
   

 

 
 
 

  
 
  
 

 
 

   

 

 

  
 

 

  
  

 
  

 
 

   
   

 
 

 
     

 
   

 

 

  
 

 
 

Dir. 2020:1 

Kommittédirektiv 

Tilläggsdirektiv till utredningen om jämlik tandhälsa (S 2018:02) 
Beslut vid regeringssammanträde den 9 januari 2020 

Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget 
Regeringen beslutade den 8 mars 2018 kommittédirektiv om ett tandvårds-
system för jämlik tandhälsa (dir. 2018:16). Uppdraget till utredningen 
utvidgas till att utreda och föreslå en ny reglering för tandvård till personer 
med särskilda behov av tandvårdsinsatser. Utredningstiden förlängs och hela 
utredningens arbete ska samlat redovisas senast den 1 mars 2021. 

Regionfinansierade selektiva tandvårdsstöd och det statliga särskilda 
tandvårdsbidraget (STB) 

För tandvård finns det för den vuxna befolkningen dels ett statligt finansierat 
tandvårdsstöd, dels ett regionfinansierat stöd för personer med behov av 
särskilda tandvårdsinsatser. För tandvård till de med särskilda behov betalar 
den enskilda patienten endast avgifter som motsvarar de inom öppen hälso-
och sjukvård. Viss del av verksamheten är helt avgiftsfri för patienten. Vilken 
vård som omfattas av detta regleras i tandvårdsförordningen (1998:1338). 
Vid bedömningen av om en patient har en sådan sjukdom eller funktions-
nedsättning som kan ge rätt till regionfinansierad tandvård finns Social-
styrelsens föreskrifter om tandvård vid långvarig sjukdom eller funktions-
nedsättning (SOSFS 2012:17) som komplement till lag och förordning. 

Den tandvård som omfattas av tandvårdsförordningen är oralkirurgiska 
åtgärder, tandvård som led i sjukdomsbehandling, tandvård för personer 
med en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning, tandvård för extremt 



 

 

   
    

  
   

 

 
 

 
  

 
  

 
 

 
  

   
  

   
  

 
      

  
  

  
  

 
 

 
  

 
  

   
      

    
 

    
    

tandvårdsrädda personer, tandvård för utbyte av tandfyllningar samt upp-
sökande verksamhet och nödvändig tandvård för vissa äldre och personer 
med funktionsnedsättning som omfattas av LSS eller som har ett varaktigt 
behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser. 

Socialstyrelsens utvärdering 

Socialstyrelsen fick i uppdrag av regeringen att genomföra en samlad 
utvärdering på nationell nivå av samtliga tandvårdsstöd som regleras genom 
tandvårdsförordningen och det statliga tandvårdsbidraget (STB) samt lämna 
förslag på förbättringar. Socialstyrelsen presenterade sin rapport för 
regeringen i december 2018 (”Utvärdering av tandvårdsstöd som regleras 
genom tandvårdsförordningen och det särskilda tandvårdsbidraget”). 

Resultaten av Socialstyrelsens utvärdering visar att det finns stora svårigheter 
i tillämpningen av dessa selektiva tandvårdsstöd. Utvärderingen visar att 
informationen om stöden inte når ut till och är undernyttjade av mål-
grupperna. En förklaring till detta kan vara att hälso- och sjukvården, 
kommuner och myndigheter inte alltid informerar om stöden. Både tand-
vården och hälso- och sjukvården har begränsad kunskap om hur STB och 
de regionfinansierade selektiva tandvårdsstöden fungerar. Såväl regioner som 
kommuner, myndigheter och patienter beskriver tandvårdssystemet och de 
selektiva stöden som komplexa och informationsansvaret som otydligt. En 
svårighet är att ansvaret för att sprida information om tandvårdsstöden är 
fördelat på flera olika aktörer och upplevs som splittrat av såväl patienter 
som aktörer. Sammanfattningsvis visar utvärderingen att dessa tandvårdsstöd 
är svåra att förstå och överblicka på grund av utformningen som består av 
såväl statlig finansiering som regionfinansiering och olika krav för att bli 
berättigad. 

I sin rapport framför Socialstyrelsen sex huvudsakliga problem. Dessa är att 
administrationen är komplicerad och upplevs som betungande för vård-
givarna, att förfarandet kring läkarintyg för tandvård för personer med 
långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning beskrivs som krångligt och att 
uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård inte erbjuds på lika villkor 
över hela landet. Vidare framförs det som ett problem att regioner och 
kommuner upplever att regelverken för de selektiva tandvårdsstöden är 
oklara och leder till tolkningsproblem, att de selektiva stöden inom 
regiontandvården endast har ett begränsat vetenskapligt stöd samt att det 
finns problem i samverkan mellan tandvård och hälso- och sjukvård och 
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kommunerna, särskilt när det gäller tandvårdsstöden ”uppsökande 
verksamhet och nödvändig tandvård”. 

I uppdraget till Socialstyrelsen ingick det att även utvärdera STB. STB är ett 
statligt bidrag med 600 kronor per halvår som kan användas för före-
byggande tandvård om en person har en sjukdom eller funktionsnedsättning 
som medför risk för försämrad tandhälsa och tillhör någon av de 
specificerade målgrupperna. 

STB regleras i lagen om statligt tandvårdsstöd (2008:145) och i förordningen 
(2008:193) om statligt tandvårdsstöd. Vid bedömning av om en patient har 
en sådan sjukdom eller funktionsnedsättning som kan ge rätt till region-
finansierad tandvård finns Socialstyrelsens föreskrifter om STB (SOSFS 
2012:16) som komplement till lag och förordning. 

Socialstyrelsens utvärdering av STB visar att det är få patienter som tar del av 
STB sett i relation till det antal som beräknades vid införandet av bidraget 
2013. Då uppskattades det att målgruppen skulle uppgå maximalt till ca 
285 000 personer. Användningen av STB har dock ökat årligen under 2013– 
2018. Under 2018 tog ca 20 000 män och 43 000 kvinnor del av STB. Det 
finns en brist på kännedom om STB, både hos patienter och inom tand-
vården. En förutsättning för att patienter ska få tillgång till STB är att stödet 
är känt bland patienter, anhöriga och vårdgivare. Vidare finns grupper som 
har möjlighet att nyttja STB, men där förebyggande tandvårdsåtgärder inte 
bedöms vara tillräckliga. 

Ekonomiskt utökat stöd för tandvård i samband med sjukdom, funktions-
nedsättning och stora omsorgsbehov sänker tröskeln att söka tandvård. Det 
fyller därmed en funktion för den enskilde och kan bidra till en mer jämlik 
tandvård. Bedömningen är dock att regionerna upplever svårigheter med att 
tolka och tillämpa tandvårdsförordningen. Detta beror bland annat på att 
regelverket är otydligt med svårdefinierbara kriterier, vilket försvårar 
möjligheterna till likvärdiga bedömningar. Socialstyrelsen har tidigare utrett 
möjligheten att utfärda kompletterande föreskrifter eller kunskapsstöd med 
ett förtydligande syfte, men har konstaterat att de behov av klargöranden 
och gränsdragningar som tandvårdsförordningens formuleringar ger upphov 
till inte är möjliga att möta med hjälp av normerande eller vägledande 
kunskapsstöd. Konsekvenserna av att varken de selektiva regionfinansierade 
tandvårdsstöden eller STB når fram till målgrupperna i önskad utsträckning 
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medför en ökad risk för försämrad tandhälsa och allmänhälsa. I 
förlängningen kan detta leda till en sämre livskvalitet, stort lidande och höga 
kostnader för den enskilde samt höga samhällsekonomiska kostnader. 

Regeringens bedömning 

Regeringens bedömning är att utformningen av de selektiva region-
finansierade tandvårdsstöden och STB behöver genomgå en översyn och 
omfattande revidering för att de ska nå avsedda patienter samt bli lättare att 
tillämpa och följa upp mot en mer kunskapsbaserad, jämlik, jämställd och 
resurseffektiv tandvård. 

Utredaren ska därför 

− lämna förslag till en reglering för tandvård till personer med särskilda 
behov. Förslagen ska omfatta såväl organisatoriska som finansiella 
aspekter som definition av målgruppen, stödens innehåll och omfattning 
samt hur kännedom om stöden kan öka bland patienter, anhöriga och 
vårdgivare. Utgångspunkten är att förslagen ska finansieras inom 
nuvarande ramar och att tandvårdssystemet ska bli mer resurseffektivt. 

Konsekvensbeskrivningar 

Utöver de konsekvensbeskrivningar som anges i de ursprungliga direktiven 
ska utredaren lägga särskild vikt vid att analysera och beräkna de dynamiska 
effekterna och bl.a. analysera hur dessa påverkas av att tandvården bedrivs 
av ett stort antal aktörer. Vidare ska utredaren särskilt analysera och redovisa 
konsekvenserna för kostnadskontrollen av utförd vård med syftet att 
minimera fusk och felaktiga utbetalningar. Konsekvensanalysen avseende 
jämställdhet ska omfatta hur förslagen förväntas påverka hur män respektive 
kvinnor tar del av tandvården. 

Redovisning av uppdraget 

Utredningstiden förlängs. Hela utredningens arbete ska samlat redovisas 
senast den 1 mars 2021. 

(Socialdepartementet) 
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