
Kunskap & kvalitet nr 10

Nationella riktlinjer 
för vuxentandvård  
– en användarguide



© Sveriges Tandläkarförbund 2014

Du får gärna citera materialet i skriftserien Kunskap & kvalitet om du 
uppger källan. Du får inte använda texterna i kommersiella sammanhang. 
Sveriges Tandläkarförbund har ensamrätt att bestämma hur detta verk 
får användas, enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och 
konstnärliga verk upphovsrättslagen.

Denna skrift är en del i Sveriges Tandläkarförbunds 
serie Kunskap & kvalitet. Syftet med skriftserien är 
att bidra till utveckling av kvalitet och patientsäkerhet 
i tandvården. Skrifterna ska fungera som ett verktyg 
och stöd för dig i ditt arbete som tandläkare och 
ingår i ditt medlemskap i Sveriges Tandläkarförbund.

2011 publicerade Socialstyrelsen nationella riktlinjer 
för vuxentandvård. Sveriges Tandläkarförbund har 
tagit fram den här skriften för att du lättare ska kunna 
använda riktlinjerna i ditt arbete. Socialstyrelsen har 
fått lämna synpunkter på innehållet.
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Bakgrund 

En preliminär version av de nationella 
riktlinjerna för vuxentandvård kom 
redan hösten 2010. Efter att ha 
tagit in synpunkter från tandvården 
fastställdes den färdiga versionen 
som sedan publicerades i maj 2011. 
En patientversion publicerades även.
Socialstyrelsen bevakar löpande 
de områden där nationella riktlinjer 
finns publicerade, och ändrar 
rekommendationer i riktlinjerna om det 
finns goda skäl till det på grund av 
förändringar i omvärlden.

Socialstyrelsen har tagit fram riktlinjerna 
tillsammans med flera av landets främsta 
experter inom tandvårdsområdet. 
Du kan läsa mer om detta arbete på 
Socialstyrelsens hemsida: http://www.
socialstyrelsen.se/tandvardsriktlinjer 
 
Rekommendationerna i riktlinjerna bygger 
på aktuell forskning och beprövad 
erfarenhet. Riktlinjerna ska uppdateras 
var tredje till var femte år, men om 
kunskapsläget ändras kan en uppdatering 
för ett visst område bli nödvändig 
snabbare än så.
 
Socialstyrelsen har tidigare tagit 
fram nationella riktlinjer inom ett tiotal 
områden, bland annat för diabetesvården, 
hjärtsjukvården och för vård och omsorg 
vid demenssjukdom. De ger vägledning 
om vilka behandlingar och metoder som 
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olika verksamheter i vård och omsorg bör 
satsa sina resurser på.  
 

Vad ska riktlinjerna 
användas till?

De nationella riktlinjerna för 
vuxentandvård har tagits fram med 
patienten i fokus. Riktlinjerna ska bidra 
till att den enskilda patienten får en så 
effektiv vård som möjligt och även den 
vård som ger störst nytta i förhållande till 
kostnaden. Riktlinjerna ska till exempel 
hjälpa till att jämna ut regionala skillnader 
i tandvården. Tanken är att riktlinjerna 
ska styra tandvården mot en mer 
evidensbaserad och god tandvård. 

Riktlinjerna är också framtagna för att 
vara ett stöd till dig som tandläkare (eller 
tandhygienist) i ditt val av den mest 
effektiva behandlingen. Beslutsfattare och 
verksamhetsledningar inom tandvården 
får också stöd genom riktlinjerna i sin 
styrning och prioritering av tandvården. 

Riktlinjerna fungerar även som en 
kunskapsbank som ger överblick över 
den forskning som har gjorts inom olika 
områden och över de kunskapsluckor 
som finns. De ska också vara till stöd för 
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 
(TLV), som beslutar vilka 
behandlingsåtgärder som berättigar till 
statligt tandvårdsstöd. 
 

”Tanken är att 
riktlinjerna ska 
styra tandvården 
mot en mer 
evidensbaserad 
och god 
tandvård”
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Vad händer om jag 
struntar i riktlinjerna?

I juridisk mening är de nationella 
riktlinjerna inte bindande, men de är så 
kallade starka rekommendationer. Som 
tandläkare är du inte tvingad att följa 
rekommendationerna, men tänk på att 
riktlinjerna kan komma att användas 
av Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) vid eventuell granskning av din 
verksamhet, till exempel i ett fall där en 
patient kommit till skada.

Indikatorer  
Dessutom kommer Socialstyrelsen 
att följa upp hur tandvården följer 
riktlinjerna genom så kallade 
indikatorer, det vill säga mått som 
speglar kvaliteten i tandvården. 
Socialstyrelsen har tagit fram 
indikatorer som omfattar de sju 
ämnesområden som ingår i riktlinjerna 
för vuxentandvården. Socialstyrelsen 
gör regelbundet nationella 
utvärderingar med indikationerna 
som grund. Utvärderingarna redogör 
för indikatorer och underlag för 
bedömningar, för att öppet jämföra 
och utvärdera kvalitet och effektivitet i 
svensk tandvård.

”Som tandläkare 
är du inte tvingad 
att följa rekom-
mendationerna, 
men tänk på att 
riktlinjerna kan 
komma att  
användas av  
IVO vid eventuell 
granskning av din 
verksamhet”
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Exempel på indikator 
Sjukdomsbehandling vid karies
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Individuell bedömning 
viktig

Riktlinjerna är framtagna på gruppnivå. 
I den kliniska vardagen vid bedömning 
av en enskild patient är det viktigt att 
göra ett individuellt ställningstagande 
för just den personen. Avsteg från 
rekommendationerna kan behöva 
göras för patienter som har flera 
sjukdomar. Det kan också vara så 
att patienten själv föredrar en annan 
behandlingsåtgärd än den som 
rangordnas högst i riktlinjerna, till 
exempel på grund av kostnaden. 

”Vid bedömning 
av en enskild  
patient är det 
viktigt att göra  
ett individuellt 
ställningstagande 
för just den  
personen”
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Vilka områden tar 
riktlinjerna upp?

Riktlinjerna gäller enbart för 
vuxentandvård och kan inte användas 
för barntandvård. De gäller framför 
allt tandvård som ges inom ramen för 
det statliga tandvårdsstödet. Personer 
med särskilda tandvårdsbehov 
till följd av fysisk eller psykisk 
funktionsnedsättning omfattas inte av 
riktlinjerna. 
 
Socialstyrelsen har delat in riktlinjerna 
för vuxentandvård i sju områden:  

• Patientundervisning 
 

• Karies 
 

• Parodontit  

• Endodonti 
 

• Bettfysiologi  

• Ortodonti  

• Protetik
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Så söker du i riktlinjerna  
 
Sök i riktlinjerna som du hittar på 
Socialstyrelsens hemsida www.
socialstyrelsen.se/tandvardsriktlinjer/
sokiriktlinjerna 
 

1. Sök en speciell åtgärd i fritextfältet 
eller markera det tillstånd, åtgärd 
eller vårdform det gäller. 

2. Klicka på Sök. 

3. Sökresultatet presenteras till 
vänster tillsammans med en 
prioriteringssiffra i kolumnen 
rekommendationer.
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Hur ska 
prioriteringssiffrorna 
tolkas? 

I de nationella riktlinjerna för 
vuxentandvård ger Socialstyrelsen tre 
typer av rekommendationer:

• Prioritering (rangordning) från 1-10, 
där siffran 1 anger åtgärder med 
störst angelägenhetsgrad

• icke-göra
• FoU

Prioritering 1-10 

• Åtgärder med dokumenterad effekt 
eller stöd i beprövad erfarenhet kan 
rangordnas mellan 1 och 10. 
 

• Svåra tillstånd och effektiva 
åtgärder rangordnas högre än 
mindre allvarliga tillstånd och 
mindre effektiva åtgärder.  

• Åtgärder med stor nytta för 
individen i förhållande till kostnaden 
rangordnas högre än åtgärder 
med liten nytta i förhållande till 
kostnaden. 

• Åtgärder där effekten är 
bedömd med stöd från ett starkt 
vetenskapligt underlag rangordnas 
ofta högre än om effekten 
är bedömd med ett svagare 
vetenskapligt underlag. 
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• Åtgärder som kan betecknas som 
andrahandsval rangordnas lägre 
än förstahandsvalet. Hur mycket 
lägre rangordningen blir beror på 
hur mycket sämre effekten eller 
kostnadseffektiviteten är. 

För att kunna sätta prioriteringssiffran 
(1−10) för en tillstånds- och 
åtgärdskombination har 
Socialstyrelsen alltså tagit hänsyn 
till både tillståndets svårighetsgrad, 
åtgärdens effekt, vetenskapligt stöd 
och kostnadseffektivitet. Siffran 1 
anger åtgärder med högst prioritet. 
Siffran 10 anger åtgärder som ger 
mycket liten nytta eller som ger liten 
nytta i förhållande till kostnaden vid de 
aktuella hälsotillstånden. Svåra tillstånd 
och effektiva åtgärder rangordnas 
högre än mindre allvarliga tillstånd och 
mindre effektiva åtgärder.

Viktigt att tänka på när du tittar på 
prioriteringssiffran är att en 1:a inte 
alltid är den högst rangordnade 
åtgärden för ett tillstånd. En 3:a 
kan till exempel vara den högst 
rangordnade åtgärden för ett visst 
tillstånd. Prioriteringssiffran har 
nämligen en koppling till hur svårt det 
aktuella tillståndet är med avseende 
på tillståndets påverkan på den orala 
hälsan. 
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Exempel där siffran 3 är högsta möjliga rangordning för tillståndet
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Rangordningen startar med 
utgångspunkt i hur svårt  
tillståndet är:  

1-2 Mycket stor påverkan på   
 oral hälsa 

3-4 Stor påverkan på oral hälsa 

5-6 Måttlig påverkan på oral   
 hälsa 

7-   Liten påverkan på oral hälsa

En åtgärd kan inte rangordnas 
högre än vad tillståndets 
svårighetsgrad tillåter. Ett tillstånd 
som har stor påverkan på den 
orala hälsan kan inte få högre 
rangordning än 3. Oavsett hur 
effektiv en åtgärd är kan den inte 
rangordnas bättre än en 3:a. 
Endast tillstånd med mycket stor 
påverkan på den orala hälsan kan 
få de högsta rangordningssiffrorna 
1 eller 2.

Exempel där siffran 3 är högsta möjliga rangordning för tillståndet
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Exempel på rekommendationer vid tandlucka



17

Som ytterligare exempel på hur 
rangordningsskalan används, kan 
en åtgärd för ett måttligt svårt 
tillstånd endast rangordnas mellan 
5 och 10 på rangordningsskalan. 
Här startar rangordningen 
omkring 5. Är metoden effektiv, 
kostnadseffektiv och bedömd 
utifrån ett starkt vetenskapligt 
stöd hamnar den slutliga 
rangordningssiffran nära 5. Är 
åtgärden däremot inte effektiv eller 
om det finns andra alternativ som 
har bättre nytta i förhållande till 
kostnad, så rangordnas åtgärden 
lägre (närmare 10).  
 
Ett exempel på ett måttligt svårt 
tillstånd är en tandlucka långt 
bak i munnen. Tandstödd bro 
med extension och tand- och 
implantatstödd bro har båda en 5:a 
och är de alternativ som tandvården 
i första hand bör välja bland. Etsbro 
har däremot rangordnats lägre. 
 

Exempel på rekommendationer vid tandlucka
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Det är därför viktigt att du 
börjar med att undersöka vilka 
behandlingsalternativ som finns för 
det speciella tillstånd som du söker i 
riktlinjerna. De behandlingsalternativ 
som rangordnas högst för just det 
tillståndet är de som du i första hand 
bör välja. I motiveringen som följer 
varje rekommendation kan du läsa 
vilken den högsta möjliga siffran är för 
just det tillstånd som du söker. 
 
Socialstyrelsen har inte tagit hänsyn 
till tandläkarens eller tandhygienistens 
skicklighet när åtgärderna har 
rangordnats. Rekommendationerna 
utgår ifrån att åtgärden är korrekt 
utförd.
 
 
Icke-göra
 
När Socialstyrelsens rekommendation 
är icke-göra för en viss åtgärd 
innebär det att åtgärden inte bör 
utföras. Åtgärden/metoden anses 
ineffektiv och bör sluta användas inom 
tandvården. Det kan vara så att det 
finns vetenskaplig dokumentation för 
att åtgärden inte har någon effekt eller 
att den har mycket sämre effekt än 
annan behandling. Det kan även vara 
så att Socialstyrelsen har bedömt att 
de komplikationer och biverkningar 
som följer av behandlingen överväger 
de goda effekterna behandlingen har. 
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Exempel på rekommendationen icke-göra
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Exempel på FoU vad gäller karies och 
sjukdomsbehandling

FoU 

När Socialstyrelsen ger 
rekommendationen FoU för en viss 
åtgärd innebär det att det saknas ett 
vetenskapligt underlag för effekten 
eller att underlaget är bristfälligt eller 
motstridigt. Pågående eller kommande 
forskning bedöms dock kunna tillföra 
kunskap som är relevant. Åtgärden/
metoden kan alltså användas och 
utvärderas i klinisk forskning.
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Kliniskt exempel på 
vilken information du får 
då du söker i riktlinjerna  

Tillstånd: Aggressiv parodontit
Åtgärd: Förbättrad munhygien 
Rekommendation: 2 
 
Du får även information om att siffran 1 
är den högsta möjliga rangordningen 
för tillståndet och att tandvården 
bör ”stödja personer att nå en god 
munhygien vid aggressiv parodontit.” 
 
Motivering till rekommendation 
Du kan läsa hur Socialstyrelsen 
har tänkt när de har satt 
rekommendationen till en 2:a: 
 
”Tillståndet har en mycket stor 
påverkan på den orala hälsan. 
Effektiv egenvård (munhygien) är av 
avgörande betydelse för prognosen 
och ett positivt behandlingsresultat 
och förbättrad munhygien har därmed 
stor möjlighet att positivt påverka 
den orala hälsan. Socialstyrelsen har 
bedömt att kostnaden per vunnen 
effekt är låg. Effekten för att uppnå 
förbättrad munhygien har bedömts av 
Socialstyrelsens expertgrupp eftersom 
det vetenskapliga underlaget är 
bristfälligt.”
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Hur allvarligt är tillståndet? 
Du kan läsa hur Socialstyrelsen har 
tänkt kring tillståndets svårighetsgrad. 
 
”Tillståndet innebär en mycket stor 
påverkan på den orala hälsan till följd 
av en måttlig grad av smärta eller 
obehag, en stor till mycket stor grad 
av sjukdom eller vävnadsskada, en 
måttlig grad av nedsatt förmåga att 
äta, tugga eller tala, en måttlig till stor 
grad av påverkan psykologiskt och 
socialt, en liten till måttlig framtida risk 
för smärta eller obehag, en mycket 
stor framtida risk för sjukdomar eller 
vävnadsskador, en stor framtida risk 
för nedsatt förmåga att äta, tugga 
eller tala och en stor framtida risk för 
påverkan psykologiskt och socialt.” 

Vilka studier ingår i 
granskningen? 
I detta fall har det vetenskapliga 
underlaget inte varit av tillräcklig 
kvalitet för att Socialstyrelsen ska 
kunna evidensgradera slutsatserna. 
Istället har en expertgrupp tagit 
ställning till behandlingens effekter.  
 
Vilken effekt har åtgärden? 
Socialstyrelsens slutsats är: 
”Vid aggressiv parodontit är en god 
egenvård (munhygien) av avgörande 
betydelse för utfallet av de aktiva 
behandlingsåtgärderna och för 
att förebygga sjukdomsrecidiv 
(expertgruppsbedömning).”  
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Har åtgärden några biverkningar 
eller oönskade effekter? 
Socialstyrelsen har inte hittat något 
som tyder på betydande biverkningar 
eller oönskade effekter.  

Hälsoekonomisk bedömning 
Kostnaden för munhygieninstruktioner 
och träning skattas som låg per 
vunnen effekt. Socialstyrelsen förklarar 
hur man har tänkt vid denna skattning.  

Referenser 
Referenslista med de studier som har 
legat till underlag för bedömningen. 

Arbetsmaterial 
Länk till arbetsmaterial för vetenskaplig 
granskning (inklusive tabeller).
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