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Privattandläkarnas remissvar Målnivåer tandvård  
Privattandläkarna är branschorganisationen för privata företag i tandvården. Som enda 
organisation företräder vi privata vårdgivare i tandvården.  

Synpunkter på målnivåer  
Privattandläkarna gör bedömningen att många av målnivåerna är fullt rimliga och uppnåbara, 
men att vissa indikatorer har så pass höga målnivåer att det finns risk för att de framstår som 
icke verklighetsförankrade. Ett exempel på detta är indikatorn 07 Kvalificerat rådgivande 
samtal som har tilldelats en målnivå om 50 procent. Uppgifter från år 2019 visar emellertid 
följande: 

• 2,2 % av alla patienter med käkfunktionsstörning erhöll kvalificerat rådgivande samtal.  
• 0,0023 % av alla patienter med karies erhöll kvalificerat rådgivande samtal.  
• 0,06 % av alla patienter med parodontit erhöll kvalificerat rådgivande samtal.  

Det skulle upplevas som mer realistiskt med en lägre målnivå för denna indikator utifrån det 
faktum att så pass få patienter erhåller kvalificerade rådgivande samtal. Målnivån kan därefter 
höjas på sikt i samband med att mätningar visar att utvecklingen tagit fart i rätt riktning.  

Privattandläkarna saknar en målnivå för indikator T3 Systematisk samverkan mellan tandvård 
och barnhälsovård för barn 0–6 år i områden med hög risk för dålig munhälsa. Att lyfta 
denna indikator genom att tilldela den en målnivå och på så vis även möjliggöra uppföljningar 
är viktigt. Dels med anledning av att det redan råder stor ojämlikhet beträffande tandhälsan 
mellan barn i dessa områden och övriga barn och dels med anledning av att god tandhälsa 
etableras tidigt livet. Det är Privattandläkarnas bestämda uppfattning att regionernas 
vårdprogram ska vara baserade på nationella riktlinjer för att på så sätt främja en jämlik barn- 
och ungdomstandvård. En målnivå för indikatorn T3 skulle vara ett steg i riktning mot detta.  

Synpunkter på rapportering 
Privattandläkarna understryker vikten av att det är ett absolut krav att rapporteringen kan göras 
smidigt och att den inte får bli en omfattande administrativ börda för vårdgivarna.  
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Synpunkter på uppföljning m.m. 
Det framgår av remissrapporten att målnivåerna ska kunna användas för att utveckla vård- och 
omsorgsprocesser på verksamhetsnivå och därigenom stimulera till ökad följsamhet till de 
nationella riktlinjernas rekommendationer. Privattandläkarna anser att om detta syfte ska 
kunna uppnås så är det viktigt att någon form av stöd för hur vårdgivarna ska utföra 
uppföljningen tillgängliggörs. Det är också viktigt att detta stöd tar hänsyn till att 
tandvårdsverksamheterna i Sverige varierar beträffande exempelvis storlek och styrning samt  
har olika förutsättningar bland annat beroende på var de är belägna. 

Vidare anser Privattandläkarna att på samma sätt som det måste vara enkelt för vårdgivarna att 
rapportera in uppgifter, så måste det också vara enkelt för dem att hämta ut uppgifter på 
kliniknivå så att det blir så lätt som möjligt att följa upp den egna verksamheten.  

 

 

 

För Privattandläkarna 
 

Merit Lindberg   Veronica Brohoff  

Vd    Utredare  
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