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En jämlik tandhälsa
– För ett gladare samhälle

 10 argument  
 för en gemensamt  

finansierad tandvård

Marcus Karlén
Stats- och folkhälsovetare.  
S-student. F.d offentlig utredare



21 2 § tandvårdslagen (1985:125). 2 Prop. 1981/82:97 hälso- och sjukvårdslag

Förbättrad tandvårdstillgänglighet 
Fördelaktigt för individen, sjukvården och samhället.  

Stort opinionsstöd – en valvinnarfråga  
Populär, intresseväckande, generell, genomförbar och allmännyttig. Önsk-
värd av alla partiers väljare och i enlighet med tidigare kongressbeslut. 

Rättvis prissättning och geografisk jämlikhet  
Tandvårdslagen värnas och klyftan mellan stad- och landsbygd minskar. 

Behov-solidaritetsprincipen är resurseffektiv  
och skapar jämlikhet 
Alla gynnas av effektivitet och ändamålsenlig tandvård med målsättningen 
att minska tandvårdsbehovet.  

Förbättrad livskvalité och arbetsförmåga  
Politiken förbättrar livskvalitén för individen och en förbättrad arbetsför-
måga gynnar hela samhället. 

Tänderna gillar förebyggande tandvård  
Ett logiskt tandvårdssystem arbetar aktivt med att förhindra att ohälsa 
uppstår. Samma princip används inom utbildnings- och kriminalpolitiken. 

Tandvårdsbidrag är bra – jämlik tandvård är bättre  
Många andra länder har en mer utbyggd tandvård än Sverige. Det rimliga 
är en tandvård som efterliknar resterande sjukvård- och välfärdsystemet.  

Klassmarkör och socioekonomiska skillnader  
Tandvården ska utjämna klassklyftor, inte förstärka dem. Tandvården ska 
även stärka utsatta grupper, inte upprätthålla hälsoskillnader. 

Abonnemangstandvården upphör 
Nuvarande system missgynnar individer med störst behov av tandvård. 

Genetiken och slumpen slopas 
Medfödda nackdelar, utom individens kontroll, borde välfärden ombesörja. 
Arbetsmarknaden blir mera jämlik med en kompensatorisk tandvård. 

De 10 argumenten

Sammanfattning
Målet för tandvården i Sverige är en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela 
befolkningen.1 Så är inte fallet idag. Rapporten syftar till att redogöra för tio argument varför 
tandvården ska finansieras gemensamt.
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2 World Health Organization. World Health Organization Constitution.  
  1948 & World Health Organization 2020 & A. Kleinman 1988 s. 284
3 V. Palm 2021 s. 123–131
4 World Health Organization 2019

5 V. Palm 2021 s. 25, 812–814 & Prop. 2017/18:249 God och jämlik hälsa  
  – en utvecklad folkhälsopolitik & Folkhälsomyndigheten 2019 &
  SOU 2017:47 Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för  
  ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa.

Fullständig begreppslista återfinns via följande länk.3

Tand- och munhälsa är en del av kroppens 
hälsa och därmed en del i befolkningens 
folkhälsa. WHO arbetar aktivt med att inte-

grera den orala hälsan med den allmänna 
folkhälsan.4 

Historiskt har bland annat en förbättrad 
tillgänglighet till tandvård varit orsaken till 
den positiva tandhälsoutvecklingen.5 Idag 
avstår en tiondel tandvården av ekonomis-
ka skäl och genom en gemensamt finan-
sierad tandvård skulle fler med tandvårds-
behov besöka tandvården och därmed 
undvika sjukdomar.6

En munsjukdom kan sprida bakterier 
till hela kroppen och exempelvis resultera i 
hjärt- eller hjärninfarkt.7

Förbättrad tandvårdstillgänglighet  
förbättrar folkhälsan

Argument 1

  Ett tillstånd av fullständigt 
fysiskt, mentalt och socialt 
välbefinnande och inte enbart 
frånvaro av sjukdom”

– Begreppsdefinition av allmän hälsa 2

Irene Wennemo, tidigare statssekreterare 
på Arbetsmarknadsdepartementet och ut-
redningschef på LO, beskriver i sin egenför-
fattade bok hur politiken ska genomdriva 
och utforma politiska reformer. Bra poli-
tiska reformer ska vara PIGGA – Populär, 
Intresseväckande, Generell, Genomförbar 
och Allmännyttig.8 

Populär
Sveriges invånare vill ha en billigare 

tandvård. Därmed bör politiken genomföra 
en sådan reform. En Sifo-undersökning 
fastställer att 86 procent vill att tänderna 
ska få samma högkostnadsskydd som res-
ten av kroppen. 4 procent ogillar förslaget. 
Intresset är mycket stort bland samtliga 
partiers väljare, varav 94 procent bland 
Socialdemokraternas väljare.9 Reformens 
inriktning är även fastställd under partikon-
gressen 2017 som beslutade att: 

”Steg ska tas under nästa mandatperiod 
(2018-2022) för en mer jämlik tandvård där 
tandhälsan inte är en klassfråga.” 10

Intresseväckande
Vi skapar en ny välfärdssektor som  

bidrar till minskade ekonomiska klyftor.11

 
Generell

Sverige får en genomgripande välfärds- 
reform som gör skillnad i allas vardag  
– tänderna tillhör den personliga hälsan 
och den egna tryggheten. Det ska märkas i 
vardagen när Socialdemokraterna styr. 
 
Genomförbar

Genom alternativet att förstärka det 
generella statliga högkostnadsskyddet blir 
genomförandet av reformen tekniskt en-
kelt. Därmed övergår tandvården från att 
vara en samhällsisolerad del av kroppen till 

Stort opinionsstöd – en valvinnarfråga
Argument 2

P.I.G.G.A
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att bli en universell välfärdstjänst likt övriga 
välfärdssamhället.12

Beroende på alternativ är den ungefärliga 
kostnaden för staten 1,5 till 6,5 miljarder 
kronor per år, exkluderat eventuella positiva 
och negativa dynamiska effekter.13 De to-
tala utgifterna för all tandvårdsverksamhet 
uppgick till cirka 29,4 miljarder kronor år 
2018.14 Det övre taket i beräkningarna mot-

Välfärden ska tillhöra alla, oavsett postnum-
mer eller tillfällig vistelseort. Om tandvår-
dens patentavgifter minskar i andel och den 
statliga subventionen ökar i andel sker en 
rättvis prissättning och en geografisk jämlik-
het.16 Sedan 1999 tillåts tandläkare använda 
fri prissättning, även om referenspriser från 
staten finns.17

I en större stad med en större tandläkar-
täthet kan priset vara betydligt lägre än i en 
landsbygdsort.18 Höga personal- och mate-
rialkostnader är andra orsaker till ett högre 
tandvårdspris.19

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för 
vuxentandvård inkluderar även geografisk 
jämlikhet i hela landet.20 

Veronica Palms tandvårdsutredning ”När 
behovet får styra” definierar ett jämlikt tand-

svarar statens inkomst från en återinförd 
värnskatt, sex miljarder kronor.15 

Allmännyttig
Reformen gynnar hela samhället – folk-

hälsan, arbetsförmågan och livskvalitén.
Nu är det återigen dags att fortsätta 

utveckla välfärdssamhället – i enlighet med 
folkviljan.

vårdssystem utifrån följande sex kriterier:21 

1. Vård och behandling efter behov.

2. God tillgång till behandlare i hela landet.

3. Vård och behandling av god kvalitet och 
    i överensstämmelse med vetenskap och 
    beprövad erfarenhet.

4. Låg ekonomisk tröskel för patienten.

5. Nationellt likvärdig tillämpning av befint-
    liga regelverk.

6. Förmåga att nå grupper som av socio-
    ekonomiska, kulturella eller andra skäl   
    avstår tandvård.

rättvis prissättning och geografisk  
jämlikhet

Argument 3

6 Skiftet 2018
7 Helsingfors 2019
8 I. Wennemo 2021
9 R. Zachari 2018 s. 18
10 Socialdemokraterna 2017

11 SVT 2014 & Fof 2018 & LO 2020  
   & Forskning 2020 
   & J-O Pareliussen m.fl. 2018 s. 17–57
12 V. Palm 2021 s. 44
13 V. Palm 2021 s. 43, 898–910

14 V. Palm 2021 s. 27, 33, 863–898
15 SR 2020
16 V. Palm 2021 s. 29-30 & 1177 2020 
   & Tandpriskollen
17 M. Moutakis 2015

18 Regiontandläkarna
19 SVT 2017
20 Socialstyrelsen 2011
21 V. Palm 2021 s. 34, 424
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*Behovs-solidaritetsprincipen innebär att den som har det största behovet av tandvård ska ges
företräde till tandvården. Principen finns inte i tandvårdslagen utan det är ett förslag om ny 
lagskrivning från Palm. 

Behov-solidaritetsprincipen* är resurs- 
effektiv och skapar jämlikhet

Argument 4

En genomsnittlig amerikan spenderar 
(skatt och avgift) mest pengar i världen på 
sjukvård, över 100 000 kronor per år. 

En genomsnittlig svensk spenderar (skatt 
och avgift) hälften så mycket.22

Sveriges medellivslängd är 83 år. I USA är den 
77 år vilket är det lägsta resultatet på 18 år.23

I jämförelse med många länder i Europa 
är Sveriges kostnad för tandvård som andel 
av hela hälso- och sjukvården hög.24 

Tandvårdspatienterna i Sverige betalar 
den största andelen av kostnaden – 16,6 
miljarder kronor vilket motsvarar 57 pro-
cent av den totala tandvårdskostnaden i 
Sverige (29,4 miljarder kronor). Staten och 
regionerna betalar cirka 10 miljarder kronor. 
Den genomsnittliga tandvårdskostnaden är 
2 860 kronor per år.25, 26 En patient i Sverige 
besöker tandvården i genomsnitt två gånger 
per år. 27  

Av länderna i Norden har Sverige den 
högsta subventionsgraden för omfattande 
tandvård.28 I jämförelse med Norden och EU 
har svenskar ett lågt behov av tandvård.29 
Det kan därför tänkas att en hög subven-
tionsgrad leder till förebyggande tandvård 
och därmed minskade behov. Därmed 
borde subventionsgraden öka. Sverige har 
en internationellt god tandhälsa. Andelen 
som inte har ett uppfyllt behov av tandvård 
är lägre i Sverige än i övriga Norden och 
betydligt lägre än EU-genomsnittet.

Veronica Palm, regeringens utredare om 
jämlik tandhälsa, har mellan 2018 till 2021 
framställt ett förslag om hur tandvårds- 
systemet ska bli mera jämlikt och resurs- 
effektivt. Utredningen föreslår bland annat 
behovsstyrda subventioner för förebyg-
gande tandvård. Människor med ett större 

behov av tandvård ska få mer förebyggande 
tandvård. Därmed ska även människor med 
överkonsumtion av tandvård få en mindre 
andel av tandvården i jämförelse med idag 
eftersom överkonsumtionen inte gynnar nå-
gon. Behovet fastställs genom en individuell 
tandhälsoplan. Systemet blir därmed resurs-
effektivt när överkonsumtionen upphör och 
resurser fördelas efter behov.30 När tandvår-
den samfinansieras uppstår möjligheten till 
behovsstyrda subventioner.31

Ett resurseffektivt system gynnar alla.

Människor med ett större behov av tand-
vård erbjuds en bättre välfärd och jämlika 
förutsättningar till en god tandhälsa. Det är 
frihet och jämlikhet i praktiken. 

 
Människor med ett mindre behov av 

tandvård fortsätter att finansiera den gene-
rella tandvården och eftersom resurserna 
fördelas mera effektivt – efter behov och 
inte utifrån efterfrågan – behöver välfärden 
mindre resurser och därmed blir nyttan 
högre. När tänderna är i behov av vård 
finns välfärden. Det är frihet och solidaritet 
i praktiken.  

”Principen om vård efter behov bör 
tydligare än i dag styra prioritering 
och resursfördelning i tandvården. 
Behovs-solidaritetsprincipen bör 
utgöra en central utgångspunkt för 
svensk tandvård och återspeglas i 
tandvårdslagen. Även människo- 
värdesprincipen bör uttryckas i 
tandvårdslagstiftningen.” 32

22 Forbes 2019
23 DN 2021
24 V. Palm 2021 s. 33
25 Tandvårds- och läkemedels- 
   förmånsverket 2018 s. 10

26 V. Palm 2021 s. 27, 33, 863–898
27 V. Palm 2021 s. 30 
28 V. Palm 2021 s. 33, 551
29 V. Palm 2021 s. 27, 33, 863–898
30 Tandläkartidningen 2021  

   & Folkhälsomyndigheten 2017 s. 18
31 V. Palm 2021 s. 38–39
32 V. Palm 2021 s. 37
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förbättrad livskvalité och arbetsförmåga

tänderna gillar förebyggande tandvård

Argument 5

Argument 6

Tandvärk påverkar hälsan negativt. Tand-
värk är en energitjuv som även påverkar 
närstående negativt. 

Dålig tandhälsa kan resultera i muntorr-
het, långtgående slemhinneförändringar, 
dålig andedräkt, inflammerade mungipor, 
tandlossning och muncancer.33 Ätsvårighe-
ter och undernäring är andra hälsokonse-
kvenser.34 

Varannan svensk över 50 år lider av tand-
lossning. Risken till förtidsdöd är tre gånger 
högre vid svår tandlossning.35 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för 
begreppet munhälsa inkluderar momenten 
förebygga och behandla munsjukdomar 
samt funktionsåterställning.36 En god mun-
hälsa består dels av ”upplevd munhälsa, dels 
av frihet från diagnosticerade sjukdomar”.37   

Ett samhälle som vill minska kriminaliteten 
måste genomföra reformer som minskar 
risken att brott begås. 

Ett samhälle som vill förbättra skolre-
sultaten måste genomföra reformer som 
erbjuder tidiga insatser.   

Ett samhälle som vill förbättra tand-
hälsan måste därför genomföra reformer 
som förebygger dålig tandhälsa. Dagens 
tandvårdssystem åtgärdar dålig tandhälsa 
när den har uppstått. Att förebygga dålig 
tandhälsa genom exempelvis regelbundna 
kontroller och att bekämpa början till karies 
gynnar tanden, människan, tandvården och 
samhället. 

Genom förebyggande folkhälsoarbete 
kan den totala kostnaden minska.42

Arbetslösa, sjukskrivna och arbetare med 
låga inkomster gör i mindre omfattning 
regelbundna tandvårdsbesök utan istället 
akutbesök. Av den anledningen upptäcks inte 
problemen i tid, det förebyggande arbetet 

saknas och kostnaderna – likt skadorna –  
eskalerar i en redan ekonomiskt utsatt 
grupp. Kostnaderna eskalerar när behö-
vande vård uppskjuts och leder till dyrare 
och mera omfattande ingrepp. Den totala 
tandvårdskostnaden är högre för icke-re-
gelbundna tandvårdsbesökare.43 Tidigare 
studier fastställer att socioekonomiskt 
utsatta människor underskattar sitt tand-
vårdsbehov.44

I Danderyd går 50,7 % årligen på basun-
dersökning och endast 1,9 % får uppsöka 
akut tandvård. I Botkyrka går endast 26,9 % 
på basundersökning och 5,3 % får uppsöka 
akut tandvård.45

Flertalet med neuropsykiatriska funk-
tionsnedsättningar (NPF) behöver förstärkt 
förebyggande tandvård. Anledningen är 
bland annat överkänsligheten för beröring, 
koncentrationssvårigheter och att kognitiva 
svårigheter minskar förmågan att sköta 
munhälsan.46 

Bättre tandvård betyder ett gladare 
samhälle.39

Enligt WHO kan en dålig tandhälsa resul-
tera i sämre möjligheter i arbetet, skolan och 
privatlivet. 40, 41

”Ett tillstånd fritt från kronisk mun- 
och ansiktsvärk, oral- och halscan-
cer, periodontal (tandkötts-) sjuk-
dom, tandförfall, tandlossning, och 
andra sjukdomar och störningar 
som begränsar individens bett-, 
tugg-, leende- och talförmåga samt 
psykosociala välmående.”

– Begreppsdefinition av oral hälsa 38

33 Helsingfors 2019 & Tandläkar- 
   tidningen 2012 & Läkemedels- 
   boken 2018
34 Folkhälsomyndigheten 2019 s. 15
35 Vårdfokus 2017

36 Socialstyrelsen 2011
37 G. Ekbäck 2009 & SOU 2007:19  
   Friskare tänder –till rimliga kostnader
38 World Health Organization 2020 
39 Arbetet 2017

40 World Health Organization 2020
41 Kommunalarbetaren 2005  
   & Barometern 2017
42 V. Palm 2021 s. 33
43 Försäkringskassan 2012 s. 32  

    & Försäkringskassan 2011 s. 9  
    & Skiftet 2018 s. 13
44 RG Watt 2008 s. 1–11
45 Svenska tandsköterskeförbundet 2021
46 Folktandvården 2019
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Tandvårdsbidrag är bra - jämlik  
tandvård är bättre

Klassmarkör och socioekonomiska 
skillnader

Argument 7

Argument 8

Regeringens senaste höjning av tandvårds-
bidraget är bra, men inte tillräcklig. Tand-
vårdsbidraget ska utjämna klasskillnader 
men resultatet har blivit det motsatta med 
ökade klasskillnader i munnen. Andelen som 
använder tandvårdsbidraget är 80 procent 
av höginkomsttagare, 48 procent av lågin-
komsttagare.47, 48  

Avgiftsfri tandvård för unga innebär att 
gemensamma resurser inte används på att 
resurseffektivt och jämlikt sätt. Anledningen 

En hög betalningsförmåga förbättrar indi-
videns tandhälsa. Det innebär att en lägre 
betalningsvilja försämrar tandhälsan och att 
dålig tandhälsa drabbar särskilt ekonomiskt 

Andel med ganska eller mycket bra tandhälsa

är att principen om störst behov ska få före-
träde inte tillämpas. Resultatet av nuvarande 
system är kapacitetsbrist och undanträng-
ningseffekter.49 

I många länder är tandvården en del av 
den statliga finansierade sjukvården, exem-
pelvis Storbritannien. I många andra länder 
är tandvården kraftigt statligt subventio-
nerad och kostnaden hanteras i stor andel 
gemensamt, exempelvis i Baltikum, Polen 
och Tyskland. 50, 51

fattiga människor. Inkomstskillnader syns 
tydligt i munnen.52, 53 

Om tandvården finansieras tillsammans 
minskar klyftan mellan inrikes- och utrikesfödda. 

Total
BMI > 30

Riskkonsumtion av alkohol
Daglig snusare

Daglig rökare
Bra allmän hälsa

Eftergymnasial utbildning
Avstått tandvård av ekonomiska skäl

Arbetslös
Personlig ekonomisk kris

Född i Norden
Man 

Kvinna

100 %50 %0 %

74 %
65 %

71 %
67 %

56 %
80 %

90 %
29 %

62 %
55 %

76 %
71 %

77 %

Folkhälsomyndigheten: Självuppskattad tandhälsostatus utifrån olika bestämningsfaktorer.  
Tabellens mått på god tandhälsa är antalet kvarvarande och intakta tänder.54

47 SVT 2019
48 Svenska tandsköterske- 
   förbundet 2021
49 V. Palm 2021 s. 40
50 Tandläkartidningen 2013 s. 56–63

51 Expressen 2005 & Tiden 2017 
Fullständig referenslista för kapitlet 
återfinns i referenslistan ”Jämlikhets- 
utredningar”
52 V. Palm 2021 s. 26, 32–33, 551–552      

   & SVT 2019 & AC Kramer 2018
53 V. Palm 2021 s. 240, 253–255, 326
54 Folkhälsomyndigheten 2019 s. 15 
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Var femte person mellan 30 och 64 år prio-
riterar andra kostnader före sina tänder.55 
Totalt har inte var tionde vuxen i Sverige 
råd med tandläkarbesök trots ett behov.56 

Barn från socioekonomiska familjer har 
i större utsträckning karies, 1,5–2 gång-
er vanligare än genomsnittet. Ohälsan i 
tänderna kvarstår över tid under hela livet. 
Därmed är det resurseffektivt, likt inom 
skolan, med tidiga insatser.57  

Riskfaktorer för att barn och ungdomar 
ska få karies är att:58 

Föräldrarna är invandrade från länder 
utanför Norden och Västeuropa 

Föräldrarna får ekonomiskt bistånd

Föräldrarna har högst grundskole- 
utbildning

Föräldrarna är unga och har själva dålig 
tandhälsa.

abonnemangstandvården* upphör
Argument 9

Abonnemangstandvården är mindre vanlig i 
socioekonomiskt utsatta grupper.60

Abonnemangstandvården har flera nack-
delar. Vårdgivaren tar ett större ekonomiskt 
risktagande samt att vissa riskgrupper mås-
te betala alltför höga premier vilket medför 

Människor ärver inte bara föräldrarnas klass 
eller geografisk bostadsort utan även föräld-
rarnas genetik.62 Dåligt saliv är en anledning 
till tandlossning och karies.63 

Norge har infört riktade bidrag till 
människor med medfödda tandproblem.64 

Exempel på särskilda odontologiska behov 
som borde ombesörjas är medfödda miss-
bildningar, defekter, tandskada orsakad av 

att abonnemangen inte blir aktuella.61 Varje 
dag motarbetar därför abonnemangstand-
vården att tandvård ska ges efter behov 
– samma princip som sjukvården. Patienter 
med störst behov skulle få billigast premie, 
inte dyrast.

allmänmedicinsk sjukdom samt från trau-
ma.65 Målsättningen är att kompensera och 
återskapa funktion, komfort och estetik.66  

Nattarbetande har en biologiskt sämre 
dygnsrytm som påverkar människan nega-
tivt genom mindre saliv när personen sover 
på dagtid. Arbetsvillkoren påverkar munhäl-
san och därför måste tandvården kompen-
sera ofördelaktiga arbetsvillkor.67

*Abonnemangstandvård är ett avtal mellan patienten och vårdgivaren om tandvård till ett fast 
pris. Patientens tandhälsa avgör premiens belopp.59 

genetiken och slumpen slopas
Argument 10

55 Svensk Tandvårdsförsäkring 2019
   & Svea 2019
56 Skiftet 2018
57 V. Palm 2021 s. 26, 551–552 
   & Folkhälsomyndigheten 2019 s. 18

58 Socialstyrelsen 2017 & Socialstyrelsen 
   2013 & V. Palm 2021 s. 230
59 Tandvårds- och läkemedels- 
   förmånsverket 2020
60 V. Palm 2021 s. 373–380

61 Lagen.nu s. 52
62 Tandläkartidningen 2018  
   & V. Palm 2021 s. 551
63 Folktandvården 2018 & EBioMedicine 
   2017 & Forskning 2004

64 Tandläkartidningen 2013 s. 56, 62
65 V. Palm 2021, s. 46–47
66 V. Palm 2021, s. 169, 645, 756
67 Arbetet 2017
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Tillägg

Hälsa kan mätas genom exempelvis  
objektiva mått (kliniskt registrerade data) 
och genom subjektiva mått (självskattad 
tandhälsa). Rapporten behandlar båda 
måtten. 

Rapporten exkluderar det faktum att 
asylsökande och papperslösa över 24 år 
har rätt till en subventionerad tandvård för 
50 kronor per besök vid vård som inte kan 
anstå. Yngre har, likt svenska medborgare, 
en avgiftsfri tandvård upp till 24 år.68

Rapporten föreslår inte ett specifikt 
tandvårdssystem. Nedan finns fyra alterna-
tiv till system och samtliga är presenterade i 
Veronica Palms tandvårdsutredning.

Öppenvårdsmodell med beloppsgräns
När patientens totala tandvårdskostnad 

överstiger cirka 1200 kronor under en tolv- 
månadsperiod berättigas patienten en full-
ständig subventionering för överskridande 
kostnader i enlighet med högkostnadsskyd-
det. Systemet är fördelaktigt för frekvent 
behövande patienter. 

Öppenvårdsmodell med  
två beloppsgränser

Samma modell som alternativ 1 men 
med en subventionsgrad på 50% mellan 
1200 kronor till 15 000 kronor under en tolv- 
månadersperiod och därutöver en subven-
tionering till 85 procent

Läkemedelsförmånsmodell
I likhet med läkemedelsförmånen sker 

en högkostnadstrappa av fyra nivåer och 
som aktualiseras vid kostnader överstigande 
1200 kronor under en tolvmånadersperiod. 
Patientens maximala utgift är 2400 kronor. 

Differentierade subventioner
En patientavgift på 200 kronor per besök 

som avser åtgärd vid orala sjukdomar eller 
reparativa och rehabiliterade behandlingar. 
Systemet förhindrar överanvändning av 
tandvården.69

68 1177 2021 & Folkhälsomyndigheten  
   2019 s. 6–7 & Regeringen 2021  
   s. 189–191 & SKL 2014 
   

   & PE Petersen 2009 s. 1–8  
   & V. Palm 2021 s. 43, 898–910
69 V. Palm 2021 s. 43, 898–910
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