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Vad är nationella riktlinjer?

• Främjar god vård, omsorg och 

tandvård på lika villkor

– Baserade på bästa tillgängliga kunskap 

• Innehåller flera delar

– Rekommendationer, indikatorer, 

målnivåer och utvärdering

• Ett stöd för ledning och 

kunskapsstyrning
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Främst ett stöd för ledning och 

kunskapsstyrning
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• Samhällets resurser bör användas till vård som är 

effektiv och ger störst nytta i förhållande till kostnad

• Beslutsfattare på olika nivåer behöver ta ställning till 

hur resurserna ska fördelas 

• Riktlinjerna vänder sig främst till beslutsfattare på olika 

nivåer

– T.ex. politiker, verksamhetsledningar, vårdgivare; kan även vara 

enskilda behandlare



Vilka frågeställningar 

lyfts i nationella riktlinjer?

Inte längre en heltäckande 

ansats

Vägledningsbehov kan t.ex. 

uppstå på grund av:

• omotiverade praxisvariationer i landet

• etiska dilemman

• oenighet inom professionen

• tveksam kostnadseffektivitet

• utmönstring av skadliga eller ineffektiva 

metoder
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Nationella riktlinjer inom 18 

områden

1. Astma och KOL

2. Bröst-, prostata-, 

tjocktarms- och 

ändtarmscancer

3. Diabetes

4. Depression och ångest-

syndrom 

5. Demens 

6. Epilepsi

7. Endometrios

8. Hjärtsjukvård

9. Lungcancer

10. Missbruk och beroende

11. MS och Parkinson

12. Palliativ vård

13. Psoriasis 

14. Psykosociala insatser 

och läkemedels

behandling vid 

schizofreni 

15. Rörelseorganens 

sjukdomar 

16. Sjukdomsföre-

byggande metoder 

17. Stroke 

18. Tandvård 
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De nationella riktlinjerna för 

vuxentandvård från 2011
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• Regeringsuppdrag

– Evidensbaserad och jämlik tandvård

– Bas för TLVs arbete med statlig ersättning

• Omfattar vuxentandvård



Vad ska de nya riktlinjerna 

omfatta?
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• Inledande bred behovsanalys

– Genomgång av utvärderingar och rapporter, dialog med sakkunniga på 

SoS och andra myndigheter, initiala medskick från stort antal aktörer 

inom tandvården

• Fortsatt dialog med olika aktörer inom tandvården och 

brukare

– Hearing 

– Förslag på specifika tillstånds- och åtgärdspar 

– Dialog med brukarråd (Socialstyrelsen)



De nya nationella riktlinjerna för 

tandvård
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• Tydligare fokus på att vara ett stöd för ledning och 

kunskapsstyrning

• Omfatta färre rekommendationer

– Ca 100 tillstånds- och åtgärdspar

– Inte enbart vuxentandvården

• Ersätta de befintliga nationella riktlinjerna för 

vuxentandvård 

– Särskilt kunskapsstöd för TLVs arbete med statlig ersättning av 

vuxentandvården planeras



PRIORITERING

Plan för arbetet
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Q2 2017-
Q2 2018

Q2 2018-
Q2 2019

Q3 2019 –
Q2 2020

Q3 2020 -
Q1 2021Q1-Q3 2019

Planerad publicering av riktlinjerna
• Remissversion: början av 2020

• Slutversion: runt årsskiftet 2020/2021

Samverkan är en central del av arbetet!
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Var är vi idag?
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• Definierar vilka tillstånds- och åtgärdspar som ska ingå i 

riktlinjerna

– Nationella riktlinjer för tandvård med ca 100 tillstånds- och åtgärdspar

– Mål: färdig tillstånds- och åtgärdslista i mitten av juni 2018

• Snart sätta samman expertgrupper

– Nomineringar av experter till prioriteringsgruppen

– Nomineringar av experter till konsensuspanel

• Särskilt kunskapsstöd för statlig ersättning av 

vuxentandvård



Projektledningen
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• Sakkunniga

– Sven Bågesund (faktagruppsordförande)

– Göran Dahllöf (faktagruppsordförande)

– Katri Ståhlnacke (faktagruppsordförande)

– Katharina Wretlind (faktagruppsordförande)

– Hans Östholm (prioriteringsordförande)

• Från SoS

– Sofia Orrskog (projektledare)

– Gabriella Beckvid Henriksson (delprojektledare)

– Ulrika Sandahl (delprojektledare)
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Inför gruppdiskussionerna 
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• Vilka tillstånd kräver förändrad ledning och 

kunskapsstyrning för att ge förbättrad munhälsa på 

nationell nivå?

– Hur skulle detta kunna gå till?



Kontakt:
Sofia.Orrskog@socialstyrelsen.se

Gabriella.Beckvid-Henriksson@socialstyrelsen.se

Mer information finns på:

www.socialstyrelsen.se

Tack!
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