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Privattandläkarnas remissvar avseende Dental erosion – 
delrapport 1 
Privattandläkarna är branschorganisationen för privata företag i tandvården. Som enda 
organisation företräder vi privata vårdgivare i tandvården.  

Synpunkter  
Privattandläkarnas grunduppfattning är att regionernas vårdprogram ska vara baserade på 
nationella riktlinjer för att främja en jämlik barn- och ungdomstandvård. Den tandvård som en 
patient erbjuds ska inte bero på vilken region som patienten är hemmahörande i. De nya 
nationella riktlinjerna för tandvård efterlyser ett systematiskt arbetssätt rörande erosioner, i 
syfte att ge direkt vägledning i behandlingsval för varje enskild patient. Innan ett sådant 
systematiskt arbetssätt finns tillgängligt så bör inte ett nytt registreringssystem implementeras.  

Privattandläkarna understryker även vikten av att det är ett absolut krav att rapporteringen ska 
gå direkt från journalsystemet till aktuellt register, utan att exempelvis några manuella insatser 
krävs. Implementering kan således inte ske förrän respektive journalsystem förberetts för 
registrering på ett standardiserat sätt. 

Synpunkter på den förenklade skalan 
Privattandläkarna är positiva till att uppställningen med nivåer (0-3) motsvarar den beträffande 
kariesregistrering.  

Synpunkter på nivå 1  
Privattandläkarna bedömer dock att det är en utmaning att lyckas med en nationell 
samstämmig diagnostik rörande ”mild erosion”. Skillnaderna mellan nivå 0 och nivå 1 är små 
och sådan erosion kan ingå i nivå 0.  

Synpunkter på nivå 2 
Nivå 2 ”måttlig erosion”, bör med anledning av vad vi har angivit ovan istället ingå i nivå 1.  

Synpunkter på nivå 3  
Privattandläkarna anser att förslaget om att nivå 3 ska bestå av två definitioner, ”svår erosion” 
och ”mycket svår erosion”, komplicerar snarare än förenklar för behandlarna. Det bör endast 
finnas en definition per nivå. ”Svår erosion” bör därför ingå i nivå 2 och ”mycket svår erosion” 
ingå i nivå 3.  

Synpunkter på förslag till ålder för första registrering i både mjölktandsbettet och 
permanenta bettet  
Det kan vara fördelaktigt att ange en specifik ålder för när registreringen senast ska ha 
påbörjats, istället för att utgå från revisionsintervall som varierar mellan olika vårdgivare.  

Synpunkter på användande av indikatortänder 
Rapporten redogör för tre olika registreringsmodeller när det gäller indikatortänder. Det torde 
räcka med en.  
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Synpunkter på förslag till implementeringsprocess samt behov av utbildning 
Notera vad som anförts ovan gällande att riktlinjer för ett systematiskt arbetssätt måste tas fram 
innan ett nytt registreringssystem implementeras. 

Majoriteten av erosionsskador behandlas inom allmäntandvården. Detta medför att en stor 
grupp behandlare är i behov uppdatering och utbildning beträffande både diagnostik och 
behandling.  

Implementering kan inte ske förrän journalsystemen förberetts för registrering på ett 
standardiserat sätt. 

 

För Privattandläkarna 
 

Merit Lindberg                                                                                 Veronica Brohoff  

Vd                                                                                                        Utredare  
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