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FÖRORD 

Syftet med denna rapport är att analysera och diskutera samhällsekonomiska 
konsekvenser av olika vårdformer av tandvård till äldre personer, boende vid 
särskilda boenden, och berättigade till nödvändig tandvård. 

Initiativtagare till rapporten är tandvårdsföretaget HF Oral Care AB (OC) i 
syfte att få till stånd en oberoende hälsoekonomisk analys över vilka 
kostnader som är förknippade med hemtandvård respektive vård vid en 
stationär tandvårdsklinik samt ekonomiska skillnader mellan dessa båda 
vårdformer. 

Rapporten är framtagen vid Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi 
(CMT) vid Linköpings Universitet (LiU). Studien är samfinansierad av OC 
samt CMT vid LiU. CMT:s finansiering har skett inom det ramavtal som 
föreligger mellan CMT och Landstinget i Östergötland (LiÖ). LiÖ ville 
medverka då de planerar och ansvarar för tandvården till den berörda 
gruppen. På LiÖs initiativ kom alla parter överens om att analysen av 
tandvårdsformer för nödvändig tandvård bör ses ur ett bredare perspektiv än 
enbart faktiska kostnader. 

Författarna Martina Lundqvist och Thomas Davidson (CMT) har regelbundet 
haft gemensamma diskussionsmöten med referensgruppen: Sven Ordell (LiÖ) 
samt Petteri Sjögren, Ove Sjöström och Mikael Zimmerman (OC). Författarna 
har självständigt svarat för uppläggning av utredningen och tolkning av 
resultaten.  

Ett stort tack till alla som på olika sätt bidragit till rapporten, speciellt alla de 
som vi har haft möjlighet att intervjua och som har delat med sig av 
erfarenheter och kunskap kring hur nödvändig tandvård fungerar i praktiken.  

Linköping, december 2013 
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SAMMANFATTNING 
Förbättrade livsbetingelser, såsom social välfärd och folkhälsa, har medfört en 
ökad medellivslängd i Sverige. Äldre har med tiden kommit att utgöra en allt 
större andel av befolkningen. Stora satsningar på tandhälsovård har medfört att 
fler äldre har de flesta egna tänder i behåll i hög ålder. Tidigare utförda 
rehabiliterande tandvårdsåtgärder, som till exempel kronor, broar och implantat, 
kan komplicera munvården och därigenom påverka allmänhälsan, om förmågan 
till egenvård sviktar. Åldrandet innebär för många ökad sjuklighet och behov av 
ett flertal läkemedel. Såväl hälso- och sjukvårdskostnaderna, som tandvårds-
kostnaderna förväntas öka kraftigt de närmaste 15-25 åren.  
 
Nuvarande ersättningssystem för tandvården medför att kostnadsökningen för de 
allra äldsta främst belastar landstingen. Landstingen ska enligt tandvårdslagen se 
till att uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård erbjuds vissa äldre och 
funktionshindrade med omfattande omvårdnadsbehov. Dessa grupper ska 
erbjudas avgiftsfri munhälsobedömning och nödvändig tandvård enligt samma 
avgiftssystem som inom den öppna hälso- och sjukvården. Munhälsobedömning 
upphandlas av landstingets tandvårdsenhet. Nödvändig tandvård erbjuds utifrån 
behov och vårdtagaren har själv rätt att välja vårdgivare.  
 
Syftet med studien var att analysera och diskutera samhällsekonomiska 
konsekvenser av hemtandvård jämfört med tandvård på stationär klinik, vid 
nödvändig tandvård för äldre personer på särskilda boenden.  

Intervjuer har genomförts med personal på särskilda boenden, beställare av 
nödvändig tandvård samt sakkunniga forskare. För att belysa de ekonomiska 
aspekterna av de olika vårdformerna har kostnadsanalyser och kostnads-
effektivitetsanalyser genomförts. Dessutom har ett flertal viktiga aspekter 
identifierats för att kartlägga marknaden för nödvändig tandvård utifrån ett 
bredare perspektiv. Marknaden för nödvändig tandvård har också analyserats 
med hänsyn till den asymmetriska information som råder mellan de olika 
aktörerna och respektive aktörs incitament att nyttomaximera. 

Analyserna visar att kostnaden för hemtandvård i medeltal är lägre än för 
tandvård vid stationär klinik vid utförande av nödvändig tandvård. Hemtandvård 
förväntas i genomsnitt vara positivt för de äldres livskvalitet, och är därmed 
kostnadseffektivt för den genomsnittlige patienten. Eftersom de äldres 
förutsättningar för tandvård varierar är det viktigt att olika vårdformer kan 
erbjudas. Kostnaden skiljer sig åt för de olika aktörerna, och det krävs ett 
samhällsekonomiskt perspektiv för att undvika suboptimering av resurser. Det 
krävs en bred och öppen samverkan mellan alla involverade aktörer för att få till 
en effektiv och ekonomiskt försvarbar tandvård av god kvalitet.     
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ABSTRACT 
Background: The number and age of the elderly population in Sweden is 
increasing, and the cost of dental care is expected to increase substantially 
during the next decades. Improved dental status among elderly, has led to a 
majority of elderly with most of their own teeth relatively intact, often in 
combination with dental restorations, or prosthetics (e.g. crowns, bridges, dental 
implants). Ageing leads to increased morbidity, and hospitalization or 
dependence on the care of others lead to a risk for severe deterioration of oral 
health. The county councils subsidize dental care for elderly nursing home 
residents in Sweden. Elderly nursing home residents are entitled to limited 
dental care, for the same fixed patient fee as in outpatient health care. The 
patient is free to choose provider of dental care. Dental care is usually offered at 
stationary dental clinics, but domiciliary dental care is an alternative.  
 
Purpose: The aim was to analyze economic consequences of domiciliary dental 
care, compared to dentistry at a stationary clinic, for elderly nursing home 
residents in Sweden. 
 
Methods: Nursing home staff, officials at county councils, and academic 
experts in geriatric dentistry, were interviewed. Cost analyses and cost-
effectiveness analyses were done. The market of dental care was analyzed from 
a societal perspective, to identify aspects of importance for the choice of 
stationary clinic or domiciliary dental care for elderly nursing home residents. 
Risks of asymmetric information between the involved participants (i.e. county 
council, dental care providers, municipalities, nursing homes, and patients) were 
analyzed, together with respective incentives to gain benefits. 
 
Results: For elderly nursing home residents the mean societal cost of 
domiciliary dental care was lower compared to dental care at stationary dental 
clinic. Domiciliary dental care was expected to increase the quality of life, and 
was cost effective compared to dental care at a stationary clinic. 
 
Conclusions: Domiciliary dental care has lower societal cost, is expected to 
improve the quality of life, and is cost-effective compared to dental care at 
stationary clinics, for elderly nursing home residents in Sweden. Since the 
prerequisites for seeking dental care among the elderly differ, it is important that 
dental care can be provided at different settings. Increased collaboration 
between the involved participants is needed in order to improve the efficiency 
and cost-effectiveness of dental care for elderly nursing home residents. 
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1. INLEDNING OCH SYFTE 
Under perioden 2013-2060 beräknas Sveriges befolkning fortsätta att öka 
kontinuerligt. Den största ökningen förväntas ske i de övre åldersgrupperna. 
Fram till år 2040 förväntas antalet individer äldre än 80 år öka med mer än 
500 000, och fram till år 2060 förväntas antalet individer äldre än 70 år öka med 
en miljon. [1] 
 
Allt fler äldre personer har sina ursprungliga tänder kvar, vilka i hög grad är 
försedda med tandfyllningar, kronor och protetiska rekonstruktioner, något som 
kräver stora egenvårdsinsatser och professionellt utförd förebyggande tandvård 
för att inte orsaka smärta eller tandförluster [2]. Munhälsan är viktig för en 
individs allmäntillstånd och en god munhälsa kan minska risken för andra 
sjukdomar. God munhälsa kan även innebära att individens förutsättningar för 
ett socialt och fungerande liv i övrigt kan förbättras [3]. 
 
En ökande äldre befolkning med ett förväntat ökat behov av tandvårdsinsatser 
medför att tandvårdskostnaderna för denna patientgrupp förväntas öka kraftigt. 
Kostnaderna för den allra äldsta gruppen belastar i första hand landstingen 
utifrån lagen om reformerat tandvårdsstöd. För vissa äldre och funktions-
hindrade med omfattande omvårdnadsbehov ansvarar landstinget för att erbjuda 
en årlig avgiftsfri munhälsobedömning. Vidare ska landstingen se till att 
nödvändig tandvård erbjuds till samma patientavgift som inom den öppna hälso- 
och sjukvården [4]. Uppsökande verksamhet sker på uppdrag av landstingets 
tandvårdsenhet. Vårdtagaren har själv rätt att välja vårdgivare för nödvändig 
tandvård. Respektive landsting har möjlighet att införa begränsningar för vad 
som ska ingå i den nödvändiga tandvården och vilka vårdformer som ersätts.  
 
Den vanligaste vårdformen för äldre med omfattande omvårdnadsbehov är 
tandvård vid stationär tandvårdsklinik. Ett alternativ är s.k. hemtandvård, där 
tandläkaren/tandhygienisten besöker patienten och utför behandlingen på plats. 
Det finns flera varianter av hemtandvård. Det finns både för- och nackdelar med 
de olika vårdformerna sett utifrån ett patientperspektiv. Vilken vårdform som 
används kan också tänkas styras utifrån de olika aktörernas incitament, 
exempelvis utförarnas incitament att behandla patienterna eller beställarnas 
incitament att begränsa vilka behandlingar eller vårdformer som tillåts inom 
ramen för nödvändig tandvård till äldre personer på särskilda boenden. 

Prioritering inom hälso- och sjukvården och tandvården är nödvändigt då 
samhällsresurserna är begränsade och prioriteringar kan göras utifrån flera olika 
aspekter, varav kostnadseffektivitet är en. Hälsoekonomiska analyser syftar till 
att informera beslutsfattare om hur begränsade resurser kan användas effektivt 
[5]. Förutom kostnadseffektivitet för olika åtgärder och behandlingar måste även 
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principer som allas lika värde och tillståndets svårighetsgrad vägas in vid sådana 
beslut [6].  

Enligt vår kännedom finns inga tidigare studier av kostnadseffektiviteten för 
olika vårdformer vid nödvändig tandvård, trots att behovet av hälsoekonomiska 
underlag för de olika vårdformerna är stort.   

Hemtandvård benämns med varierande terminologi, bland annat; bedside 
dentistry, domiciliary dental care, hemtandvård och mobil tandvård. Tydliga 
definitioner saknas och innebörden av de olika benämningarna varierar. I den 
här studien används genomgående begreppet ”hemtandvård”, och syftar till 
”hemtandvård med bärbar komplett utrustning”. Olika vårdformer beskrivs i 
faktaruta 1 på sidan 7.  
 

Syfte och avgränsningar 

Syftet med denna studie är att analysera och diskutera samhällsekonomiska 
konsekvenser av hemtandvård jämfört med tandvård på stationär klinik, vid 
nödvändig tandvård för äldre personer på särskilda boenden. 

Studien är avgränsad till Landstinget i Östergötland men ambitionen är att 
rapportens resultat ska vara applicerbara på nationell nivå. Inga patienter har i 
direkt form inkluderats i studien som är av beskrivande och hypotesgenererande 
art. Rapportens resultat bör därför bekräftas genom mer djupgående kliniska 
studier (som inkluderar patienter på ett direkt sätt).  
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2. BAKGRUND 
Ersättningssystem för tandvård i Sverige innefattar flera olika typer av 
tandvårdsstöd (figur 1). Alla bofasta i Sverige har från och med det år de fyller 
20 rätt till statligt tandvårdsstöd vilket administreras av Försäkringskassan [7]. 
Övriga tandvårdsstöd administreras via landsting och regioner, och inbegriper 
barn- och ungdomstandvård samt kompletterande tandvårdsstöd för vuxna [8]. 
En del av det landstingsfinansierade tandvårdsstödet för vuxna utgörs av 
nödvändig tandvård och uppsökande verksamhet. 
 

 
Figur 1. Tandvårdsstöden för vuxna i Sverige. 
Ref: TLV [7] 

2.1 Uppsökande verksamhet och nödvändig 
tandvård 

Munhälsobedömningar, som inom den uppsökande verksamheten, är en enklare 
bedömning av munhåla, tänder och eventuella proteser och utförs med hjälp av 
en munspegel och ficklampa i individens boende. Den syftar till att ge en 
individuell bedömning och instruktion av dagliga munhygieninsatser till 
individen själv eller till omvårdnadspersonal/närstående [9]. Detta för att, i 
möjligaste mån, förhindra att individens munhälsa ska försämras, eller ge 
upphov till ett ökat omvårdnadsbehov, men i tillämpliga fall även för att 
omsorgspersonal och/eller närstående ska få information om individens 
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munstatus och särskilda problem, samt möjlighet att bli hänvisad till tandvården 
[10]. 
 
I den uppsökande verksamheten ingår även att ge munvårdsutbildning till 
personal vid de särskilda boendena. Utbildningen ges för att personalen ska få 
tillräckliga teoretiska och praktiska kunskaper för att munvården ska bli en 
naturlig del av omvårdnaden [11]. Uppsökande verksamhet ska erbjudas en gång 
per år.  

 
Det finns inget krav på att en individ ska ha genomgått en munhälsobedömning 
för att ha rätt till nödvändig tandvård [11]. Vid bedömning av vad som avses 
med nödvändig tandvård ska utgångspunkten vara den enskilde individens 
munhälsa och allmäntillstånd. Den nödvändiga tandvård som erbjuds ska ge 
möjlighet att påtagligt förbättra individens förmåga att äta och/eller tala, samt 
bidra till en acceptabel estetik [9]. Om det inte finns möjlighet att genomföra 
åtgärder som leder till förbättring ska istället den nödvändiga tandvården inriktas 
på att motverka smärta och/eller obehag genom att i bästa möjliga mån motverka 
sjukliga förändringar av individens tandstatus/munhälsa [12]. Högkostnads-
skyddet inom den öppna hälso- och sjukvården gäller [11] och patientavgiften 
uppgår därmed till maximalt 1100 kr per år [13].  
 
Det är viktigt att komma ihåg att den här studien fokuserar på äldre personer vid 
särskilda boenden, vilka är en grupp individer som ofta är multisjuka och 
kognitivt nedsatta. Det innebär att de ofta är beroende av vård- och 
ansvarsinsatser dygnet runt. Förmågan att göra egna välinformerade val är 
därför ofta begränsad och de individuella förutsättningarna begränsar ofta 
möjligheten till olika behandlingar.   
 

Vad ingår i nödvändig tandvård? 

Landstingen reglerar vilka tandvårdsåtgärder som ersätts ekonomiskt till 
vårdgivaren. Flera landsting har infört begränsningar specifikt för hemtandvård. 
Ett förekommande exempel på åtgärdsnivå är att endast mindre tandfyllningar 
(en yta) ersätts till vårdgivaren. Andra begränsningar kan vara relaterade till 
individens möjlighet att förflytta sig till en stationär tandvårdsklinik. I vissa fall 
innebär dessa landstingsspecifika regler att hemtandvård inte kan erbjudas till de 
berättigade som har önskemål om att få tandvård i hemmet [14].  
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Inom landstinget i Östergötland finns inga begränsningar för vilka åtgärder som 
ersätts, men vid tandvårdskostnad överstigande 10 000 kronor under en 
behandlingsperiod (vanligen ett år) krävs en förhandsbedömning som handläggs 
av Tandvårdsgruppen landstinget i Östergötland [15]. 
 
Faktaruta 1. Olika vårdformer av nödvändig tandvård 
 
Den som är berättigad till nödvändig tandvård har rätt att välja vårdgivare. I vissa fall leder 
denna valmöjlighet även till möjlighet att välja mellan olika vårdformer. Besök vid en 
reguljär tandvårdsklinik innebär att patienten uppsöker sin vårdgivare på en 
tandvårdsklinik, där tandvården utförs. Vissa vårdgivare erbjuder mobil tandvård som 
alternativ vårdform till tandvård på klinik. Mobil tandvård kan utföras på olika sätt, 
beroende på vilken typ av utrustning som används 
 
Hemtandvård med bärbar enklare utrustning innebär tandvårdsutrustning som möjliggör 
mindre omfattande diagnostik och behandlingar. Mestadels används handinstrument, samt 
eventuellt bärbar ultraljudsutrustning och bärbar salivsug. Vårdformen förekommer främst 
vid tandhygienistbehandlingar, förebyggande tandvård i form av professionell 
tandrengöring och/eller tandstensborttagning (som föregåtts av fullständig undersökning). 
 
Hemtandvård med bärbar komplett utrustning innebär utöver handinstrument att det finns 
tillgång till mobil tandläkarutrustning (s.k. unit) med roterande instrument (t.ex. olika typer 
av borr), salivsug och vattenspolning, ev. ultraljud, samt röntgenutrustning. Denna 
vårdform möjliggör avancerad diagnostik och mer omfattande behandlingar. Utrustningen 
möjliggör ingrepp i tandens hårdvävnader (puts/polering, borrning) tandfyllningar, 
tanduttagningar och avtagbar protetik, m.m. Avancerade behandlingar i form av kirurgiska 
ingrepp eller rotfyllningar, utförs vanligen inte. 
 
Flyttbar klinik som monteras upp eller ansluts i ett förberett/valfritt utrymme i närheten av 
patienten innefattar komplett tandläkarutrustning inklusive tandläkarstol och möjliggör 
väsentligen all bastandvård. Kliniken tar tid att iordningställa och patienten måste förflyttas 
till lokalen där kliniken monterats. 
 
Mobil klinik som är helt självförsörjande innefattar komplett tandläkarutrustning inklusive 
tandläkarstol, t.ex. en fullt utrustad tandvårdsbuss. Väsentligen all bastandvård kan utföras. 
Vårdformen kräver kort tid för iordningställande och patienten måste förflyttas till kliniken/ 
tandvårdsbussen. 

2.2 Hälsoekonomiska analyser 

Syftet med hälsoekonomiska utvärderingar är att stödja beslutfattare inom hälso- 
och sjukvård och tandvård till effektivt resursutnyttjande [5, 16]. Analyserna kan 
visa vilka åtgärder som är kostnadseffektiva. I Sverige rekommenderas att 
analyser görs utifrån ett samhällsperspektiv där samtliga kostnader och effekter 
som uppstår inkluderas, oavsett för vem eller när de inträffar [17]. Förutom 
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samhällsperspektivet kan de kostnader och effekter som endast påverkar hälso- 
och sjukvården analyseras.  
 
De mest relevanta och önskade utfallsmåtten återspeglar individens värdering av 
olika hälsoutfall [5]. Teoretiskt fångar individers betalningsvilja för en 
behandling deras preferenser, men denna metod är ofta praktiskt svåranvänd 
[16]. Mer begränsade mått (men som ändå är relevanta) är t.ex. smärtfrihet eller 
antal kariesangrepp.   
 
Det finns flera typer av hälsoekonomiska analyser. Skillnaden mellan de olika 
analyserna ligger i hur behandlingarnas effekter värderas. I samtliga analyser 
vill man beräkna alternativkostnaden för en behandling. Den analyserade 
behandlingen jämförs därför med det bästa tillgängliga alternativet, vilket kan 
vara ingen behandling.  
 
I en kostnadsanalys tas endast hänsyn till kostnader och analysen används då det 
går att påvisa att konsekvenserna av de åtgärder/behandlingar som jämförs är 
desamma. Skiljer sig effekterna mellan de behandlingar som jämförs bör istället 
någon av de andra analyserna användas.  
 
I en kostnadseffektivitetsanalys beaktas förutom kostnaderna också effekten av 
en åtgärd med hjälp av ett endimensionellt effektmått, till exempel antal 
överlevande, antal botade eller antal vunna levnadsår. Eftersom effekterna i en 
kostnadseffektivitetsanalys inte alltid mäts utifrån samma enhet kan det uppstå 
svårigheter vid jämförelse mellan olika alternativ. 
 
I en kostnadsnyttoanalys relateras effekterna till ett nyttoindex, vanligen 
kvalitetsjusterade levnadsår (QALY), vilket är ett mått som kombinerar 
livskvalitet med tiden för det aktuella tillståndet [5]. Såväl kostnadseffektivitets-
analysen som kostnadsnyttoanalysen ger ett mått på hur stor kostnaden är för att 
uppnå ett visst mål (se faktaruta 2). 
 
Utöver dessa analyser görs ofta analyser av budgetpåverkan (budget impact 
analysis). Genom att komplettera med en budgetpåverkananalys finns det 
möjlighet att utvärdera hur en viss eller flera budgetar påverkas av införandet av 
den nya metoden/behandlingen och vilka konsekvenser som kan antas uppstå för 
olika aktörer. Oberoende analystyp används ofta simuleringsmodeller för att 
sammanföra de data som finns tillgängliga [18]. 
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Faktaruta 2. Kostnadseffektivitet 
 
Vid kostnadseffektivitetsanalys eller kostnadsnyttoanalys jämförs kostnader och effekter 
mellan två alternativ. De ytterligare (inkrementella) kostnaderna av en åtgärd/behandling 
jämfört med en annan sätts i relation till de ytterligare (inkrementella) effekterna av samma 
behandlingar. Detta leder till att ett förhållande mellan de inkrementella kostnaderna och 
effekterna kan visas i en inkrementell kostnadseffektivitetskvot (Incremental Cost 
Effectiveness Ratio – ICER). [16] 
 
 

ICER =
𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑛𝑦 𝑏𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔 −  𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑗ä𝑚𝑓ö𝑟𝑑 𝑏𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑛𝑦 𝑏𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔 −  𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑗ä𝑚𝑓ö𝑟𝑑 𝑏𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔
=  

∆ 𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑
∆ 𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡

 

 
 
Resultatet från den inkrementella kostnadseffektivitetskvoten kan illusteraras med hjälp av 
ett kostnadseffektivitetsplan för att avgöra huruvida den studerade behandlingen är 
kostnadseffektiv, se figur 2.  
 

 
Figur 2. Kostnadseffektivitetsplan för en behandling jämfört med en annan. 

 
Placeras resultatet av kvoten i någon av kvadranterna A eller D innebär det att den 
studerade behandlingen är dominant (eller dominerad). Kvadrant A innebär således att den 
nya behandlingen har högre kostnader och lägre effekt och kvadrant D att den nya 
behandlingen istället har såväl en lägre kostnad och bättre effekt. Vid placering i 
kvadranterna B eller C blir resultatet mer svårbedömt. Kvadrant C visar att den nya 
behandlingen har lägre kostnad men en sämre effekt och kvadrant B att den nya 
behandlingen har en högre kostnad och bättre effekt. [18] För att avgöra om kvoten för den 
studerade åtgärden i dessa kvadranter kan anses kostnadseffektiv måste man veta vad 
samhällets betalningsvilja för en effekt är. Genom att rita in en gräns för vad som anses 
kostnadseffektivt, vilket illustreras av acceptanskurvan i figuren, uppfattas alla värden som 
ligger höger om linjen som kostnadseffektiva.  
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Incitamentspåverkan 

De olika aktörerna inom nödvändig tandvård har olika intressen, och i teorin 
strävar varje aktör efter att maximera sin egen förväntade nytta [19]. Det kan 
handla om ekonomisk vinning, men även om att göra insatsen så lätthanterlig 
eller attraktiv som möjligt. Om en aktör får nytta av ett visst eget beteende så 
finns det inneboende incitament för att det beteendet uppfylls. 
 
Asymmetrisk information mellan olika aktörer innebär att vissa aktörer har mer 
information än andra, vilket riskerar att skapa en marknad som inte är 
samhällsekonomiskt optimal [20]. Detta är exempelvis vanligt inom hälso- och 
sjukvården där vårdtagare vanligen har mindre information avseende olika 
behandlingar och tillstånd än vårdgivaren. Asymmetrisk information behöver 
inte vara ett problem om båda aktörer strävar mot samma mål. Om en aktör 
utnyttjar övertaget i informationstillgång till att optimera sin egen nytta, riskerar 
asymmetrin att leda till nackdelar. ”Moral hazard” är nära besläktat med 
asymmetrisk information och innebär att en aktör inte handlar utifrån vad som 
utlovats [19]. Motparten saknar möjlighet att kontrollera att de krav som ställts i 
ett kontrakt uppfylls och det finns då en risk att aktören i fråga utnyttjar 
motpartens okunskap.  
 
Dessa begrepp och teorier används i kapitel 5.3 där incitament som kan påverka 
utförandet av nödvändig tandvård analyseras.  
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3. METOD 

3.1 Insamling av data 

Intervjuer genomfördes med enhetschefer, sjuksköterskor och undersköterskor 
på särskilda boenden (n=5), beställare av nödvändig tandvård (n=2), samt 
forskare inom odontologi (n=3). Ambitionen var att få en så komplett bild över 
nödvändig tandvård som möjligt. De särskilda boendena som ingick i studien 
valdes med avsikt att få en geografisk spridning avseende avstånd till större 
tätort, privat/kommunal drift, samt utifrån rekommendationer från 
referensgruppen i den här studien. Intervjudata har använts i kartläggande och 
hypotesgenererande syfte, men inte analyserats statistiskt. 

Litteraturgenomgång gjordes av relevanta artiklar, rapporter och regelverk. 
Utifrån insamlade data identifieras viktiga aspekter som påverkar 
konsekvenserna för valet av olika vårdformer inom nödvändig tandvård. 
Analyserna utfördes enligt hälsoekonomiska metoder samt ekonomisk teori. 

3.2 Hälsoekonomisk metod och analys 

Aspekter på val av vårdform som ansågs vara viktiga utifrån ett samhälls-
perspektiv identifierades och analyserades, med fokus på ett patientperspektiv. 
De användes för att analysera förväntade effekter utifrån de två vårdformerna. 
De identifierade aspekterna jämfördes dessutom i relation till en brittisk 
beslutsstödsmodell för hemtandvård, av British Society for Disability and Oral 
Health [21], som i vissa fall använts som beslutsunderlag (eller rekommenderas 
användas) även i Sverige.  

Utifrån de identifierade aspekterna och deras möjlighet till påverkan på val av 
vårdform genomfördes också en fördjupad hälsoekonomisk analys. 
Inledningsvis gjordes kostnadsanalyser, där kostnaderna för besök på en 
stationär klinik jämfördes med kostnaderna för hemtandvård. Dessa analyser 
utgick från tre olika scenarier. Först genomfördes en grundanalys, som 
utvidgades med två känslighetsanalyser med kostnadsvariationer utifrån ett 
”bästa scenario” för tandvård på stationär klinik respektive hemtandvård.  

Kostnaderna för behandling genom de två studerade vårdformerna beräknades 
utifrån dess alternativkostnader, vilket exempelvis innebar att kostnaden för en 
person i tjänst beräknades som lön plus sociala avgifter och omkostnader. 
Lönekostnader hämtades från Statistiska Centralbyrån (SCB) [22]. Vid 
beräkning av kostnaderna för färdtjänst användes medelkostnaden för en resa 
med färdtjänst i Östergötland utifrån statistik från SCB [23]. 
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Kostnadseffektivitetsanalyser gjordes genom att ställa kostnader i relation till 
förväntade effekter på livskvalitet som kunde kopplas till respektive vårdform. 
Kostnadseffektivitetsanalyserna utgick från de kostnader som användes i 
kostnadsanalyserna. Ingen kvantitativ beräkning av förväntade effekter genom-
fördes. Istället diskuterades de olika vårdformernas sannolika påverkan på 
patientens livskvalitet, utifrån de identifierade aspekterna som ansågs viktiga (se 
kapitel 4). 

I analyserna valdes genomgående ett samhällsperspektiv, eftersom det annars 
föreligger en risk för suboptimala tolkningar. Kostnaderna redovisades ändå 
utifrån de olika perspektiven och analyserades övergripande i en budget-
påverkansanalys. Även potentiella effekter diskuterades utifrån olika perspektiv, 
även om effekterna inte studerades i direkt form.  

Slutligen diskuteras kring olika incitament som respektive aktör (patient, 
utförare, beställare, särskilda boenden) kan tänkas ha för de alternativa 
vårdformerna. Dessa incitament analyserades i syfte att få en djupare förståelse 
för hur marknaden fungerar.  
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4. VIKTIGA ASPEKTER VID VAL AV 
VÅRDFORM 

I det här kapitlet redogörs för viktiga aspekter som har betydelse för patientens 
val av vårdform. Aspekterna har uppmärksammats i samband med de intervjuer 
som genomförts men också vid den litteraturgenomgången som gjorts. 
Betydelsen av aspekterna diskuteras utifrån möjliga infallsvinklar och den 
uppfattning som skapats och vuxit fram under studiens gång. 

4.1 Identifierade aspekter 

Vid val av vårdform för nödvändig tandvård har ett flertal aspekter en betydande 
roll. Åtta olika aspekter identifierades (figur 3). Samtliga aspekter står i direkt 
relation till patienten, och diskuteras i rapporten utifrån dess betydelse för 
patientens möjlighet att tillgodogöra sig tandvård i de olika vårdformerna. De 
olika aspekterna påverkar varandra och kan inte bedömas isolerade. För 
respektive identifierad aspekt finns också etiska aspekter som berör området och 
som behöver beaktas.  
 

 
 
Figur 3. Identifierade aspekter av betydelse för val av vårdform. 
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Juridiska aspekter 

Enligt tandvårdslagen [4] skall varje landsting/region erbjuda en god tandvård 
för de som är bosatta inom landstingsområdet. Dessutom skall landstinget 
planera tandvården med utgångspunkt i befolkningens behov av tandvård och 
tillhandahålla tillfredsställande resurser för individer med särskilda behov av 
tandvårdsinsatser.  
 
Från år 1999 innehåller tandvårdslagen krav på att landstingen ska bedriva upp-
sökande verksamhet bland dem som; 
 
1. omfattas av lagen (1993:378) om stöd och service till vissa funktions-

hindrade, eller 
2. för personer som har ett varaktigt behov av omfattande vård- och 

omsorgsinsatser som  
a) kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för enligt 18§ första stycket 

hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 
b) får hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård), eller  
c) är bosatta i egen bostad och har motsvarande behov av vård eller omsorg 

som personer som omfattas av 2a eller 2b ovan. 
 
Gruppen 2a (enligt ovan) belyses i denna rapport. Mer detaljerade lagtexter 
angående nödvändig tandvård presenteras i faktaruta 3 på sidan 15.  
 
De som är berättigade till uppsökande verksamhet är identifierade av 
landstingen och har ett tandvårdsstödsintyg som respektive landsting utfärdar. 
Tandvårdsstödsintyget berättigar även till nödvändig tandvård. 
 
Den uppsökande verksamheten upphandlas av landstingen. Nödvändig tandvård 
ingår inte i upphandlingen. Landstingen har skyldighet att se till att de som 
omfattas av den uppsökande verksamheten också har tillgång till nödvändig 
tandvård. Många landsting har i sina upphandlingar kopplat skyldigheten att 
ombesörja nödvändig tandvård som ett krav i upphandlingen av den uppsökande 
verksamheten. 
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Faktaruta 3. Juridiska föreskrifter 
 
I 9 § Tandvårdslagen (SFS 1985:125) står att nödvändig tandvård omfattas av 
bestämmelserna om avgifter som avser öppen hälso- och sjukvård [4]. Enligt 15 a § gäller 
även att patienten ska ha rätt att välja om sådan tandbehandling som avses i 8 a § ska 
utföras av folktandvården eller av enskild näringsidkare, bolag, eller annan juridisk person 
vars vård kan berättiga till ersättning enligt lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd [7]. 
 
Enligt tandvårdsförordningen [12] (1998:1338) 8 och 9 § står också följande: 

 
”Behovet av nödvändig tandvård ska bedömas med utgångspunkt i den 
enskildes allmäntillstånd och med nödvändig tandvård avses sådan tandvård 
som i det enskilda fallet påtagligt förbättrar förmågan att äta eller tala. Vid val 
mellan behandlingar som bedöms ge ett godtagbart resultat ingår den mest 
kostnadseffektiva behandlingen i nödvändig tandvård. I den nödvändiga 
tandvården ingår inte behandling med fastsittande protetik bakom kindtänderna 
(premolarerna). Om allmäntillståndet hos patienten inte medger någon mer 
omfattande behandling ska denna istället inriktas på att motverka smärta och 
obehag genom att hålla patienten fri från sjukliga förändringar i munnen.” 

 
Tandvårdsförordningen reglerar också förhandsbedömningarna i 10 §:  
 

”Innan en vårdgivare inleder en behandling enligt 3, 3 a, 4 eller 6 § eller en 
protetisk behandling på en person som omfattas av bestämmelserna i 8 a § 
första stycket tandvårdslagen (1985:125), ska behandlingsförslaget prövas av 
det landsting inom vars område patienten är bosatt. Ett landsting får besluta att 
en förhandsprövning enligt första stycket inte krävs för vissa typer av 
behandlingar.” [24]  

 
Ersättningen till tandvårdsutförarna för nödvändig tandvård regleras i Tandvårdslagen 15 b 
§:  
 

”För tandvård enligt 8 a § andra och tredje styckena lämnar landstinget 
ersättning till vårdgivaren med belopp som motsvarar folktandvårdens priser 
för tandvård om inte landstinget kommer överens med vårdgivaren om något 
annat. Den patientavgift som patienten betalat skall räknas av från 
ersättningen. Lag (2003:1209).” 
 

Tandvårdslagens 4 a § föreskriver också att där tandvårdsverksamhet bedrivs skall det 
finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att god vård skall kunna 
ges. Lag (1996:788). 
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Kostnader 

Valet av vårdform medför kostnader av olika storlek för de olika aktörerna på 
marknaden (landsting, kommun, vårdgivare, vårdtagare, närstående). Den 
ersättning som vårdgivaren får för utförd behandling skiljer sig inte åt beroende 
på vårdform. Vid besök på en stationär klinik tillkommer ofta kostnader för 
färdtjänst och ledsagare. Alternativet till kostnaden för ledsagare är den 
indirekta kostnad för en närstående som följer med vid besöket. Kostnaden för 
en närstående värderas till den närståendes alternativkostnad, t.ex. förlorad 
arbetsersättning, alternativt kostnaden för fritid som den närstående får avstå 
[16]. Dessa kostnader varierar med tidsåtgången. Kostnader för produktions-
bortfall för patienten uppkommer inte eftersom de individer som studien avser 
inte arbetar. Vid användande av hemtandvård uppkommer inte kostnad för 
färdtjänst eller ledsagare.  
 
Kostnader för ledsagare och färdtjänst är förhållandevis enkla att beräkna. 
Övriga kostnader som kan bli en följd av utebliven vård är svårare att överblicka 
och kan bli höga. Kringkostnader som indirekt är relaterade till valet av 
vårdform bör också beaktas, som t.ex. planering och bokning av behandlings-
rum, personella resurser och hur vården kommer att påverka individens 
allmänhälsa och tidsintervallerna för eventuella medicineringar. 
 

Valfrihet  

Rätten att välja vårdgivare för nödvändig tandvård innebär inte per automatik 
rätten att välja vårdform. I rapporten Nödvändig tandvård och hemtandvård 
beskrivs landstingsspecifika anvisningar och regelsystem för nödvändig 
tandvård [14]. Begränsningarna har inneburit att tillgången till hemtandvård 
minskat eller försvunnit helt i vissa landsting.  
 
Utifrån intervjuer med personal vid särskilda boenden framkommer att individer 
som omfattas av nödvändig tandvård också i praktiken har rätt att välja 
vårdgivare. Vid begränsade möjligheter att ta ställning till beslut som dessa, på 
grund av nedsatt kognitiv förmåga eller nedsatt kommunikationsförmåga, är ofta 
närstående behjälpliga. Huruvida detta alltid sker kan emellertid ifrågasättas. 
 

Patientens förutsättningar och livskvalitet 

En individs förutsättningar att förflytta sig och sköta sina dagliga göromål 
varierar och påverkar möjligheten att få tillgång till nödvändig tandvård [25]. 
För en multisjuk, skör äldre person kan triviala aktiviteter som att ta sig upp ur 
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sängen vara besvärligt. Vårdformen kan därför vara en betydande aspekt för att 
få tillgång till tandvård om man har svårt att förflytta sig. Hemtandvård ger de 
individer som annars inte skulle kunnat ta sig till tandläkaren möjligheten att få 
tandvård.  
 
Även om äldre med hjälp av olika insatser kan ta sig till stationär 
tandvårdsklinik kan hemtandvård innebära fördelar för patientens livskvalitet. 
Flera av de intervjuade på särskilda boenden uppger att resor till och från en 
stationär klinik ofta uppfattas mycket krävande för äldre personer och genom 
hemtandvård kan resor, väntetider och oro i samband med besöket undvikas. 
Denna aspekt är särskilt angelägen att beakta för kognitivt nedsatta individer, 
exempelvis vid demenssjukdomar, där proceduren att lämna boendet för ett 
besök på en stationär klinik kan leda till förvirring och oro [26]. 
 
För en patient vars förutsättningar inte innebär några hinder eller försämrad 
livskvalitet till följd av resa till stationär klinik får det istället inte anses vara 
någon skillnad vid val av tandvårdsutförare givet att samma behandling ges i 
båda alternativen. När endast mer begränsade behandlingar utförs vid 
hemtandvård kan det för patienter utan svårighet att förflytta sig vara en fördel 
att besöka en stationär klinik.  
 

Patientsäkerhet och behandlingens kvalitet 

De krav på patientsäkerhet som ställs på hemtandvård skiljer sig inte från de 
krav som finns på en stationär klinik. Avseende hemtandvård förekommer 
farhågor om försämrad patientsäkerhet, främst beträffande möjligheten att 
hantera akuta situationer och komplikationer [27]. Det finns dock andra sidor av 
patientsäkerheten som är lättare att säkerställa om val av vårdform är flexibel.  
Patientsäkerhet till följd av utebliven vård kan leda till underbehandling och på 
så vis till att munhälsan och den munhälsorelaterade livskvaliteten försämras. 
Om behandling uteblir och problem uppstår med munhälsan kan allmän-
tillståndet snabbt försämras och ge allvarliga konsekvenser för patienten. Genom 
möjlighet att kunna välja mellan såväl stationär klinik som hemtandvård kan fler 
få tillgång till tandvård. Därmed kan patientsäkerhetsrisker till följd av utebliven 
vård minimeras.  
 
Alla avsteg från fullständig tandvårdsutrustning kan påverka behandlingens 
kvalitet. Vad som ska innefattas i begreppet kvalitet är dock svårdefinierat. 
Värderingen av kvalitet kan också variera utifrån individers preferenser. Inom 
ramen för tandvård finns ett flertal aspekter att ta hänsyn till gällande kvalitet 
men grunden för detta bör bedömas utifrån de riktlinjer som definierats av 
Socialstyrelsen år 2011 [28]. Den enskilde patienten har ofta svårt att avgöra 

17 
 



 

tandvårdens kvalitet. Att kvaliteten i hemtandvård skulle vara sämre än i 
stationär klinik är inget de personer som deltagit i studien upplevt eller kunnat 
bedöma. Generellt upplevs att de boende fått en förbättrad munhälsa sedan 
hemtandvård införts. Detta styrks av det faktum att regelbundna tandvårdsbesök 
generellt anses leda till förbättrad munhälsa. Behandlingens kvalitet behöver inte 
vara kopplad till vårdformen i sig, utan kan snarare bero på andra faktorer, 
såsom behandlarens kompetens. 
 
Det finns även farhågor om att hygienen försämras när tandvården utförs i 
patientens hemmiljö. Goda hygienrutiner är viktiga i alla vårdsituationer, men 
särskilt viktiga i miljöer där det finns risk för utveckling av resistenta bakterier 
och där personer med nedsatt immunförsvar vårdas [26].  
 
Utifrån landstinget i Östergötlands granskningar av nödvändig tandvård genom 
förhandsbedömningar, räkningar, avvikelserapporter och journalmaterial finns 
uppgifter som påvisar risk för inadekvata undersökningar och remisser, 
överbehandling av patienter samt bristfällig dokumentation av diagnostik inför 
behandling som utförts [15]. Detta beror delvis på att flera vårdgivare är 
verksamma i Östergötland, och i vissa fall har patienten fått vård av olika 
vårdgivare parallellt. Problemet accentueras av att varken patient eller 
omsorgspersonal i vissa fall har kontroll över patientens vårdgivare och 
kontaktar den som finns närmast till hands då behov uppstår. Det har också 
framkommit att det finns en farhåga att åtgärder som tidigare utförts av 
omvårdnadspersonal förflyttas till tandvården och därmed innebär en 
förflyttning av kostnader från boendet till landstinget. För att bibehålla 
kontinuiteten i vården anser landstinget i Östergötland att det är en stor fördel 
om man kan fortsätta hos sin tidigare tandläkare även om livssituationen 
förändras [29]. 
 

Personalfrågor 

Valet av vårdgivare som personer med ett omfattande omvårdnadsbehov gör kan 
även påverka personalens insatser i de särskilda boendena. Personalinsatsen blir 
mindre när den boende väljer att använda sig av hemtandvård jämfört med besök 
vid en stationär klinik, eftersom det vid besök på stationär klinik ofta krävs 
medföljare.  
 
För den behandlande personalen kan det finnas problematik kring sämre 
förutsättningar att utföra sitt arbete då de praktiska förutsättningarna (ergonomi, 
belysning, etc.) vid hemtandvård är sämre jämfört med en stationär klinik.  
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4.2 Analys av samtliga aspekters påverkan på 
val av vårdform 

En av de mest centrala aspekterna som påverkar valet av vårdform i Sverige är 
patientens möjlighet att göra ett fritt val av vårdgivare. Eftersom den aktuella 
patientgruppen ofta saknar förmågan att göra egna välinformerade val förutsätter 
ett valfrihetssystem att ingen av aktörerna utnyttjar detta för egen vinning. 
Patientens förutsättningar är viktiga aspekter att beakta vid val av vårdform för 
att uppnå en ändamålsenlig vård. Utöver detta har även fler aspekter bedömts 
vara viktiga, exempelvis ekonomiska aspekter.  
 
British Society for Disability and Oral Health har tagit fram en modell för val av 
tandvårdsform vid önskemål om hembesök vid tandvård, och denna presenteras 
i figur 4 [21]. Modellen har skapats för att bistå som ett hjälpmedel för planering 
av en lämplig nivå av hemtandvård. I modellen utgår man ifrån att valet av 
vårdform beror på patientens mobilitet, allmäntillstånd och vilken typ av 
behandling som krävs. Modellen har modifierats något och används i en del 
landsting i Sverige som stöd för val av vårdform [14, 27].  
 
Modellen från British Society for Disability and Oral Health beaktar inte 
patientens livskvalitet eller egna önskemål utan illustrerar en beslutsprocess för 
tandvården. Det finns inte heller någon del av modellen som belyser möjliga 
aktörers incitament som en del av beslutsprocessen. Modellen är begränsad och 
fler aspekter behöver beaktas vid val av vårdform. Det är också viktigt att 
komma ihåg att i Sverige har patienten själv rätt att välja vårdgivare, och 
därigenom indirekt välja vårdform, vilket gör modellen olämplig som 
beslutsunderlag. 
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Figur 4. Beslutsprocess för val av vårdmodell vid hemtandvård enligt British 
Society for Disability and Oral Health, 2009.  
Ref: [21] 
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5. HÄLSOEKONOMISK ANALYS 
I den här rapporten analyseras hemtandvård för äldre patienter vid särskilda 
boenden i jämförelse med vård på stationär klinik. För de patienter som inte utan 
större praktiska eller medicinska svårigheter kan transporteras till en stationär 
tandvårdsklinik kan emellertid alternativet till hemtandvård vara utebliven 
tandvård. Även konsekvenser av utebliven tandvård berörs därför i detta kapitel. 
Alla de aspekter som identifierades i förra kapitlet påverkar den totala effekten 
av utförd tandvård, med undantag för de juridiska aspekterna och kostnads-
aspekterna. Kostnaderna kommer in i täljaren på beräkningen medan juridiken 
sätter gränserna för analysen.  
 
Vi har inte haft möjlighet inom ramen för denna studie att studera effekten av de 
olika behandlingsalternativen genom kvantitativa metoder och därför görs enbart 
kostnadsberäkningar som relateras till förväntade nyttoeffekter utifrån de 
aspekter som presenterades i det förra kapitlet.  

5.1 Kostnadsanalyser 

De direkta kostnader som inkluderats i analysen är kostnaden för själva 
åtgärderna som motsvarar landstingets ersättning för utförd vård till vårdgivare, 
den kostnad som de särskilda boendena har för personal relaterat till behandling 
enligt nödvändig tandvård, samt kostnader för patientresor (ofta genom 
färdtjänst). Detta görs utifrån ett beställarperspektiv dvs. den som finansierar 
vården.  
 
De indirekta kostnaderna som inkluderas är sådana kostnader som uppkommer 
då närstående behöver vara med vid utförandet av den nödvändiga tandvården, 
exempelvis i form av produktionsbortfall. Inget produktionsbortfall beräknas 
dock för patienterna eftersom de inte är i arbetsför ålder och förlorad tid fångas 
bättre i aspekter som rör livskvaliteten.  
 
Den ersättning som vårdgivarna erhåller för nödvändig tandvård fastställs av de 
olika landstingen. Vanligen gäller folktandvårdens taxa men inom vissa 
landsting erhåller vårdgivarna också ett ytterligare tillägg [15]. Andra landsting 
beräknar ersättningen utifrån tidsåtgång för varje åtgärd, dock utan att ersätta för 
den tid det tar att förflytta patienten från exempelvis rullstol till lämplig plats. 
Ett annat förekommande alternativ är tidspåslag till åtgärdstaxan för extra 
tidskrävande patienter. I Östergötland är ersättningen åtgärdsbaserad. Tillägg 
ges även för extra tidsåtgång som inte är direkt relaterad till tandvårds-
behandlingen, vilket gäller oavsett vårdform. 
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Medelkostnaden för nödvändig tandvård per patient och år i Östergötland, är 
cirka 5500 kronor [15]. De övriga kostnaderna som används i beräkningarna 
baseras på kostnaderna per tillfälle då patienten erhåller tandvård. Att kostnaden 
för nödvändig tandvård baseras på medelkostnaden per patient och år leder till 
att denna kostnad vanligen är högre än kostnaden per behandling, utifrån att en 
patient ibland får nödvändig tandvård mer än en gång per år. Detta har dock inte 
varit möjligt att justera för i beräkningarna.  
 
Vid besök på stationär klinik medföljer vanligen någon från omsorgspersonalen 
till kliniken. Ett besök, inkluderande färdtjänst, väntetid och tid för 
undersökning uppgår enligt flera av de intervjuade till cirka 3 timmar. Detta 
innebär att kostnaden för en ledsagare i absoluta tal förväntas uppgå till cirka 
665 kronor1. Vid hemtandvård beräknas kostnaden för ledsagare bli betydligt 
lägre, kostnaden skattas till 100 kronor vilket innefattar viss förberedelse, 
förflyttning och stöd under behandlingen. Personalen skulle i praktiken kunna 
ersättas av att en närstående följer med den äldre till den stationära kliniken. 
Eftersom det är ovanligt att det är närstående som medföljer så är inga kostnader 
för närstående inkluderade i grundanalysen.    
 
Vid ett besök på stationär klinik finns ofta behov av färdtjänst. Kostnaden för 
detta varierar med avståndet till den stationära kliniken, men medelkostnaden 
beräknas till 229 kronor per enkel resa2 (458 kronor inklusive återresa). 
 
Summeras dessa kostnader visar det sig att kostnaden för hemtandvård är 1023 
kronor (15 %) lägre än för tandvård på stationär klinik (tabell 1). 
 
Tabell 1. Kostnadsanalys per besök i genomsnitt (grundanalys). 
 

 Stationär klinik Hemtandvård 

Ersättning (medel) 5494 5494 
Personal (boende) 665 100 
Resa (färdtjänst) 458 0 
Närstående 0 0 
Totalt: 6617 5594 
 

1 Kostnaden för en ledsagare är beräknat utifrån att medelinkomsten för en undersköterska uppgår till 24 400 
kronor i månaden plus 45 % i sociala avgifter. Detta gör att varje timme kostar 221 kronor och 3 timmar 665 
kronor.  
2 Kostnaden för färdtjänst är beräknat utifrån statistik ifrån SCB för år 2011, presenterat i en rapport från 
Trafikanalys. I rapporten framgår att antal personer med färdtjänsttillstånd i Östergötland var 17 019. Totalt 
genomfördes 719 077 enkelresor med färdtjänst och 2 244 enkelresor med riksfärdtjänst. Kostnaden för 
färdtjänsten i Östergötland var samma år 165 miljoner kronor. Detta gör att kostnaden per resa beräknas till 229 
kronor. 
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Detta resultat döljer dock ett visst mått av osäkerhet i beräkningsunderlaget och 
variationer mellan enskilda patienter. Om en patient i behov av nödvändig 
tandvård är vid så gott tillstånd att han eller hon själv kan ta sig till den 
stationära kliniken uppstår endast resekostnaden. Teoretiskt skulle man kunna 
kombinera flera patienters besök på stationär klinik. Då är kostnaden för 
medföljare lägre per patient, men ett sådant arrangemang skulle kräva mer 
logistisk samverkan mellan det särskilda boendet, färdtjänstleverantören och 
tandvårdskliniken. Kostnaden är även lägre när närstående till den boende både 
ordnar med resa och ledsagning. 
 
En situation som medför högre kostnad vid hemtandvård är när det vid pågående 
behandling upptäcks att hemtandvårdens utrustning inte är tillräcklig och att 
patienten därför behöver ett ytterligare besök på en stationär klinik. Åtgärder 
som inte kunnat fullföljas ersätts inte, möjligen med undantag av 
undersökningen. Kostnaderna kan också vara högre om endast tillfälliga 
behandlingslösningar utförs som vid ett senare tillfälle måste kompletteras med 
behandling på en stationär klinik.  
 
I tabell 2 redovisas kostnader för nödvändig tandvård under de förutsättningar 
som diskuteras ovan, utifrån ett bästa scenario för vård vid stationär klinik. I 
denna analys antas de potentiella behoven för kompletterande behandling på 
stationär klinik (enligt ovan) höja antal åtgärder (och därmed ersättning) för 
hemtandvård med 10 procent. Under dessa förutsättningar förväntas kostnaden 
för hemtandvård vara 549 kronor (9 %) högre per behandling jämfört med 
behandling på stationär klinik.   
 
Tabell 2. Kostnadsanalys per besök (bästa scenario för stationär klinik). 
 

 Stationär klinik Hemtandvård 
Ersättning (medel) 5494 6043 
Personal (boende) 100 100 
Resa (närstående) 100 0 
Närstående 100 0 
Totalt: 5794 6143 
 
Det är också möjligt att tänka sig ett scenario som förbättrar utfallet för 
hemtandvård. Givet att ingen omsorgspersonal behövs för hemtandvård blir 
skillnaden mellan behandlingarna ytterligare 100 kronor lägre vid hemtandvård 
jämfört med tandvård på stationär klinik. Eftersom ersättningen i beräkningarna 
(5494 kr) motsvarar den årliga kostnaden per patient är den troligen för hög då 
vissa patienter behandlas flera gånger per år. I beräkningen nedan antas 
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ersättningen vara 3663 kronor, vilket motsvarar att patienterna i genomsnitt 
skulle få 1,5 behandlingar årligen. Detta påverkar inte kostnadsskillnaden 
mellan hemtandvård och stationär klinik i absoluta tal, men gör att den totala 
kostnaden för hemtandvård är 1123 kronor (23 %) lägre än kostnaden för vård 
vid stationär klinik, jämfört med 1023 kronor (15 %) lägre i grundanalysen.  
 
Tabell 3. Kostnadsanalys per besök (bästa scenario för hemtandvård). 
 

 Stationär klinik Hemtandvård 
Ersättning (medel) 3663 3663 
Personal (boende) 665 0 
Resa (färdtjänst) 458 0 
Närstående 0 0 
Totalt: 4786 3663 
 
Grundanalysen (tabell 1) är antagligen den mest realistiska. I medeltal förväntas 
därför hemtandvård kräva mindre resurser. I figur 5 visas en jämförelse av de 
olika scenarierna som presenterats ovan, detta för att få en överblick över hur 
kostnaderna skiljer sig åt mellan de olika vårdformerna.  
 

 
Figur 5. Jämförelse av kostnader för stationär klinik och hemtandvård vid de 
olika scenarierna. 
 
För att jämföra totalkostnaden i landstinget i Östergötland för de olika 
vårdformerna har uppgifter om antalet personer på särskilda boenden som fått 
nödvändig tandvård de senaste åren tagits fram. I landstinget i Östergötland fick 
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år 2012 totalt 3256 personer vid särskilda boenden nödvändig tandvård. Den 
totala kostnaden för detta blir då mellan 18,2 och 21,5 miljoner kronor, beroende 
på fördelningen av hemtandvård/tandvård vid stationär klinik (givet grund-
analysen ovan). Merparten av denna kostnad är landstingets ersättning till 
vårdgivare.  
 
Tabell 4 visar antalet personer vid särskilda boenden som fått nödvändig 
tandvård i landstinget i Östergötland samt kostnadsutvecklingen mellan åren 
2008-2012. Uppgifterna visar att ett ökat antal personer vid särskilda boenden 
har fått tillgång till nödvändig tandvård men också att kostnaderna för detta har 
ökat. 
 
Tabell 4. Antal personer vid särskilda boenden som fått nödvändig tandvård 
och kostnaderna per individ åren 2008-2012. 

 Antal som fått vård Kostnad per patient 
2008 1900 4162 
2009 1812 4508 
2010 Uppgift saknas  
2011 2760 5036 
2012 3256 5494 
Ref: Tandvårdsgruppen, LiÖ [15] 

5.2 Kostnadseffektivitetsanalyser 

För att beräkna kostnadseffektiviteten relateras kostnadsskillnaden mellan 
hemtandvård och stationär klinik till skillnaden i effekter. Kostnaderna som 
beräknades i kapitel 5.1 används och relateras nedan till de förväntade 
effekterna. Då ingen kvantitativ beräkning av effekter görs i studien så förs 
istället en diskussion över hur effekter förväntas påverkas av de olika 
alternativen. I största mån används effektmått som fokuserar på patienternas 
livskvalitet och detta diskuteras utifrån de aspekter som identifierades i kapitel 
4.  
 

Kostnadseffektiviteten utifrån olika aspekter 

Valfrihet och möjligheten till egenbestämmande innebär i teorin att patienter har 
möjlighet att nyttomaximera givet de restriktioner/val som finns och förväntas 
således ge positiv påverkan på deras livskvalitet. Valfriheten gäller endast valet 
av vårdgivare, något som indirekt kan begränsa utförare av hemtandvård genom 
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landstingens möjlighet att begränsa vårdform. Dessutom är det inte givet att alla 
aktuella patienter vill göra egna val, utan det kan för vissa snarare skapa en oro 
och osäkerhet. I praktiken är det också så att majoriteten av äldre personer på 
särskilt boende inte har möjlighet att göra välinformerade egna val. 
 
Det är rimligt att tro att möjligheten att kunna välja mellan olika vårdgivare är 
positivt, men att effekten av detta är lika för stationär tandvård och hemtandvård 
så länge valet är fritt. Givet att kostnaderna för hemtandvård är lägre så blir 
hemtandvård kostnadseffektivt. Scenariot där effekterna av de två 
behandlingarna är desamma men där kostnaderna för hemtandvård är lägre än 
för besök på stationär klinik illustreras i kostnadseffektivitetsplanet (figur 6). 
 

 
Figur 6. Kostnadseffektivitetsplan för hemtandvård jämfört med stationär 
klinik; effekten är lika för de olika tandvårdsutförarna. 
 
Effekten mätt i livskvalitet påverkas också av patientens förutsättningar. Om det 
för patienten är krävande att behöva lämna boendet kan ett besök på stationär 
klinik leda till en försämring av patientens livskvalitet. Är patientens 
förutsättningar till förflyttning dåliga innebär det således att hemtandvård 
förväntas leda till en mindre sänkning av livskvaliteten. Förväntas patienten ha 
förutsättningen att kunna transportera sig utan att livskvaliteten försämras av 
förflyttningen kan vistelse utanför boendet snarare bidra till en högre livskvalitet 
då ett socialt nätverk och ett aktivt liv anses vara hälsofrämjande.  
 
För den genomsnittlige personen på ett särskilt boende får hemtandvård anses 
medföra en bättre livskvalitet jämfört med stationär tandvård, utifrån det faktum 
att dessa individer ofta är multisjuka och/eller är kognitiva nedsatta. I figur 7 
illustreras förfarandet i ett kostnadseffektivitetsplan där såväl kostnaderna som 
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effekterna är till fördel för hemtandvård, vilket innebär att vårdformen är 
dominant. 
 

 
Figur 7. Kostnadseffektivitetsplan för hemtandvård jämfört med stationär 
klinik; hemtandvård är livskvalitetshöjande och har därmed högre effekt. 
 
Även behandlingens kvalitet och vård på lika villkor kan påverka livskvaliteten 
och därmed även kostnadseffektiviteten. Att få tillgång till rätt tandvård eller 
tandvård över huvud taget kan bli avgörande för individens hälsa, då munhälsan 
har en stor inverkan på möjligheten att inta fast föda och dessutom kan påverka 
individens allmänhälsa. Möjligheten att få tandvård leder utifrån ovan nämnda 
argument till en förbättrad livskvalitet.  
 
För patienter som i praktiken själva kan ta sig till en klinik kan det tänkas vara 
en något bättre effekt för tandvård vid stationär klinik, även om detta inte är 
givet (förutom avseende mer avancerade ingrepp som inte kan utföras inom 
ramen för hemtandvård). Förfarandet visas i figur 8 och innebär således att hem-
tandvård genomförs till en lägre kostnad men med lägre effekt jämfört med 
tandvård vid stationär klinik. Vid ett scenario som detta behövs ett gränsvärde 
för vad som anses kostnadseffektivt, men något sådant värde finns inte idag.  
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Figur 8. Kostnadseffektivitetsplan för hemtandvård jämfört med stationär 
klinik; stationär klinik är livskvalitetshöjande och därmed högre effekt. 
 

Samlad bedömning av kostnadseffektiviteten 

Hemtandvård till personer vid särskilt boende leder till lägre kostnader och för 
många patienter till en högre livskvalitet, och är för den genomsnittlige patienten 
kostnadseffektivt. Kostnadseffektiviteten illustreras i kvadrant D i kostnads-
effektivitetsplanet (dvs. den är dominant) och ses i figur 9.  
 

 
Figur 9. Kostnadseffektivitetsplan för hemtandvård jämfört med stationär 
klinik; genomsnittlig patient. 
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Att det finns möjlighet till valfrihet och att såväl stationär klinik som 
hemtandvård finns att tillgå anses vara det alternativ som totalt sett ger mest 
effekt utifrån livskvalitetsaspekten. Båda vårdformerna kan ha positiva 
respektive negativa effekter beroende på patientens förutsättningar. Att 
individerna själva får välja vårdgivare och därmed indirekt vårdform utifrån sina 
egna förutsättningar och genom en individuell bedömning är det alternativ som 
anses vara optimalt.  
 
De farhågor om kvalitetsskillnader alternativt brister gällande patientsäkerhet 
som förekommer i diskussioner om val av vårdform har inte kunnat beläggas 
och torde inte kunna påverka den generella slutsatsen.  
 

Budgetpåverkananalys 

Genom att studera valet av vårdform utifrån en budgetpåverkananalys finns det 
möjlighet att analysera hur vårdformerna påverkar olika aktörers budgetar och 
därmed utvärdera konsekvenser av detta. Användande av hemtandvård som 
vårdform har ingen direkt påverkan för landstingens kostnader som består av 
ersättningen till vårdgivaren. Det kan dock uppstå konsekvenser om inte den 
vård som ges är fullständig och innebär att landstinget kan få bekosta fler och 
mer kostsamma behandlingar än nödvändigt. För kommunerna är valet av 
vårdform av större betydelse ur ett kostnadsperspektiv. När hemtandvård finns 
tillgängligt som alternativ blir kostnaden för färdtjänst lägre. Hemtandvård 
innebär också lägre kostnader för de särskilda boendena då medföljande 
personal inte behöver avsättas. En budgetpåverkan visar utifrån ovan förda 
resonemang att hemtandvård är mer kostnadsbesparande för vissa aktörer än 
andra. 

5.3 Incitament som kan påverka utförande av 
nödvändig tandvård 

Det finns flera incitament som kan styra de olika aktörerna inom ramen för 
nödvändig tandvård och valet av vårdform för denna. Dessa aktörer är 
vårdtagare, vårdgivare, beställare (landstingen), samt särskilda boenden. Att det 
finns incitament för ett visst beteende behöver inte betyda att beteendet 
realiseras, och i den här studien har inte några sådana beteenden kunnat studeras. 
Dock är dessa incitament av sådan potentiell vikt att de behöver beaktas och 
kontrolleras så att inte suboptimala beteenden riskerar att realiseras. Det är också 
viktigt att påpeka att incitament i sig själva inte är negativa utan snarare ofta en 
förutsättning för att effektivitet ska uppnås. Det är endast när incitamenten 
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riskerar att motverka lagstiftningen eller den totala samhällsekonomiska nyttan 
som de blir problematiska.  
 

Patient 

Eftersom patienten inom nödvändig tandvård själv har rätt att välja vårdgivare 
anses inga samhällsekonomiskt ofördelaktiga incitament för att påverka detta 
föreligga. Patienten har laglig rätt att ”nyttomaximera” och förväntas göra så. 
Däremot råder asymmetrisk information utifrån patientens perspektiv som gör 
det svårt för denne att göra ett fullständigt informerat val, något som andra 
aktörer skulle kunna utnyttja. Det är också utöver den asymmetriska 
informationen som råder problematiskt att endast få äldre på särskilda boenden 
själva är beslutsföra. Detta på grund av deras hälsotillstånd och/eller kognitiva 
förmåga. För att kunna göra ett informerat val krävs att lättförståelig information 
gällande de olika alternativen presenteras objektivt för patienten, alternativt 
individens närstående eller god man. 
 

Utförare 

Det finns flera incitament som kan påverka vårdgivare av nödvändig tandvård. 
Incitament att genomföra omfattande uppsökande verksamhet för att identifiera 
och skapa en kontakt med patienter som senare kan behandlas inom ramen för 
nödvändig tandvård är ett av dessa. I landstinget i Östergötland har 
anbudspriserna för den uppsökande verksamheten sjunkit de senaste åren, vilket 
troligen är en följd av att vårdgivaren anser det angeläget att få kontakt med 
patienter som kan vara aktuella för nödvändig tandvård. De låga ersättningarna 
för uppsökande verksamhet kan ge vårdgivarna incitament att kompensera en 
eventuell underfinansiering genom att utföra behandlingar hos så många som 
möjligt av de som munhälsobedömts [15].  
 
Dessutom finns det incitament att utföra så många tandvårdsåtgärder som 
möjligt, då det är åtgärderna som genererar ersättning för vårdgivarna. Detta 
riskerar leda till överbehandling. Det finns också incitament att utföra vården på 
kort tid, eftersom ersättningen i landstinget i Östergötland baseras på antalet 
åtgärder och inte på behandlingstiden.  
 
Utifrån gällande föreskrifter ska förebyggande behandlingar och akuta insatser 
prioriteras inom den nödvändiga tandvården. Den förebyggande tandvården ska 
dock inte vara ett alternativ till den dagliga munhygien som omvårdnads-
personalen förväntas utföra vid behov av hjälp från den boende. I landstinget i 
Östergötland har kostnaderna för den uppsökande verksamheten blivit lägre 
samtidigt som kostnaderna för utförda åtgärden inom ramen för nödvändig 
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tandvård ökat, vilket kan indikera överbehandling eller ett uppdämt vårdbehov 
bland de äldre på grund av tidigare underbehandling. Problematiken behöver 
dock inte vara relaterad till en specifik vårdform, utan kan förekomma vid såväl 
hemtandvård som vid tandvård på stationär klinik. Förfarandet kan kopplas och 
förklaras av att aktörerna har olika intressen och att den asymmetriska 
information som råder leder till en situation där ”moral hazard” föreligger. 
Vårdgivaren har ett betydande informationsövertag gentemot vårdtagaren, 
beställaren (landstinget) och det särskilda boendet (kommun) och det finns 
därför incitament att utnyttja detta.  
 
Slutligen kan det finnas incitament att identifiera ”lönsamma patienter”, det vill 
säga sådana som går fort och enkelt att behandla, alternativt har behov av 
omfattande tandvård under lång tid. Det kan också finnas ekonomiska 
incitament som styr vilka boendeenheter de olika utförarna är intresserade av att 
erbjuda sina tjänster till. Konkurrensen är vanligen större gällande centralt 
belägna anbudsenheter. Det finns därför en risk för att vårdgivarna väljer att 
rikta sin verksamhet mot ”lönsamma patienter” vars boenden är centralt belägna 
och att de som bor långt ute på landsbygden, trots tandvårdsbehov inte får 
tillgång till hemtandvård.  

Vårdgivaren av hemtandvård kan också välja att behandla flera patienter på ett 
boende vid samma tillfälle, och inte utifrån det lämpligaste vårdtillfället för 
patienten. 
 

Beställare 

Utifrån beställarens perspektiv kan det finnas incitament att påverka valet av 
vårdform och vårdgivare av nödvändig tandvård. Det kan dels handla om 
kostnadsminimering utifrån ett landstingsperspektiv, dels om att säkra ”God 
vård” [30]. I landsting som inte har en tydlig uppdelning mellan beställare och 
folktandvården finns det starkare incitament att utföra nödvändig tandvård i 
folktandvårdens regi. I andra landsting är inte tandvårdsenheterna eller 
beställarenheterna direkt kopplade till folktandvårdens organisation vilket gör 
risken för intressekonflikter mindre.  
 
Genom att skapa specifika restriktioner i ersättningssystemet för hemtandvård 
kan de privata vårdgivarna som arbetar med hemtandvård få begränsade eller 
inga möjligheter att agera på marknaden för nödvändig tandvård. Därigenom 
skapas utrymme för de stationära klinikerna att öka sina marknadsandelar.  
 
Landstingen kan också sakna incitament för att bedriva tandvård i olika 
vårdformer ur ett ekonomiskt perspektiv eftersom kostnadsbesparingar till följd 
av exempelvis hemtandvård till stora delar rör kommunerna/privata vård-
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bolagen. För landstinget är de olika alternativen relativt kostnadsneutrala. Detta 
kan leda till att beställare har incitament att begränsa utförande av olika 
vårdformer, trots att detta inte nödvändigtvis är samhällsekonomiskt optimalt.  
 

Särskilda boenden  

Hemtandvård som vårdform vid nödvändig tandvård är fördelaktig för de 
särskilda boendena. Hemtandvård kräver, som tidigare omnämnts, en lägre 
personalinsats från det särskilda boendet i jämförelse med tandvård på en 
stationär klinik. Utöver behovet av ledsagare till patienten kan kollegans 
frånvaro påverka det övriga arbetslaget på boendet, och kan även resultera i 
sämre omsorg för övriga boende då personalresurserna blir begränsade. De 
särskilda boendena kan utifrån dessa aspekter ha incitament att påverka valet av 
vårdform. Incitament att påverka individens val kan följaktligen inskränka på 
valfriheten men också leda till att den boendes rättigheter och välbefinnande inte 
är i fokus. Ekonomin eller arbetssituationen vid de särskilda boendena 
(kommunala eller privata) kan således bli ett större incitament än god tandhälsa 
för de boende. 
 
Utöver den uppsökande verksamheten och den nödvändiga tandvård som 
patienten i dag tillhandahåller, ska en bedömning av patientens munhälsa utföras 
av sjuksköterska på boendet [31]. Arbetsuppgiften ansågs av de sjuksköterskor 
som deltog i studien vara svår att utföra på grund av bristande kompetens och 
begränsad tid att utföra kontrollen på, och insatsen förväntades därför inte ha 
någon effekt. Den tid som sjuksköterskan spenderade med att bedöma patientens 
tandstatus tog också tid från övrig vård. Det kan alltså finnas incitament för de 
särskilda boendena att påverka individens val av vårdform till att välja den 
vårdform som kräver minst av denna arbetsinsats. 
 

Analys av incitamenten 

Situationen med de olika aktörerna är möjlig att koppla samman och analysera 
med hjälp av ekonomisk teori. Enligt tandvårdslagen har patienten själv rätt att 
välja vårdgivare av nödvändig tandvård, men olika grader av asymmetrisk 
information, påverkan och ibland hinder av aktörerna på marknaden, gör att 
patientens rätt inte alltid kan säkerställas. Dessutom har den aktuella 
patientgruppen ofta svårt att göra välinformerade egna val. De olika vårdgivarna 
har incitament att knyta patienten till sig, vilket gör att kopplingen mellan 
uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård blir viktig. Beställare har 
incitament att ha kontroll över vårdkedjorna och att minimera kostnaden. De 
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särskilda boendena har incitament att hålla nere sina egna kostnader och har 
därför incitament att premiera hemtandvård.  
 
De olika aktörernas förväntade val utifrån deras specifika incitament visas i 
figur 10. I figuren utgås ifrån de huvudsakliga incitamenten, men det finns 
givetvis flera, och varje enskild aktör kan dessutom ha varierande incitament. 
Beställarna har möjligheten att begränsa valet av vårdform, men om de håller 
olika alternativ öppna finns det överlag incitament hos övriga aktörer att välja 
hemtandvård. Därmed kan man anta att detta skapar en jämvikt i många 
situationer som innebär val av hemtandvård för majoriteten av patienterna. Detta 
är dock inte givet samhällsekonomiskt optimalt om inte vårdgivaren kan 
fullfölja behandlingen eller om vården inte uppfyller tillräcklig kvalitet.  
 

 
 
Figur 10. Analys av de olika aktörernas förväntade val utifrån sina 
huvudsakliga incitament.  
 
Tendenser till vissa av de beskrivna incitamenten ovan kan exempelvis ses i 
figur 11 som presenterar fördelningen av landstingens kostnader efter tandvårds-
reformen år 1999. Den nedersta delen av stapeln motsvarar kostnaden för 
uppsökande verksamhet vilken ligger relativt stabil under de studerade 12 åren 
medan kostnaden för nödvändig tandvård stigit kraftigt. Det bör dock inte 
negligeras att även kostnaderna för tandvård totalt sett har ökat under den 
påvisade perioden vilket gör att kostnaden relativt inte stigit så kraftigt som 
figuren visar. Att kostnaden för nödvändig tandvård stigit beror även delvis på 
att införandet av hemtandvård i vissa landsting lett till att fler individer får 

Individ Beställare

Utförare av upps. 
verksamhet Särskilt boende

Hemtandvård Stationär klinik

Val av vårdform
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tillgång till tandvård jämfört med tidigare, vilket förutom en högre kostnad, 
också inneburit en bättre tandhälsa för den studerade gruppen. I figuren har 
ingen uppdelning gjorts mellan vård vid stationär klinik och hemtandvård.  
 
 

 
Figur 11. Fördelning av landstingens kostnader efter tandvårdsreformen 1999 
Ref. Sveriges Kommuner och Landsting [11]. 
 

 Upps.verksam. 
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6. DISKUSSION 
Befolkningsutvecklingen i Sverige leder till att andelen äldre i befolkningen 
kommer att öka i framtiden. Av dessa förväntas en majoritet till stor del ha sina 
ursprungliga tänder kvar. Behovet av tandvård i den äldre befolkningsgruppen 
kommer därmed öka och för att ha möjlighet att ge dessa individer en adekvat 
tandvård finns det behov av att tillgängliggöra olika vårdformer inom 
tandvården. Som vårdform för individer som är berättigade till nödvändig 
tandvård och bor vid särskilda boenden har hemtandvård i den här studien visat 
sig vara kostnadsbesparande för den genomsnittlige patienten jämfört med 
tandvård utförd på stationär klinik. Hemtandvård förefaller också vara 
kostnadseffektivt för den genomsnittlige patienten jämfört med tandvård på 
stationär klinik. För att skapa en välfungerande marknad för nödvändig tandvård 
med olika vårdformer tillgängliga finns ett behov av samspel mellan aktörerna. 
Det är också av betydelse att problematisera, effektivisera och utveckla 
samspelet för att skapa en så fungerande marknad som möjligt. Eftersom 
patienter med rätt till nödvändig tandvård enligt tandvårdslagen är prioriterade i 
förhållande till övriga vuxnas tandvård finns det en risk för undanträngnings-
effekter, dvs. att annan behandling får stå tillbaka. Men dessa undan-
trängningseffekter bedöms vara marginella. Alla berörda parter förutsätts ha 
fokus på vårdetiska frågor för att tillsammans kunna skapa ett välfungerade 
samspel.  
 
Nedan diskuteras mer ingående vad som framkommit i studien och hur olika 
aspekter och aktörers incitament är av betydelse att beakta vid utvärdering av 
olika vårdformer inom nödvändig tandvård. 
 

De olika vårdformernas fördelar och nackdelar 

Hemtandvård möjliggör att tandvården kommer till patienten och innebär ofta en 
ökad möjlighet att ge tandvård till individer som är multisjuka eller sköra. 
Hemtandvård kan därför leda till att individer med stora omsorgsbehov får 
möjligheten att upprätthålla en god munhälsa genom kontinuerliga kontroller 
och förebyggande tandvårdsinsatser som annars kunde ha uteblivit. Det för 
också med sig att besvärliga resor som krävs vid besök på en stationär klinik 
minskar och kan leda till mindre oro för patienten. Hemtandvård ger också 
fördelar för omvårdnadspersonalen på de särskilda boendena i form av ett 
minskat behov av personalinsatser. 
 
Fördelar med stationär klinik är att all utrustning finns tillgänglig, vilket minskar 
risken för att det uppkommer tillfällen där vården inte kan slutföras. Det får 
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också anses enklare att fastställa god hygien på en stationär klinik utifrån bättre 
möjlighet att säkerställa aseptik.  
 
Hemtandvård kan, utifrån resonemanget kring fördelarna vid stationär klinik, 
innebära vissa begränsningar i tandvården [25] och en försämrad arbetsmiljö för 
tandvårdspersonalen. Det är därför av största vikt att den mobila utrustningen 
uppfyller de krav som ställs gällande miljö, hygien och kvalitet. De mobila 
kliniker som idag används har möjlighet att erbjuda liknande prestanda, 
säkerhet, hygien och ergonomi som de stationära klinikerna och innebär att 
förutsättningarna är goda för att bedriva mobil tandvård med hög kvalitet [32]. 
Avsteg från den utrustningsnivå som finns vid en fullständig mobil klinik kan 
dock innebära sämre möjlighet att utföra mer avancerade behandlingar, såsom 
kirurgiska ingrepp och rotfyllningar. Hygiennivån och vårdkvaliteten har dock 
inget givet samband med den mobila utrustningens omfattning. Att arbeta med 
hemtandvård ställer krav på tandvårdspersonalens förmåga att arbeta hygieniskt. 
Behandlingsnivån bör alltid anpassas till utrustningens omfattning och 
patientens förmåga att samverka vid behandlingen. De begränsningar i 
behandlingspanoramat som förekommer vid hemtandvård ska sättas i relation 
till risken att inte få tillgång till tandvård alls om patientens möjlighet att 
förflytta sig är begränsad.  
 

Identifierade aspekters betydelse för val av vårdform 

I studien identifierades åtta olika aspekter som är av betydelse vid valet av 
lämplig vårdform för patienten. De aspekter som identifierats har betydelse för 
val av vårdform och samverkar på flera sätt med varandra. Vissa aspekter är mer 
betydande än andra. Utifrån ett patientperspektiv, vilket är i fokus i den här 
studien, är de avgörande aspekterna de som individen utgår ifrån vid valet av 
vårdform. För många individer som bor på särskilda boenden är förmågan att 
fatta självständiga beslut nedsatt och beslut behöver istället göras av närstående 
eller god man. Begränsningar av det fria valet, exempelvis genom begränsning 
av vårdform, anses därigenom leda till en negativ påverkan på livskvaliteten.  
 
De juridiska aspekterna ligger som grund till hur marknaden fungerar och ger 
individen som innefattas av nödvändig tandvård rätt att själv välja vårdgivare. I 
lagen står uttryckligen att de som omfattas av nödvändig tandvård har rätt att 
välja vårdgivare, oavsett om det är en folktandvård eller enskild näringsidkare, 
bolag eller annan juridisk person.  
 
Vård på lika villkor är ett av de mål som hälso- och sjukvårdslagen från 1982 
och tandvårdslagen från 1985 slår fast och innebär att vård i Sverige ska 
erbjudas på lika villkor för hela befolkningen. Patienterna ska, oavsett bostadsort 
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eller boendeform, ha tillgång till likvärdig vård av hög kvalitet. Att det finns 
tillgång till såväl stationära kliniker som hemtandvård skapar möjlighet att ge 
fler individer den tandvård som det finns behov av. Målet enligt tandvårdslagen, 
att erbjuda tandvård på lika villkor, kan således närmas genom att olika 
vårdformer erbjuds. 
 
De aspekter som identifierats i föreliggande studie, och som kan påverka valet 
av vårdform i Sverige är mer omfattande än de som beaktas i modellen av 
British Society for Disability and Oral Health [21]. Den brittiska modellen är ett 
hjälpmedel för vårdgivaren vid beslut om vårdform för en given patient vid ett 
givet tillfälle och tar inte hänsyn till patientens rätt att välja vårdgivare. Den 
belyser inte heller de ekonomiska aspekterna eller hur individens livskvalitet 
påverkas utifrån möjligheten att kunna välja mellan de olika vårdformerna. Den 
brittiska modellen är därför inte tillämpbar vid beslutsprocesser i Sverige utan 
en mer utvecklad och anpassad modell till svenska förhållanden bör utformas för 
att kunna tillgodose alla individers behov. 
 

Hälsoekonomiska aspekter 

I rapportens hälsoekonomiska grundanalys är hemtandvård jämfört med 
stationär klinik kostnadsbesparande. Kostnader som kan kopplas till de olika 
vårdformerna förväntas påverka de olika aktörerna på olika sätt och innebär 
exempelvis att val av hemtandvård leder till en besparing för kommunerna och 
de särskilda boendena. Eftersom ersättningen för de olika vårdformerna vanligen 
är densamma oavsett vilket av alternativen som väljs förväntas inte landstingens 
kostnader påverkas. Vid besök på stationär klinik kan dessutom kostnader för 
närstående uppkomma vilka kan undvikas vid hemtandvård.  
 
Hemtandvård är också i genomsnitt kostnadseffektivt jämfört med vård på 
stationär klinik, då hemtandvård förväntas vara positivt för patientens 
livskvalitet. Att individen fritt får välja vårdgivare, och därmed indirekt den 
vårdform som är passande, anses vara den möjlighet som leder till störst effekt 
på livskvalitet. Även om individerna på särskilt boende ofta har svårt att göra 
välinformerade egna val så är detta något som är ett ansvar för närstående eller 
gode män.   
 
I rapporten har de incitament som kan tänkas påverka valet av vårdform 
diskuterats och analyserats utifrån ekonomisk teori. Detta eftersom flera av de 
incitament som presenterats förväntas påverka individens livskvalitet och 
därmed effektiviteten. Som grund för incitamenten antas aktörernas vilja att 
styra marknaden i en fördelaktig riktning vara och på så vis få möjligheter att 
göra egna kostnadsbesparingar. Om incitamenten leder till en ineffektiv 
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marknad kan det sedermera vara en orsak till att en marknad regleras. Det 
faktum att landstingen har möjlighet att sätta upp begränsningar som kan 
inskränka på individens valmöjlighet kan leda till en ofördelaktig situation för 
patienterna. I landstinget i Östergötland finns inga direkta begränsningar för 
hemtandvård men landstinget rekommenderar i sin patientinformation att 
patienten bibehåller tidigare tandvårdskontakt [29]. Detta grundar sig på tankar 
om patientsäkerhet och kvalitet.  
 
Särskilda boenden kan utöva påtryckningar på marknaden utifrån egna 
incitament. I detta fall är kostnadsbesparingen och möjligheten till tidsbesparing 
(vilket också är kostnadsbesparande) den troligaste orsaken. Incitamenten 
innebär följaktligen att påtryckningar kan ske för att få patienten att välja 
hemtandvård som vårdform. De särskilda boendena har ingen möjlighet att 
införa juridiska begränsningar som kan inskränka på individens val men har 
möjlighet att påverka individen genom att ge information angående valet som är 
till fördel för dem själva. Att de individer som valet gäller ofta är sjuka och/eller 
sköra innebär att de inte alltid kan, eller orkar sätta sig in i valmöjligheterna, för 
att kunna ta dessa beslut, vilket i sin tur ger boendepersonalen en möjlighet till 
större inverkan på det val som görs. Därmed är det av stor vikt att objektiv och 
lättförståelig information till närstående eller god man om olika valmöjligheter 
finns.  
 
Även vårdgivarna kan ha incitament att leda patienten mot ett önskvärt val 
genom påtryckningar. Eftersom det råder asymmetrisk information mellan 
vårdtagare och vårdgivare är det troligt att patienten godtar den vård som 
vårdgivaren erbjuder/föreslår, vare sig det finns behov eller inte. Som i andra 
fall gäller också här att individens allmäntillstånd kan komma skapa ett hinder 
för att på ett rationellt sätt fatta beslut till sin egen fördel. 
 

Betydelsen av samspel mellan aktörerna 

De incitament som diskuterats för de olika aktörerna ger alltså möjligheter till att 
skapa påtryckningar och begränsningar som påverkar individens fria val. Det är 
heller inte alltid möjligt för närstående att ha den kontroll på valmöjligheterna 
som krävs. Det är därför av vikt att poängtera att aktörerna på marknaden ska 
informera om de möjligheter som finns och hela tiden utgå från individen och 
dennes förutsättningar. Det är också viktigt att aktörerna på marknaden försöker 
skapa en struktur för att kunna samverka med varandra, i syfte att uppnå en så 
ändamålsenlig vård som möjligt med patienten i fokus. 
 
I landstinget i Östergötland har det konstaterats att system saknas för att 
kontrollera vem som är patientens vårdgivare då kontrollen sker efter faktura för 
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tandvården. Det har således varit möjligt att en och samma patient haft flera 
vårdgivare samtidigt. Problematiken har gett upphov till en suboptimal situation 
ur ett patientperspektiv, då fler undersökningar och behandlingar än nödvändigt 
kunnat förekomma. Detta har också lett till en ineffektiv marknad.  
 
Det har i föreliggande studie konstaterats att tillgången till olika vårdformer vid 
nödvändig tandvård till personer på särskilda boenden är samhällsekonomiskt 
effektivt. Det krävs dock att det råder samspel mellan aktörerna på marknaden 
och att det finns genomtänkta system som möjliggör kontinuitet i vården. 
 

Begränsningar med studien 

Utifrån tillgängliga data har det inte varit möjligt att göra kvantitativa 
beräkningar avseende effekterna som ingår i kostnadseffektivitetsanalyserna. 
Det är också problematiskt att definiera begreppet kvalitet som används som 
effektmått, eftersom detta har olika betydelse för olika individer. Effekterna har 
belysts genom att diskutera utifrån de olika vårdformerna och på så vis ge en 
vägledning för dess marknadspåverkan.  
 
Inga patienter har intervjuats i studien, vilket skulle kunnat ge en mer rättvis bild 
av hur valfrihet fungerar i praktiken, samt möjlighet till att förtydliga 
patientperspektivet. Detta ansågs inte möjligt inom ramen för denna begränsade 
studie som är av hypotesgenererande karaktär.  
 

Vidare forskning 

Under arbetet med den här rapporten har stora kunskapsbrister identifierats 
angående konsekvenser av olika vårdformer för äldre individer med rätt till 
nödvändig tandvård. Vidare forskning efterfrågas som kan besvara följande 
frågeställningar: 
 

• Effekten av olika behandlingsmetoder inom professionellt utförd 
förebyggande tandvård (tandhygienistbehandlingar) avseende dess 
påverkan på munhälsan hos personer på särskilda boenden. 

 
• Optimal frekvens av förebyggande (tandhygienist) behandlingar i 

hemtandvård för personer på särskilda boenden, avseende 
behandlingarnas effekt på munhälsorelaterade sjukdomar, samt i relation 
till allmänhälsan. 
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• Optimala strategier för förebyggande egenvård för personer på särskilda 
boenden, avseende munhälsan, samt i relation till allmänhälsan. 
 

• Diagnostisk säkerhet vid undersökning av tandrelaterade sjukdomar i 
hemtandvård med och utan tillgång till radiologisk undersökning, jämfört 
med undersökning på stationär klinik. 
 

• Prognoser och/eller långtidseffekter av behandlingar utförda i 
hemtandvård, jämfört med behandlingar utförda på stationärklinik. 
 

• Epidemiologi om munhälsa och munhälsorelaterad livskvalitet hos 
personer på särskilda boenden. 
 

• Sjukdomsprogression avseende tandrelaterade sjukdomar, såsom karies, 
parodontit hos personer på särskilda boenden, och under tidsperioden 
innan särskilt boende blir aktuellt. 
 

• Patientpreferenser och livskvalitet, samt självupplevd munhälsa hos 
personer på särskilda boenden avseende hemtandvård jämfört med 
tandvård på stationär klinik.   

 
• Ergonomiska aspekter, hygien- och patientsäkerhetsaspekter i 

hemtandvård jämfört med tandvård på stationär klinik. 
 

• Relevanta och patientrelaterade utfallsmått när det gäller att mäta 
munhälsa för personer på särskilda boenden. 
 

• Effekter av nödvändig tandvård (oavsett vårdform) för berättigade 
individer på särskilda boenden samt i andra boendeformer, inklusive eget 
boende. 
 

• Hur multisjuka äldre individer med eller utan demenssjukdom tillgodoses 
tandvård på bästa sätt, oavsett boendeform. 
 

• Kostnader och kostnadseffektivitet för nödvändig tandvård vid olika 
vårdformer. 
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7. SLUTSATSER 
Denna studie har varit av hypotesgenererande karaktär och inte inkluderat data 
ifrån patienter med rätt till nödvändig tandvård. Rapportens slutsatser behöver 
därför bekräftas genom vidare studier. De slutsatser som dras av denna studie är: 

• Behovet av tandvård kommer att öka i takt med en ökande äldre 
befolkning, där flertalet individer är betandade och har fastsittande 
protetiska konstruktioner.  

• En effektiv marknad behövs där olika vårdformer finns tillgängliga 
för att möta det ökande tandvårdsvårdsbehovet i den äldre 
befolkningen. 

• Hemtandvård innebär lägre samhällskostnader jämfört med 
tandvård på stationär klinik för den genomsnittlige patienten till följd 
av minskat behov av ledsagare och färdtjänst.  

• Livskvaliteten påverkas positivt av hemtandvård jämfört med 
tandvård på stationär klinik för den genomsnittlige patienten.  

• Hemtandvård är en kostnadseffektiv vårdform jämfört med 
tandvård på stationär klinik för den genomsnittlige patienten.  

• Det finns fördelar och nackdelar med vårdformerna hemtandvård 
respektive tandvård på stationär klinik. 

• Olika vårdformer bör finnas tillgängliga så att patienten kan välja 
vårdform utifrån de individuella förutsättningarna. 

• Individerna har rätt att välja vårdgivare, men har till följd av sitt 
hälsotillstånd ofta svårt att göra medvetna val. 

• Beställare, vårdgivare och särskilda boenden bör vara försiktiga i 
att påverka och begränsa valet av vårdgivare.  

• Det finns behov av ett ökat samspel mellan de olika aktörerna inom 
nödvändig tandvård. 

• Studerade beslutsmodeller tar inte hänsyn till patientens önskemål. 
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TERMER OCH BEGREPP 
Alternativkostnad – Värdet av det man går miste om genom att avstå från bästa 
möjliga användning av en resurs 
 
Aseptik – Syftar till att förhindra uppkomsten av sjukdomsframkallande 
mikroorganismer, till exempel genom rengöring och sterilisering 
 
Beställare – Beställare av nödvändig tandvård. Syftar i rapporten till 
Landstingen 
 
Boende/berättigade/vårdtagare/patient – Syftar i rapporten till de äldre 
individer som erhåller uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård 
 
Budget Impact-analys – Budgetpåverkansanalys, analys som visar hur en viss 
eller flera budgetar påverkas av införandet av en ny metod/behandling och vilka 
konsekvenser som kan antas uppstå för olika aktörer  
 
Incitament – Omständighet som stimulerar till viss handling 
 
Inkrementell – De extra kostnader respektive effekter för ett alternativ jämfört 
med ett annat 
 
Inkrementell kostnadseffektivitetskvot (ICER) – Kvoten mellan kostnads- 
och effektskillnaden 
 
Kostnadsanalys – Analys som endast tar hänsyn till kostnader, alternativen som 
jämförs förväntas ha samma effekt 
 
Kostnadseffektivitet – Mått på hur mycket resurser som krävs för att nå en viss 
effekt 
 
Kostnadseffektivitetsanalys – Analys där kostnader för en behandling jämfört 
med en annan sätts i relation till någon typ av effekt 
 
Kostnadseffektivitetsplan – Figur som illustrerar den studerade behandlingens 
kostnader och effekter i jämförelse med en alternativ behandling. Används ofta 
för att avgöra huruvida en studerad behandling är kostnadseffektiv 
 
Kostnadsintäktsanalys – Analys där såväl kostnader som effekter av 
alternativa behandlingar mäts i monetära termer 
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Mobil tandvårdsklinik – Tandvårdsklinik som är möjlig att förflytta, vilket 
innebär att kliniken kan uppsöka patienten i närheten av bostaden eller liknande 
 
Nödvändig tandvård – Tandvård som erbjuds för personer med bestående och 
omfattande omvårdnadsbehov till samma patientavgift som i den öppna hälso- 
och sjukvården  
 
QALY – Kvalitetsjusterade levnadsår (Quality-Adjusted Life-Years), mått som 
kombinerar preferenser för ett hälsotillstånd med tiden som tillståndet varar 
 
Stationär/reguljär tandvårdsklinik – Tandvårdsklinik som inte är flyttbar, 
kräver att patienten kommer till kliniken för att få vård 
 
Uppsökande verksamhet – Verksamhet som ger personer med bestående och 
omfattande omvårdnadsbehov möjlighet till en årlig kostnadsfri bedömning av 
munhälsan 
 
Vårdform/utförandeform – Olika former av (i detta fall) tandvård, exempelvis 
tandvård vid stationär klinik alternativt hemtandvård 
 
Vårdgivare/utförare – Syftar i rapporten till den organisation/företag som utför 
tandvården (t.ex. Ett privat vårdföretag, eller en vårdgivare inom offentlig 
sektor)  
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