 2020 
with the introduction of a ban for visiting nursing 
homes. Consequently, the lack of dental care pro-
vided during the last 12–18 months has led to a de-
ficit, and the current increase in number of acute 
dental procedures. 

From a caregiver’s point of view, it can be conclu-
ded that one of the most important lessons learned 
from the pandemic of this magnitude, is that one 
should act quickly to create and maintain confidence 
in the clinical organization and amongst patients. 
When disrupting events, such as a pandemic occur, 
management must be constantly informed of the 
various aspects related to the management team’s 
areas of expertise, and to always act fact-based. It 
is important to be resilient as a company but also 
to eliminate or reduce risks and concerns amongst 
the personnel. l
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