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Mobil tandvård - hemtandvård 

Mobil tandvård avser här tand- och munhälsovård som utförs vid en icke stationär 

tandvårdsmottagning, vanligen i patientens boende. 

 

Mobil tandvård är ett komplement till den stationära tandvårdsmottagningen och kan 

vara till fördel för sköra och svårt sjuka patienter samt individer med svåra 

funktionsnedsättningar. Påfrestande resor, väntetider och onödig oro kan undvikas. 

Patienten riskerar inte att bli så uttröttad att behandlingen hos tandvården inte kan 

utföras. 

 

Alla slags tandbehandlingar kan inte utföras i patientens hem, vilket beror på att en 

fullständig tandläkarutrustning inte finns till hands. Tekniskt svår och avancerad tand- 

och munhälsovård kräver tandläkarutrustning, motsvarande den som finns vid en 

stationär tandvårdsmottagning. Avsteg från fullständig tandläkarutrustning påverkar 

valet av den terapi som kan utföras. 

 

Ogynnsamma arbetsställningar och olämpliga lokaler är faktorer som skapar 

ogynnsamma förutsättningar för att kunna utföra god tandvård. Även 

patientsäkerheten i form av hygien, strålskydd, hantering av komplikationer under 

behandlingens gång kan vara svår att säkerställa vid hemtandvård. 

 

Regler som styr tandvården i övrigt gäller även för hemtandvård. Om en 

behandlingsåtgärd inte bedöms kunna utföras med god kvalitet, ska den inte utföras 

som mobil tandvård.  
 

 

Nivåer i mobil tandvård 

 

Nivå 1  Mobil tandvårdsutrustning med komplett vårdutbud. Monteras upp i 

separat lokal, t ex på särskilt boende. Jämställs med konventionell 

kliniktandvård.   
 

Nivå 2  Tandvårdsbuss med fast tandvårdsutrustning och komplett vårdutbud i 

anslutning till patientens boende. Jämställs med konventionell 

kliniktandvård. 

 

Nivå 3  Enklare mobil tandvårdsutrustning för behandling i patientens eget 

boende Regionen ställer krav på utrustning, se nedan. Begränsningar när 

det gäller ersättningsbar vård. 

 

Nivå 1 och 2 ovan ger de bästa förutsättningarna för att kunna utföra tandvård som 

uppfyller kraven på patientsäkerhet, kvalitet och hygien.  

 

I journalen ska val av vårdnivå 3 motiveras och det ska tydligt framgå varför terapin 

inte utförs vid en stationär tandvårdsmottagning eller på annat fullt utrustat 

behandlingsrum.  
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Utrustning som ska finnas vid nivå 3 

 Sugutrustning för dentalt bruk.  

 Highspeedborrmaskin eller uppväxlat vinkelstycke. Gäller inte som krav för 

tandhygienist.  

 Lågvarvsborrmaskin.  

 Trevägsspruta för blästring med luft, vatten och spray.  

 Adekvat operationsbelysning.  

 Röntgenutrustning. De antal röntgenbilder som krävs ska kunna tas och omedelbar 

granskning ska vara möjlig.  

 Adekvata instrument, som möjliggör den för nivån ersättningsbara vården.  

 Materialtillgång, som möjliggör den för nivån ersättningsbara vården.  

 Fullgoda anestesimöjligheter.  

 

Ersättningsbar vård vid nivå 3 

Undersökning  

- Åtgärd 101 ersätts en gång per patient, vårdgivare och kalenderår.  

- Åtgärd 103 ersätts högst tre gånger per patient, vårdgivare och kalenderår. 
 

Röntgen (utöver det som ingår i åtgärd 101)  

- Åtgärd 121 eller 127.  

- Åtgärd 123 ersätts på individuell indikation en gång per patient, vårdgivare och 

kalenderår. 
 

200- och 300-åtgärder 

Sammanlagt fyra besök med sjukdomsförebyggande åtgärder 201, 205, 206 och 207 

eller sjukdomsbehandlande åtgärder 311, 312, 321, 341 per patient, vårdgivare och 

kalenderår ersätts utan förhandsbedömning. Max två av dessa åtgärder ersätts per dag. 

Tandhygienister debiterar enligt åtgärd 399. 
 

Långtidstemporära fyllningar ersätts med åtgärd 301, 302, 303 eller 304.  

Förhandsbedömning krävs om åtgärd 301-304 sammanlagt ska användas fler än sex 

gånger per patient, kalenderår och vårdgivare. 
 

Kirurgisk behandling ersätts med åtgärderna 401 och 403.  
 

Endodontisk behandling vid akuta besvär ersätts för trepanation och 

cavumextirpation samt provisorisk fyllning med åtgärd 521.  
 

Fyllningsterapi ersätts med åtgärderna 701, 702 och 704. Max fyra av dessa åtgärder 

ersätts per patient, vårdgivare och dag.  
 

Enklare avtagbar protetik ersätts med åtgärderna 822 och 823. 
 

Reparation av avtagbar protetik ersätts med åtgärderna 831-836 
 

Cementering av lossnad krona/fasad ersätts med åtgärd 811. 

 

Tandvård utöver ramarna ovan kräver förhandsbedömning och ersätts vid nivå 3 

endast om det finns särskilda skäl. 


