
Tandhälsorapporten 2021
Om svensk tandvård och tandhälsa idag

Den stora tandhälsorapporten 2021 visar ett Sverige 
med tydliga skillnader. Geografiskt, socioekonomiskt 
och åldersmässigt varierar svenskarnas vanor, bete-
enden och synsätt på tandvården och den egna tand-
hälsan. Samtidigt är tandvården ett område i snabb 
förändring, där teknikutvecklingen hela tiden flyttar 
gränserna för vad som är möjligt.



Den stora Tandhälsorapporten är framtagen av Aqua Dental
med syfte att belysa situationen inom tandvården idag, 
undersöka frågor kopplade till attityder och beteenden
kring tandvård och tandhälsa, samt blicka framåt över
hur tandvården kan komma att utvecklas. Rapporten
är skapad genom en gedigen genomlysning av befintliga
undersökningar och rapporter från till exempel Försäkrings-
kassan, Socialstyrelsen och statliga offentliga utredningar 
(SOU); aktörsintervjuer med branschexperter; samt en 
kvantitativ opinionsundersökning via webbpanel som är 
representativ för vuxna befolkningen i Sverige (18 år och 
äldre). Datainsamlingen är genomförd av NEXT Research 
& Consulting. Svaren samlades in 2021-02-23 till och med 
2021-03-04. Antal respondenter är 1008 st. Rapporten är 
framtagen mellan 2021-02-01 och 2021-03-31. 
 
För frågor om rapporten: 
Carl-Martin Beriring
martin.beiring@aquadental.se

Ansvarig för analys och statistik 
Fredrik Ekström
fredrik.ekstrom@abovetheclouds.se
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Carl-Martin Beiring
Tandvårdschef och odontologiskt ansvarig,
Aqua Dental Göteborg

Carl-Martin är legitimerad tandläkare, DDS. Han är 
idag tandvårdschef och odontologiskt ansvarig för 
Aqua Dental Göteborg. Han är även en av grundar-
na till Aqua Dental. Carl-Martin har  arbetat inom 
tandvården sedan 1999 och har en passion för kirur-
gi, främst inriktad på implantatkirurgi. Intresset för 
implantat grundades på tandvårdsutbildningen och 
fördjupades under lång tjänst i Schweiz på implanta-
tinriktade kliniker. I Schweiz var Carl-Martin med 
och grundade Zahnarztzentrum med visionen att 
öka servicenivån och tillgängligheten för tandvård. 
Kedjan är idag Schweiz största aktör inom tandvård 
och ägs av Migros-gruppen. 2009 kom idén att ut-
veckla lärdomarna från Schweiz och använda dessa till 
att förändra den svenska tandvården. Här skapades 
grunden för det Aqua Dental som finns idag med 
ledorden kvalitet, passion och tillgänglighet.   

Denna rapport är framtagen som en del av Aqua 
Dentals visionsarbete och vilja att skapa en tillgänglig 
och behaglig upplevelse för patienten för att stimulera 
till bättre tandhälsa. 

För frågor om rapporten:  
martin.beiring@aquadental.se

Sammanfattning: Tandhälsorapporten 2021

Louise Hägglund 
Odontologiskt Ansvarig och Kvalitetschef,
Aqua Dental 

Louise Hägglund är legitimerad tandläkare, DDS 
med över 30 års erfarenhet inom tandvård och tand-
hälsa. Hon utbildade sig på Karolinska Institutet och 
University of California där hon tog tandläkarexa-
men, DDS. Efter examen valde Louise att vidareutbil-
da sig inom implantatprotetik, oralmedicin och bett-
fysiologi. Hon är idag kvalitetschef och odontologiskt 
ansvarig på Aqua Dental med ett stort intresse för 
patientsäkerhet och medicinsk juridik. 2013 började 
hon på Aqua Dental och tilltalades av Carl-Martin 
Beiring och Rikard Virtas vision om att förändra 
tandvården till en mer patientfokuserad vård som 
bygger på passion, kvalitet och tillgänglighet. 

Aqua Dental har en tradition av kvalitetsprojekt 
och var först i Sverige med att utföra kontinuerli-
ga systematiska journalgranskningar av behandlare 
för att säkerställa högsta möjliga kvalitet. Idag leder 
Louise Aqua Dentals arbete med att säkerställa att re-
gelverk och riktlinjer följs och driver kvalitetsprojekt 
för att säkerställa högsta möjliga kvalitet genom hela 
processen från patientbemötande till utförd tand-
vård. Hon arbetar även med ISO certifiering av hela 
verksamheten. 

För frågor om Aqua Dentals kvalitetsarbete:
louise.hagglund@aquadental.se 
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Den stora tandhälsorapporten 2021 visar ett Sverige 
med tydliga skillnader. Geografiskt, socioekonomiskt 
och åldersmässigt varierar svenskarnas vanor, bete-
enden och synsätt på tandvården och den egna tand-
hälsan. Samtidigt är tandvården ett område i snabb 
förändring, där teknikutvecklingen hela tiden flyttar 
gränserna för vad som är möjligt. Med detta förändras 
också normerna. Idag säger en majoritet av svenskarna 
att de vill bleka sina tänder. För bara några år sedan var 
dylika kosmetiska ingrepp udda fenomen. 

Coronaåret 2020 innebar stora utmaningar för 
tandhälsan, när tandvårdsbesöken minskade med 
nästan två miljoner, -16 % jämfört med föregående 
år. Så många som en femtedel av alla smärt- och sjuk-
domsbehandlingsbesök ställdes in. 

Ojämlik tandhälsa, en fråga om både ekonomi 
och information

De stora skillnaderna mellan kommuner tydliggör seg-
regationen. Ett exempel är Stockholmskommunerna 
Danderyd och Botkyrka. I Danderyd går 50,7 % årligen 
på basundersökning och endast 1,9 % får uppsöka akut 
tandvård. I Botkyrka går endast 26,9 % på basundersök-
ning och 5,3 % får uppsöka akut tandvård. I områden 
där en låg andel patienter genomför rutinundersök-
ningar går akutbesöken istället upp. En femtedel av 
patienterna har undvikit att gå till tandläkaren av oro 
för kostnaden, vilket är dubbelt så många som undvikit 
tandvården av rädsla för att gå till tandläkaren.

Tandvårdsbidraget som syftar till att göra tandvården 
mer jämlik och stimulera till att fler individer genomför 
fler regelbundna besök belyser istället segregationen. 
Av de med hög inkomst använder 80 % bidraget, av de 
med lägre inkomst använder endast 48 % bidraget. Att 
många inte använder det statliga tandvårdsbidraget 
har delvis sin förklaring i att 28 % inte känner till att 
det finns.

Tandläkarbrist hotar när fler patienter blir äldre 
och många tandläkare ska gå i pension

Det råder redan brist på tandläkare och andra yrkeska-
tegorier inom tandvård i nästan hela landet. Även om 
antalet studenter som går ut med tandläkarexamen 
ökar, innebär en växande och åldrande befolkning, i 
kombination med en stor mängd pensionsavgångar, 
en tilltagande brist på både nyutexaminerade och 
yrkeserfarna tandläkare. Tandläkare är ett av få kvin-
nodominerade högutbildade yrken i Sverige. Av de 
8 077 tandläkare som är yrkesverksamma i Sverige är 
4 539 kvinnor och 3 538 män. Denna övervikt ökar 
också i och med att fler kvinnor än män väljer att 
utbilda sig till tandläkare.

Högt förtroende för tandvården, men oroväckan-
de lågt bland yngre patienter

9 av 10 svenskar känner förtroende för sin tandlä-
kare och den vård man får. Men det är stor skillnad 
mellan åldrarna: bland 25–29-åringar uppger endast 
46 % att de alltid får den vård som är bäst för dem, 
mot 72 % av patienterna i åldern 70–79. Äldre har 
oftare valt sin egen tandläkare. Det ser ut att finnas 
ett samband mellan utnyttjande av det fria vårdvalet 
och nöjdhet. Nöjdheten med tandvården återspeg-
las även i Svenskt Kvalitetsindex. Ända sedan SKI 
började mäta nöjdhet inom tandvården har betygen 
varit mycket höga. I år noterades även ett historiskt 
högt resultat, där nöjdhetsindex nådde 81,1 vilket 
är en förbättring mot fjolårets 75,6. På frågan om 
hur patienter upplevt sin vårdgivares hantering av 
pandemin så får tandvården mycket höga betyg. 9 
av 10 patienter tycker att både branschen i stort och 
att den klinik man besöker har hanterat effekterna av 
pandemin mycket bra, både vid själva behandlings-
tillfället och på det sätt man skött kunddialogen.



6Rikard Virta

Aqua Dentals medgrundare Rikard 
Virta om sin passion för tandhälsa, 
utmaningen att transformera 
tandläkarbranschen, kampen 
genom coronakrisen och satsningen 
på forskning 

I vår önskan att göra tandvården mer tillgänglig så
har vi behövt omdefiniera hur vi tillhandahåller den. 
Vi har kortat kötider, byggt kliniker i traditionella 
butikslägen såsom gallerior, tonat ner känslan av 
sjukhusmiljö och arbetat hårt på att göra mottag-
ningen så trivsam som möjligt. Allt detta för att 
öka tillgängligheten och minska rädslan som många 
känner för att gå till tandläkaren. Och 2020 var året 
då vi skulle ta nästa steg. Sen kom coronaviruset och 
vår expansion stoppades över en natt. Tufft för oss, 
men värre för folkhälsan. Pandemin har blottlagt 
svagheter i systemet som är djupt tragiska. Många 
av de som har stort behov av tandvård är i riskgrupp 
och har inte haft möjlighet att uppsöka tandläkare. 

Coronapandemin har stärkt min övertygelse om 
att vårt arbete fyller en viktig funktion i samhället. 
Därför anpassade vi verksamheten så att vi kunde 
erbjuda antikroppstester och skapade en bered-
skapsplan som ger utökat stöd om en ny pandemi 
eventuellt kommer. Jag är också otroligt glad över 
att vi trots dessa oroliga tider kommer kunna ta näs-
ta viktiga steg i Aqua Dentals historia, nämligen en 
satsning på forskning och fortbildning. Tillsammans 

Revolutionen har börjat 

med specialisttandläkaren Nilminie Rathnayake 
har vi utvecklat ett nytt doktorandsprogram och 
vi stödjer flertalet ST-utbildningar med syfte att 
stödja fortbildning kring tandhälsa i stort. Detta 
är inte bara bra för oss, utan för hela tandvårds-
sektorn. Mycket av detta är möjligt tack vare en ny 
finansiering av Aqua Dental, tillsammans med Axel 
Johnssons tillväxtbolagsgren Novax. Det ger oss inte 
bara mer kapital, utan även ett nytt nätverk med 
kompetenta rådgivare som hjälper oss att förbättra 
tandvården för fler. Vi märker att många aktörer på 
marknaden tittar på vad vi gör, och förändrar sina 
verksamheter utifrån det. Det är något vi välkomnar, 
eftersom det leder branschen i rätt riktning. Vi vill 
inte vara ensamma om det här arbetet, men vi vill 
vara den som leder vägen framåt. Därför har vi ock-
så tagit fram den här rapporten, som på olika sätt 
belyser var tandvården är på väg in i framtiden. Det 
kommer vara bra för branschen, det kommer vara 
bra för oss, men framför allt kommer det vara bra 
för Sveriges tandhälsa. 

Rikard Virta, medgrundare
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”Ända sedan bolaget startade 2010
har Aqua Dentals vision varit att förändra 

tandläkarupplevelsen i grunden.”



2020 – ett tufft år för
tandvården

Vad händer när tänderna får vänta
på grund av corona? 

Vi har lämnat ett tungt år bakom oss. Ett år då besöken hos 
tandvården minskade och patienter blev utan den vård de 
behövde. Vi som organisation fick möta utmaningar vi inte 
hade kunnat föreställa oss och tandvårdssystemet testades 
till sin spets. Trots det får tandvården rekordhöga nöjdhets-
siffror när Svenskt Kvalitetsindex undersöker nöjdheten i 
vården. Till stor del på grund av hur branschen lyckades 
hantera krisen. Det är vi så klart stolta över, men vi nöjer 
oss inte där. Tandhälsa och tandvårdssystemet är ett kom-
plext område att förstå. 2020 har fått oss att reflektera över 
hur systemet är uppbyggt, att det fortfarande finns tydliga 
socioekonomiska skillnader inom tandhälsa och tandvård 
och att människor fortfarande hamnar utanför systemet. 
Denna sammanfattning av året som varit och var vi kom-
mer ifrån belyser bland annat hur plånboken fortfarande 
styr vårdvalet och att tandvårdsbidraget försvinner ned i 
ett stort svart hål.

TANDHÄLSORAPPORTEN 2021
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2020 – ETT HÅRT ÅR FÖR TANDVÅRDEN

Vad händer när tänderna 
får vänta under corona? 
Andelen av den vuxna befolkningen, 24 år eller äld-
re, som årligen besöker tandvården låg 2019 strax 
under 56 %1. Under coronaåret 2020 kan vi se att 
besökstalen sjönk hos tandvården med -1 569 879 
personer eller totalt -16 %. Störst minskning var 
det hos Folktandvården där man tappade 20 % av 
besökarna medan privattandvården lyckades bättre 
med att vara tillgänglig och hålla besökstalen uppe. 
Privattandvården tappade endast 14 % av besökarna 
under coronaåret 20202 vilket vi är stolta över men 
inte nöjda med.

Generellt kan man se att den som nyttjar privat-
tandvård i större utsträckning uppger att de besöker 
tandvården än den som väljer folktandvård. När vi 
ställde frågan till svensk allmänhet: ”Hur ofta går du 
till tandläkare/tandhygienist?” i vår årliga undersök-
ning I huvudet på patienten fick vi tydliga svar om att 
patienter inom privat tandvård nyttjar tandvården 
betydligt mer regelbundet. 

Nöjdhet i topp 
Kundnöjdheten inom svensk tandvård är högre än 
någonsin. Nöjdhetsindex är 81,1 mot fjolårets 75,6 
och historiskt högt. Kunder hos både Folktandvården 
och privattandvården är nöjdare än tidigare, vilket 
härleds till en positiv hantering av pandemin. Inom 
privattandvården är andelen som anger mycket bra 
hantering av coronakrisen 92 % medan andelen i Folk-
tandvården är 81 %.4

Främst enklare ingrepp 
fick vänta under corona 
Det var främst enklare ingrepp som fick vänta under 
coronaåret. Smärt- och sjukdomsbehandling minska-
de mest, där ingår borttagning av tandsten som van-
ligaste åtgärderna. Antal tandfyllningar hade också 
en stor minskning.5

78%

44%

25%

11%

53%

33%

av besökare inom privattand-
vården nyttjar tandvården minst 
en gång per år

av besökare inom Folktandvår-
den nyttjar tandvården minst en 
gång per år 

Två gånger 
per år eller 
mer 

Två gånger 
per år eller 
mer 

En gång per år 

En gång per år 

Fråga: Hur 
ofta går du 
till tandlä-
kare/tand-
hygienist? 3 

Smärt- och sjukdomsbehandling -20 %
Tandfyllningar -15 %
Kronor, protetik  -13 %
Diagnostik -13 % 
Hälsofrämjande  -10 %
Tandutdragningar, operationer, implantat -8 % 
Rotfyllningar  -8 % 
Käkfunktion, bettskena -5 % 
Tandreglering -4 % 

1. Socialstyrelsen, Statistik om tandhälsa 2019, 30 september 2020
2. Försäkringskassan, Corona och besök i tandvården hela år, 31 december 2020 
3. Aqua Dental undersökning I huvudet på patienten, 4 mars 2021
4. Svenskt Kvalitetsindex, 22 mars 2021
5. Försäkringskassan, Corona och besök i tandvården hela år, 31 december 2020 10

När tänderna får vänta 
uppstår akuta problem

Andelen som årligen besöker tandvården har konti-
nuerligt minskat sedan 2011. Störst nedgång ser vi hos 
de yngsta och de äldsta (över 79 år)6. En vanlig orsak 
som nämns för att inte besöka tandvården är att man 
inte anser sig vara i behov av vård eller att man inte 
anser sig ha råd7. Detta riskerar att långsiktigt försämra 
tandhälsan då det finns ett samband mellan uteblivna 
basundersökningar och ökat antal besök på akutmot-
tagning8. När vi jämför hur stor andel av befolkningen 
som gjorde årlig basundersökning med hur stor andel 
av befolkningen som fick besöka tandvården akut, 
ser vi samband både på regional och kommunal nivå 
(Socialstyrelsens statistikdatabas för 2019).  

39%

47%

3,3%

2,4%

gjorde basundersökning 
senaste året 

gjorde basundersökning 
senaste året 

behövde uppsöka akutvård 
för tänder 

behövde uppsöka akutvård 
för tänder 

Stockholm9

Västra
Götaland10

Kommun Akut %Bas %

Kommuner i Stockholm med lägst antal akutbesök 11

Danderyd  50,7 %  1,9 %
Täby  47,1 %  2,1 %
Lidingö  49,7 %  2,1 %

Kommuner i Stockholm med högst antal akutbesök12

Botkyrka   26,9 % 5,3 % 
Södertälje   35,7 % 5,3 % 
Upplands Bro        35 %  4,4 %

6. Socialstyrelsen, Statistik om tandhälsa 2019, 30 september 2020
7. Försäkringskassan, Socialförsäkringsrapport 2012:10, När tänderna får vänta, 10 september 2012
8. Socialstyrelsen statistikdatabas, Hur många har besökt tandvården någon gång 2019 (sista statistikåret) 
9. Socialstyrelsen statistikdatabas, Hur många har besökt tandvården någon gång 2019 (sista statistikåret) 
10. Socialstyrelsen statistikdatabas, Hur många har besökt tandvården någon gång 2019 (sista statistikåret) 
11. Socialstyrelsen statistikdatabas, Hur många har besökt tandvården någon gång 2019 (sista statistikåret) 
kommuner bas och akut Socialstyrelsen Statistikdatabasen, 2 februari 2021 
12. Socialstyrelsen statistikdatabas, Hur många har besökt tandvården någon gång 2019 (sista statistikåret) 
kommuner bas och akut Socialstyrelsen Statistikdatabasen, 2 februari 2021 

Stora skillnader mellan inkomst, utbildning och 
region. Tandvården måste sträva efter att vara 
jämlikare, annars riskerar vi att etablera en tand-
vårdssegregation.
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2020 – ETT HÅRT ÅR FÖR TANDVÅRDEN

Ett fenomen som lyfts i den nya utredningen Jäm-
lik Tandhälsa (SOU 2021:8) som tenderar att öka 
antalet basundersökningar, är den växande trenden 
med abonnemangstandvård. Här ser man en kraftig 
ökning av antalet basundersökningar hos de som har 
abonnemangstandvård jämfört med de som inte har 
det. Det finns idag en osäkerhet kring vilken typ av 
undersökning som stimuleras. Tendenser tyder på att 
det kan ske en viss överproduktion av undersökningar 
som inte ger tydlig hälsoeffekt. Detta på grund av att 
abonnemangsvården idag är uppbyggd utifrån en 
kvantitativ modell snarare än en kvalitativ modell.  
Ett alternativ skulle kunna vara att ge patienterna 
större valfrihet och inflytande över sin vård. Idag har 
nästan var tionde patient abonnemangstandvård, 
vilket motsvarar cirka 800 000 patienter.13 

Enligt Försäkringskassan är den vanligaste orsaken till 
att avstå från att besöka tandläkare eller tandhygienist 
att man inte anser sig ha råd14. Allra vanligast är det att 
unga, låginkomsttagare, lågutbildade, utlandsfödda 
och ensamstående inte har kontakt med tandläkare 
eller tandhygienist15. Sambandet blir tydligt även i 
vår undersökning I huvudet på patienten där hela 
varannan svensk (47 %) uppger att de någon gång har 
undvikit att uppsöka tandvården trots att de visste 
att de borde gå dit. Vanligaste orsaken är rädslan för 
att det skall kosta för mycket. 1 av 5 svenskar (19 %) 
uppger att de undvikit gå till tandläkaren på grund 
av att det kostar för mycket. 

Varannan svensk (47 %) har 
någon gång undvikit att gå till 
tandvården trots att de haft behov 
av att gå dit.16

Abonnemangstandvården 
stimulerar till fler bas-
underökningar, dock av 
osäker kvalitet  

Basundersökningar uteblir 
när plånboken bestämmer 
över behovet

13. Socialdepartementet, När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa
SOU 2021:8, 01 mars 2021
14. Försäkringskassan, Socialförsäkringsrapport 2012:10, När tänderna får vänta, september 2012
15. Försäkringskassan, Socialförsäkringsrapport 2012:10, När tänderna får vänta, september 2012
16. Aqua Dentals undersökning I huvudet på patienten, 4 mars 2021 
17. Aqua Dentals undersökning I huvudet på patienten, 4 mars 2021 

19%

12%
7% 60%

Ja, för att jag tycker att det 
 kostar för mycket

Ja, för att jag var rädd att 
gå dit

Ja, för att det 
varit svårt att 
få en tid som 
passar

Nej, aldrig
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FRÅGA: Har 
du någon-
sin undvikit 
att uppsöka 
tandvården 
trots att du 
visste att du 
borde gå 
dit?17 
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Tandvårdsbidraget används olika mycket beroende 
på inkomst och utbildning, Personer som har hög 
inkomst, som är födda i Sverige eller som har en  högre 
utbildning använder tandvårdsbidraget i större ut-
sträckning än personer som har låg inkomst, som är 
födda i utlandet eller som har en lägre utbildning.20

Av de med hög inkomst 
använde 80 % bidraget, av de 
med låg inkomst använde 48 % 
bidraget.21

Det är idag främst höginkomsttagare som i störst 
utsträckning regelbundet besöker tandvården för 
förebyggande basundersökningar. Syftet med det 
allmänna tandvårdsbidraget är att stimulera till re-
gelbundna förebyggande tandvårdsbesök. För att 
förbättra tandhälsan och därmed minska framtida 
kostnader för både individ och samhälle är det viktigt 

Tandvårdsbidraget 
försvinner ner i ett stort 
svart hål

18. Aqua Dentals undersökning I huvudet på patienten, 4 mars 2021
19. Aqua Dentals undersökning I huvudet på patienten, 4 mars 2021
20. Försäkringskassan, Allmänt tandvårdsbidrag korta analyser 2017:5 
21. Försäkringskassan, Allmänt tandvårdsbidrag korta analyser 2017:5 
22. Aqua Dentals undersökning I huvudet på patienten, 4 mars 2021
23. Försäkringskassan, Statistisk databas, 2021 

9% 27%
Ja, för att jag tycker det kostar 
för mycket

Årsinkomst
500 000 kr och över 

Årsinkomst
150 000 kr–300 000 kr 

Ja, för att jag tycker det kostar 
för mycket

FRÅGA: Har du någonsin undvikit att uppsöka tandvården trots att 
du visste att du borde gå dit? 19

1 av 5 svenskar har 
låtit plånboken styra 
över behovet och 
undvikit tandvården 
trots att de haft behov 
av att gå dit.18

3 av 10 svenskar 
uppger att de 
inte känner till
att tand-
vårdsbidraget 
existerar

att få de med sämre tandhälsa att mer regelbundet be-
söka tandvården. Långsiktigt riskerar det att skapas en 
ny form av tandvårdssegregation där bidrag går till de 
som behöver det minst istället för dem som behöver 
det mest. Ett alternativ skulle kunna vara att införa 
ett utökat friskvårdsbidrag som även kan användas 
för friskvård av tänderna.

Det visar sig att en vanlig orsak till att man inte 
använder bidraget är att man inte känner till att det 
finns. 3 av 10 svenskar uppger att de inte känner till 
att bidraget existerar22. Även om 68 % av svenskarna 
tog emot bidraget 2018–202023 lämnar det dem som 
behöver det mest utanför. 
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2020 – ETT HÅRT ÅR FÖR TANDVÅRDEN

Från allmänt 
tandvårds  bidrag till 
frisktandvårdsbidrag 

När behovet får styra,
ett tandvårdssystem för en 
mer jämlik tandhälsa

Ett komplement till det allmänna tandvårdsbidraget, 
som även får stöd när vi ställer frågan till allmänheten, 
kan vara införandet av ett utökat friskvårdsbidrag 
där även tandvård ingår. Ett sådant system skulle un-
derlätta informationsspridning om bidraget och i 
slutändan stimulera fler besök hos tandvården. 

9 av 10 svenskar 
skulle vilja ha ett 
friskvårdsbidrag som 
inkluderar tandvård. 24

Samtidigt som utvecklingen inom tandhälsa på 
befolkningsnivå är positiv, f inns tydliga socio-
ekonomiska skillnader i tandhälsa. Inkomstskillnader 
förstärker skillnader i tandhälsa. Personer med lägre 
utbildningsnivå har en sämre tandhälsa. Även den 
självskattade tandhälsan är sämre bland personer i 
en socioekonomiskt utsatt position. Socioekonomi 
har också betydelse för skillnader i barns tandhälsa, 
mätt som kariesförekomst26. För att jämna ut dessa 
olikheter så finns det statliga tandvårdsstödet.

FRÅGA:25 Tänk dig att din 
arbetsgivare kunde erbjuda 
ett utökat friskvårds-/
träningsbidrag. Ett sådant 
bidrag skulle inte sänka 
det nuvarande friskvårds-/
träningsbidraget utan det 
skulle bli ett ökat bidrag 
som då även kan användas 
för vård av dina tänder. 

Vad skulle du tycka om 
att få ett sådant utökat 
friskvårdsbidrag från din 
arbetsgivare, för att även 
användas till att bekosta 
tandvård?

73%
16%
Mycket bra

Ganska bra
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24. Aqua Dentals undersökning I huvudet på patienten, 4 mars 2021 
25. Aqua Dentals undersökning I huvudet på patienten, 4 mars 2021 
26. Socialdepartementet, När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa
SOU 2021:8, 01 mars 2021



Tandvårdsverksamheten 
kostar 29,4 miljarder

per år, det mesta betalas 
av patienterna

TANDHÄLSORAPPORTEN 2021

Statligt tandvårdsstöd, 
vad är det för något? 

Staten står för knappt 25 procent av de totala tand-
vårdsutgifterna, en nivå som varit ungefär samma 
sedan införandet av det statliga tandvårdsstödet år 
2008. Det statliga tandvårdsstödet är ett ekonomiskt 
stöd, som består av allmänt tandvårdsbidrag, särskilt 
tandvårdsbidrag och ett högkostnadsskydd.27

Tandvårdsverksamheten kostar 
29,4 miljarder per år, det mesta 
betalas av patienterna. 

Enligt utredningen Jämlik tandhälsa SOU 2021:8 
uppgick de totala kostnaderna för all tandvårdsverk-
samhet i Sverige till cirka 29,4 miljarder kronor år 2018. 

72 % av stödet betalas ut till 
privata vårdgivares patienter.
Privata vårdgivare är märkbart bättre på att söka stöd 
för sina patienter. En betydligt större andel av den 
statliga ersättningen betalas nämligen ut till privata 
vårdgivares patienter än till offentliga vårdgivares 
patienter, 72 procent jämfört med 28 procent32.

5 979 951 000 SEK
betalades ut i form av statligt 
tandvårdsstöd 2020

1 872 581 000 SEK
betalades ut i form av allmänt 
tandvårdsbidrag 

4 056 607 000 SEK
betalades ut i form av 
högkostnadsskydd29

48 416 000 SEK
betalades ut i form av särskilt 
tandvårdsbidrag 

3 704 035
personer mottog statligt 
tandvårdsstöd 202030

3 363 795 personer
mottog allmänt 
tandvårdsbidrag 

1 064 586 personer
mottog högkostnadsskydd31

61 765 personer
mottog särskilt tandvårdsbidrag 

16 600 000 000 
SEK

betalade patienterna samman-
lagt själva för tandvård år 201828
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27. Socialdepartementet, När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa
SOU 2021:8, 01 mars 2021
28. Socialdepartementet, När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa
SOU 2021:8, 01 mars 2021
29. Socialdepartementet, När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa
SOU 2021:8, 01 mars 2021
30. Försäkringskassan, Statistik inom tandvårdsområdet,
http://www.forsakringskassan.se/statistik/tandvardsstod, 1 mars 2020
31. Socialdepartementet, När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa
SOU 2021:8, 01 mars 2021
32. Socialdepartementet, När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa
SOU 2021:8, 01 mars 2021



I huvudet på patienten
Kvantitativ undersökning 

Rädsla, kostnader och drömmen om finare tänder 

I den kvantitativa undersökningen visas ett delat  Sverige. 
Det finns en tydlig skillnad mellan patienter som går till 
privat tandvård och de som nyttjar Folktandvården. De 
patienter som väljer privat tandvård är ofta äldre, har högre 
inkomst och högre utbildning. Dessa patienter är mer nöjda 
med sitt vårdval och besöker tandvården betydligt oftare 
än patienter inom Folktandvården.  Undersökningen visar 
även att ett tandvårdsbesök ofta är förknippat med oro för 
kostnader eller att det kommer göra ont. Så till den grad 
att patienter undviker att besöka tandvården, trots att de 
vet om att de har behov av att gå dit. I undersökningen ser 
vi även att 1 av 10 besökare alltid känner rädsla inför sitt 
besök. Här finns ett ansvar inom branschen att skapa en 
miljö som känns trygg och lugnande för patienterna så att 
inte tandhälsan påverkas negativt i samhället. Samtidigt 
uttrycker man att fina tänder och god tandhälsa är viktigt, 
och man önskar att ens egna tänder vore finare än vad de är 
idag.  Främst handlar det om att göra tänderna ljusare, men 
även rakare eller byta ut en död eller brun tand.

TANDHÄLSORAPPORTEN 2021
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I HUVUDET PÅ PATIENTENFRÅGA: Hur ofta går du till 
tandläkaren?

FRÅGA: Vilken typ av tandläkare går du till?

TANDHÄLSORAPPORTEN 2021

Två gånger 
per år eller 
mer 

Privat tandläkare Folktandvården

En gång 
per år

En gång
vartannat år

Mer sällan Går inte till 
tandläkaren

45 %
40 %
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

18 %

43 %

27 %

11 % 1 %

Tandhälsoparadoxen
I Sverige råder en form av tandhälsoparadox. Vi har 
sedan 2011 sett en kontinuerlig minskning i antal 
besök hos tandvården, Sverige är inte unikt utan det 
är ett fenomen som sker över hela Europa där de flesta 
länder ser minskade eller samma antal besök per invå-
nare33. Men samtidigt upplever vi i Sverige en ökning 
inom generell tandhälsa och nöjdhet med tandvården. 
Detta fenomen kan bero på många saker men en starkt
bidragande faktor kan vara att tandvården trots mins-
kade antal totala besök lyckas fångar upp patienternas 
behov tidigare. 6 av 10 svenskar (61 %) uppger att de 
besöker tandvården minst en gång per år. Varannan 
svensk (48 %) har aktivt valt privat tandvård framför 
Folktandvård och bland de som valt privata vårdgivare 
besöker man även tandvården oftare.

21

Privata vårdgivare har mer 
regelbundna besökare

Plånboken styr vård valet och hur ofta vi söker vård
Undersökningen visar även hur plånboken avgör val av vårdgivare och 
hur ofta patienterna besöker tandvården.

Det finns en tydlig koppling 
mellan val av vårdgivare och antal 
årliga besök hos tandvården. 
De patienter som väljer privat 
tandvård besöker tandvården 
oftare. 

48 %
52 %

61%

25% 11%

40%

66%

60%

34%

18%

53% 33%

65%

48%

besöker 
tandvården 
minst en gång 
per år 

två gånger 
per år eller 
mer

två gånger 
per år eller 
mer

Folktandvård 

Folktandvård 

besöker privattandvården minst 
en gång per år

besöker Folktandvården minst 
en gång per år

Privat vård
givare

Privat vård
givare

besöker tand
vården två 
gånger per år 
eller mer   

en gång per 
år 

en gång per 
år  

besöker tand
vården minst en 
gång per år   

besöker 
tandvården 
minst en gång 
per år   

6 av 10 svenskar 
uppger att de besöker 
tandvården minst en 
gång per år. 

Patienter 
hos privat 
vårdgivare 
besöker 
tandvården 
oftare 

De som tjänar över 500 000 kr per år väljer i 
större utsträckning privat vårdgivare framför 
Folktand vården. Denna grupp besöker tandvår
den betydligt oftare än de med lägre inkomst.  

De som tjänar under 150 000 kr per år väljer i 
större utsträckning Folktandvården framför privat 
vårdgivare. De besöker tandvården mer sällan än 
de med högre inkomst. 

Jämfört 
med de som 
besöker 
Folktand
vården 

78% 44%

33. Eurostat, Consultation of a dentist per inhabitant,
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do, 8 februari 2021 20



18–24 25–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70–79 + 80
15 % 9 % 11 % 7 % 17 % 23 % 41 % 45 %
30 % 24 % 31 % 49 % 49 % 52 % 48 % 45 %
45 % 33 % 42 % 56 % 66 % 75 % 89 % 90 %

18–24 25–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70–79 + 80
13 % 28 % 36 % 47 % 48 % 63 % 75 % 73 %
87 % 72 % 64 % 53 % 52 % 37 % 25 % 23 %

FRÅGA: Hur ofta går du till tandläkaren?

Ålder
2 ggr/år
1 ggr/år
Minst 1 g/år

Ålder
Privat tandvård
Folktandvård

Besökstalen ökar med åldern, och i takt med att befolkningen blir 
äldre kommer det ställa nya krav på tandvården.

Eftersom äldre patienter i större utsträckning söker sig till privat vård 
står de privata vårdgivarna inför störst utmaningar.

Äldre nyttjar valfriheten mest  

Ålderstransition,
privat tandvårds största utmaning?

Vi ser att vem vi väljer som vårdgivare och hur ofta vi 
besöker tandvården förändras med åldern. I takt med 
att vi blir äldre ökar behovet av regelbunden tandvård, 
och specialisttandvård vilket speglas i besökstalen 
hos de äldre. Vi ser även att ju äldre man blir desto 
mer aktiv är man in sitt vårdval och väljer främst pri-
vat tandvård framför Folktandvården. Det fria valet 
speglar även att man som äldre är nöjdare med sin 
tandvård och litar mer  på sin tandläkare. 

Privata vårdgivare 
kommer se ökade 
krav från en växande 
äldre befolkning som 
i större utsträckning 
väljer privat tandvård.

Hur ofta går 
du till tand
läkaren?

Vilken typ av 
tandläkare 
går du till?

9% 28%41% 75%
två gånger per 
år 25–29 år

Privat tandvård 
25–29 år

två gånger per 
år 7079 år

Privat tand
vård 7079 år 

En åldrande befolkning är en naturlig utveckling med 
vår demografiska omvandling. I likhet med många 
andra länder blir även Sveriges befolkning allt äldre. 
Det kommer ske gradvis men medföra stora nya ut-
maningar för vården. Särskilt för den privata tand-
vården som står inför att ta emot den största delen av 
dessa framtida patienter. Under 2020-talet kommer 
de stora barnkullarna från 1940-talet att bli över 80 
år gamla. Det innebär att de kommer in i en ålder då 
ett större behov av vård och omsorg ofta inträder. Det 

ställer i sin tur särskilda krav på tandvård och tand-
hälsa. Efterfrågan på ny typ av tandvård med särskild 
inriktning på äldre kan komma att öka på många håll 
och då särskilt för privata vårdgivare.34

Fram till 2070 beräknas befolkningen öka till 
knappt 13 miljoner. Befolkningens ålderssamman-
sättning kommer under denna period också att för-
ändras. Framförallt kommer andelen äldre över 65 
år öka och förväntas 2070 uppgå till nära 25 procent 
av befolkningen.35

I HUVUDET PÅ PATIENTEN
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34. SCB – Befolkningsstatistik, 2 mars 2021
35 .SCB – Befolkningsstatistik, 2 mars 2021 23
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Vi litar på vår tandläkare 
och den vård vi får

Tandvården har lyckats bäst 

59 % upplever att de alltid får den vård som är bäst för 
dem och 30 % upplever att det ganska ofta får den vård 
som är bäst för dem.

Störst förtroende för tandläkaren återfinns hos 
patienter inom privat tandvård där 66 % uppger att de 
alltid får den vård som är bäst för dem. Av de svarande 
som är patienter inom Folktandvården uppger 52 % 
att de alltid får den vård som är bäst för dem. 

Störst skillnad ser vi i åldrarna 25–29 år där endast 
46 % uppger att de alltid får den vård som är bäst för dem, 
medan 72 % av patienterna i åldern 70–79 år upplever att 
de alltid får den vård som är bäst för dem. Denna skillnad 
kan även speglas av åldersgruppernas vårdval. 

9 av 10 svenskar känner 
förtroende för sin tandläkare och 
den vård man får.

FRÅGA: I vilken utsträckning litar du på att din tand läkare ger dig den vård som är bäst för dig?

I vilken 
utsträckning 
litar du på att 
din tand
läkare ger dig 
den vård som 
är bäst för 
dig?

Vilken typ av 
tandläkare 
går du till?  

46% 28%72% 75%
av ålder 25–29 
år säger att de 
alltid får den 
vård som är 
bäst för mig

av ålder 25–29 
år väljer privat 
tandvård 

av ålder 70–79 
år säger att 
de alltid får 
den vård som 
är bäst för mig

av ålder 70–79 
år väljer privat 
tandvård 

I HUVUDET PÅ PATIENTEN

Nöjdheten med tandvården återspeglas även i 
Svenskt Kvalitetsindex årliga kundnöjdhetsunder-
sökning som släpptes 22 mars 2021. Ända sedan 
Svenskt Kvalitetsindex började mäta nöjdhet inom 
tandvården har betygen varit mycket höga. I år no-
terades ett historiskt högt resultat. Nöjdhetsindex 
nådde 81,1 vilket är en förbättring mot fjolårets 75,6. 

– Det var länge sedan vi såg såhär höga betygs-
nivåer, säger Philip Sjöberg, projektledare, Svenskt 
Kvalitetsindex Tandvård.

På frågan om hur patienter upplevt sin vårdgivares 
hantering av pandemin får tandvården mycket höga 

betyg. Så stor andel som 9 av 10 patienter tycker 
att både branschen i stort och att den klinik man 
besöker har hanterat effekterna av pandemin mycket 
bra, både vid själva behandlingstillfället och på det 
sätt man skött patientdialogen.36

– Vi har i andra studier under det senaste året sett 
tydliga effekter, positiva som negativa, av hur han-
teringen av Covid-19 påverkat flera delar av kund-
upplevelsen, berättar Johan Parmler, vd Svenskt 
Kvalitetsindex. Vi kan konstatera att tandvården har 
klarat denna utmaning bäst av de branscher vi mätt. 

36. Svenskt Kvalitetsindex, tandvård, 22 mars 2021 24

Ger alltid den vård som är bäst för mig 59 %
Ger ganska ofta den vård som är bäst för mig 30 %
Ger ibland den vård som är bäst för mig 6 %
Ger sällan den vård som är bäst för mig 0 %
Ger aldrig den vård som är bäst för mig 0 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %
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Du är inte ensam om att 
vara rädd för tandläkaren

Var 10:e patient känner alltid 
rädsla inför ett tandläkarbesök. 

Dubbelt så många kvinnor som 
män känner alltid rädsla inför 
ett besök. 

FRÅGA: 
I vilken 
utsträckning 
har du under 
de senaste
5 åren känt 
rädsla för 
att gå till 
tandläkaren?Hela var tionde person i undersökningen (12 %) 

uppger att de alltid känner rädsla inför ett besök hos 
tandläkaren. Nästan 1 av 5 (18 %) uppger att rädslan 
ganska ofta eller alltid finns där inför ett besök.  

Rädsla inför ett besök hos tandläkaren är inget 
som tandvården kan ta lätt på. Det riskerar påverka 
hur ofta patienterna söker vård och risken finns att 
förebyggande vård uteblir på grund av rädsla. Detta 
kan långsiktigt påverka rädda patienters tandhälsa 
negativt. Tandvården bär ett stort ansvar för att skapa 
en miljö som är trygg och upplevs behaglig genom 
hela behandlingen.

Stor skillnad i upplevd rädsla råder mellan män och 
kvinnor.  Endast 21 % av männen uppger att de ibland 
till alltid känt rädsla de senaste fem åren, medan hela 
36 % av kvinnorna uppger att de ibland till alltid känt 
rädsla. Det är även dubbelt så många kvinnor som 
alltid känner rädsla för att besöka tandläkaren. 6% 11%

känner 
ganska ofta 
rädsla

känner ibland 
rädsla

känner rädsla på något sätt 
inför besök hos tandvården

känner alltid rädsla

29%
12%
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0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

Känner alltid rädsla
12 %

Känner ganska ofta rädsla
6 %

Känner ibland rädsla
11 %

Känner sällan rädsla
20 %

Känner aldrig rädsla
50 %

Kvinna
16 % känner alltid rädsla
7 % känner ganska ofta rädsla
13 % känner ibland rädsla

Man
8 % känner alltid rädsla
5 % känner ganska ofta rädsla
8 % känner ibland rädsla

Vi är främst rädda för smärta men vi undviker  även 
tandvården på grund av kostnader.

Hela 29 % av kvinnorna har svarat att de känner sig 
maktlösa och utlämnade när de besöker tandläkaren. 
Dubbelt så många kvinnor (12 %) som män (6 %) kän-
ner en oro för att bli felbehandlade av sin tandläkare.

3 av 10 kvinnor känner sig 
maktlösa och utlämnade.
 

6 av 10 svenskar är rädda 
för att det skall göra ont hos 
tandläkaren. 

Vanligaste rädslan 
för både kvinnor 
och män är att det 
kommer göra ont 
(kvinnor, 62 %, män, 
56 %), eller kosta mer 
än vad man räknat 
med (kvinnor, 43 %, 
män, 44 %).  

FRÅGA: Vad 
är du mest 
rädd för när 
du går till 
tandläkaren?

482 svarande. 
Endast de 
som svarat 
att de känner 
rädsla för 
att besöka 
tandläkaren 
har besvarat 
denna fråga.

Vad skrämmer oss inför 
ett besök?

Kvinnors rädsla skiljer sig 
från mäns

60%
Det kommer göra ont

43%
Det kommer kosta mer än man 
räknat med

38% 
Kommer upptäcka nya hål

36% 
För borrandet 

36% 
För ilandet i tänderna

29% 
Olustigt med någon som gräver 
i munnen

24% 
Känner sig maktlös och 
utlämnad

13% 
För att salivsugen är obehaglig

9% 
Bli smittad av covid19

9% 
Bli felbehandlad av tandläkaren  

Kvinnor

Män

29%

18%

42%

28%

12%

6%

Känner sig 
maktlös och 
utlämnad  

Känner sig 
maktlös och 
utlämnad 

Ilandet i 
tänderna

Ilandet i 
tänderna

Bli felbehandlad 
av tandläkaren   

Bli felbehandlad 
av tandläkaren  
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Vanligaste orsaken är känslan av att det kostar för 
mycket. 1 av 5 svenskar uppger att de undvikit tand-
vård trots att de vetat att de haft behov av det, på 
grund av känslan av att det kostar för mycket. 

Näst vanligaste orsaken är att man är rädd för att gå 
dit. Var tionde svensk har undvikit att besöka tandvår-
den på grund av att de är rädda för att gå dit.

Det finns en oro för att tandvårdsbesöket kommer 
kosta mer än vad patienten räknat med. Störst oro 
upplevs hos patienter som går till privata vårdgivare 
(privat tandvård, 49 %, Folktandvård, 38 %). Detta 
är siffror privata vården kan lära sig något viktigt av. 
Trots att patienter inom privat vård är generellt nöjda-
re med tandvården än patienter inom Folktandvården 
är tandvårdsbesöket komplext och man känner ofta 
att det är svårt att veta vad besöket kommer kosta. Här 
finns det en önskan om ökad transparens gällande 
kostnader.  

Varannan svensk (47 %) uppger 
att de, av olika anledningar, har 
undvikit tandvården trots att de 
vetat om att behovet fanns.

Vanligast är att man undviker 
tandvården på grund av 
kostnad i åldern 40–49 år där 
hela 27 % har undvikit tandvård 
på grund av kostnad trots att 
de haft behov. 

FRÅGA: Har du någonsin undvikit att uppsöka tandvården trots att du visste att du borde gå dit?

Varannan svensk har 
undvikit tandvården 
trots behov

Nöjda men oroar sig för 
dolda kostnader 

1 av 5
har undvikit tandvården på 
grund av att det kostar för 
mycket

1 av 10
har undvikit tandvården på 
grund av att de är rädda för att 
gå dit

64%

56%

34%

41%

49%

38%

Det kommer 
göra ont

Det kommer 
göra ont

Det kommer 
upptäckas 
nya hål

Det kommer 
upptäckas 
nya hål

Det kommer 
kosta mer än de 
räknat med

Det kommer 
kosta mer än de 
räknat med 

Patienter som går till privat vårdgivare 

Patienter som går till Folktandvården
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Ja, för att jag varit rädd att gå dit 12 %
Ja, för att jag tycker det kostar för mycket 19 %
Ja, för att det varit svårt att få tid som passar 7 %
Ja, av annan orsak än ovan 0 %
Nej, aldrig 60 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %
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Finns en önskan om att 
besöka tandvården 
oftare 

I HUVUDET PÅ PATIENTEN

1 av 10 svenskar skulle besöka 
tandvården mycket oftare om 
kostnaderna var lägre. 

FRÅGA: Om tandvårds kostnaden vore lägre, 
skulle du då uppsöka tandvården oftare eller 
mer sällan?

4 av 10 (37 %) svenskar uppger att de skulle uppsöka 
tandvården något eller mycket oftare om kostnaden 
vore lägre för ett tandvårdsbesök. 

Var tionde svensk (13 %) uppger att kostnaden styr 
så pass att de skulle ha ett behov av att gå mycket 
 oftare till tandvården om kostnaden vore lägre. Detta 
ligger i linje med hur många (19 %) som uppger att 
de undviker tandvården på grund av att det kostar 
för mycket.  

Störst skillnad ser vi i åldrarna 30–39 år där varan-
nan (48 %) uppger att de skulle uppsöka tandvården 
något oftare (31 %) eller mycket oftare (17 %) om 
kostnaden vore lägre för ett tandvårdsbesök. 

23%

17%

16%

19%

23%

22%

Mycket oftare 

Mycket oftare 

Mycket oftare 

Något oftare

Något oftare

Något oftare

Grundskola 
som högst 
avslutade 
utbildning 

Arbetssökande 

Studenter
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Ja, mycket 
oftare

Ja, något 
oftare

Lika ofta som 
nu

Nej, mycket 
mer sällan

Nej, något 
mer sällan

Ingen åsikt

60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %

24 %
13 %

59 %

3 %1 %0 %

Störst skillnad finner vi i inkomstgrupperna 150 
000–300 000 kronor där 27 % uppger att de har und-
vikit tandvård på grund av känslan att det kostar för 
mycket. Jämfört med gruppen med högre inkomst, 

Plånboken styr om vi undviker tandvården    

det vill säga de som tjänar 500 000 kronor eller mer 
per år. Där är det endast 9 % som uppger att de har 
undvikit tandvården på grund av ekonomiska skäl.  

Ett dolt tandvårdsbehov som hämmas av kostnader
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1 av 3 svenskar känner inte till att 
det finns ett tandvårdsbidrag

I HUVUDET PÅ PATIENTEN

Tandvårdsbidraget syftar till att stimulera till fler 
basundersökningar och göra tandvården mer jämlik. 
Bäst på att informera sina patienter om bidraget är 
privata vårdgivare.

Privattandvården informerar bättre om tandvårdsbidraget. 

FRÅGA: Känner du till att du har 
rätt till statligt tandvårdsbidrag 
om du bor eller arbetar i 
Sverige?

67% 78%

33% 22%

77% 68%23% 32%

Ja Ja

Nej Nej

Ja JaNej Nej

Man

Patienter 
inom privat 
tandvård 

Patienter 
inom Folk
tandvården 

Kvinna
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NejJa

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

72 %

28 %

Friskvårdsbidrag med tandvårdstillägg kan 
stimulera till fler basundersökningar 

Tänk dig att din arbetsgivare kunde erbjuda ett utökat friskvårds-/
träningsbidrag. Ett sådant bidrag skulle inte sänka det nuvarande 
friskvårds-/träningsbidraget utan det skulle bli ett ökat bidrag som då 
även kan användas för vård av dina tänder.

Förslaget är uppskattat av alla, oavsett inkomst, ut-
bildning eller val av vårdgivare. Mest uppskattat är 
det i åldrarna 30–59 år och av kvinnor.

FRÅGA: Vad skulle du tycka om att få ett sådant utökat friskvårdsbidrag från din arbetsgivare, för att 
även användas till att bekosta tandvård?

TANDHÄLSORAPPORTEN 2021

68%

73%

71%

78%

73%

82%

78%

16%

18%

19%

13%

17%

12%

10%

Mycket bra

Mycket bra

Mycket bra

Mycket bra

Mycket bra

Mycket bra

Mycket bra

Ganska bra

Ganska bra

Ganska bra

Ganska bra

Ganska bra

Ganska bra

Ganska bra

Man

Inkomst 
150 000 kr 
eller lägre 
per år 

Ålder 30–39  

Kvinna

Inkomst 
500 000 kr 
eller högre 
per år 

Ålder 40–49

Ålder 50–59

Mycket bra Ganska bra Varken bra 
eller dåligt

Mindre bra Inte bra alls

70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %

73 %

16 % 2 %2 %7 %
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9 av 10 svenskar skulle 
vilja se ett utökat 
friskvårdsbidrag 
med tillägg för att 
inkludera tandvård 



Låg kännedom om 
sambandet mellan 
tandhälsa och hjärt 
& kärlsjukdomar 

FRÅGA: Vilket av följande alternativ är korrekt?

Det finns ett samband mellan tandhälsa och 
hjärt och kärlsjukdomar.

Det finns inget samband mellan tandhälsa och 
hjärt & kärlsjukdomar.

Vet ej.

4 av 10 svenskar 
känner inte till att 
det finns ett samband 
mellan tandhälsa 
och hjärt- & 
kärlsjukdomar. 
  

I HUVUDET PÅ PATIENTEN

56%

37%
7%
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %
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FRÅGA: Hur 
nöjd är du 
med din 
allmänna 
tandhälsa?  

Aqua Dentals första 
nöjdhetsindex för 
tandhälsa och utseende 
 

FRÅGA: hur 
viktigt är det 
för dig med 
fina tänder?  

FRÅGA: 
Hur nöjd 
är du med 
utseendet på 
dina tänder? 

INDEX 2021 

INDEX 2021 

INDEX 2021 

Svenskarna har en hög nöjdhet med sin allmänna 
tandhälsa. 7,0 i genomsnitt på en tiogradig skala 
innebär att majoriteten befinner sig över mitten 
och hela 10 % uppger att värdera sin nöjdhet till 10 
av 10. 

Att ha fina tänder anses viktigt och får index 7,8 
av 10 när svensken själv värderar. 19  % svenskar 
tycker det är så viktigt att de ger det 10 av 10 på 
indexskalan.

Svenskens nöjdhet över utseendet på sina egna 
tänder hamnar på index 6,5 och innebär att vi är 
ganska nöjda men befinner oss en bra bit från 7,8 
som är index för hur viktigt vi tycker det är med 
fina tänder.   

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 1 % 2 % 4 % 5 % 10 % 11 % 20 % 23 % 16 % 10 %

 1 % 0 % 2 % 3 % 7 % 9 % 16 % 27 % 17 % 19 %

 1 % 2 % 5 % 7 % 11 % 17 % 22 % 21 % 9 % 14 %

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7,0 

7,8 

6,5 
Index visar hur viktigt svensken tycker det är med fina tänder.

Nöjdhetsindex för utseendet på tänder visar hur svensken upplever 
sin egen nöjdhet över utseendet på sina tänder.

Nöjdhetsindex för tandhälsa visar hur svensken upplever sin egen 
tandhälsa.

Aqua Dentals nöjdhetsindex för tandhälsa tar tempen 
på hur svensken upplever sin egen tandhälsa, hur vik-
tigt man tycker det är med fina tänder och hur nöjd 
man är med utseendet på sina tänder.

Svenskarna värderar sin nöjdhet utifrån en skala 
på 1 till 10. Där 1 innebär inte nöjd alls och 10 inne-
bär att man är väldigt nöjd eller tycker det är väldigt 
viktigt.

Tandlossning är farligt för 
hjärtat

Flera studier visar på sambandet 
mellan tandlossning, parodontit 
och hjärt-kärlsjukdom. 

I den svenska Parokrankstudien visas att risken att få 
en första hjärtinfarkt är betydligt högre för personer 
med medelsvår till svår tandlossning jämfört med 
dem utan diagnosen. Resultaten visar att efter juste-
ring för gemensamma riskfaktorer så löper personer 
med parodontit ca 30 % högre risk för att drabbas av 
hjärt-kärlsjukdom än personer utan tandlossnings-
sjukdom. 
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Önskar ersätta en brun eller 
död tand med en ny konst
gjord tand

Om du fick möjlighet att helt utan kostnad göra en 
estetisk behandling (för att justera utseendet på dina 
tänder), vad kunde du då tänka dig göra? 

57%
Bleka tänderna

28%
Göra vissa sneda tänder raka

23% 
Ersätta en brun eller död tand 
med protes

18% 
Göra hela tandraden rakare

6% 
Limma på en skalfasad i porslin, 
“Hollywood smile”

63%
Bleka tänderna

28%
Göra vissa sneda tänder raka

23% 
Ersätta en brun eller död tand 
med protes

16% 
Göra hela tandraden rakare

8% 
Limma på en skalfasad i porslin, 
“Hollywood smile”

50%
Bleka tänderna

28%
Göra vissa sneda tänder raka

24% 
Ersätta en brun eller död tand 
med protes

21% 
Göra hela tandraden rakare

4% 
Limma på en skalfasad i porslin, 
“Hollywood smile”

6 av 10 svenskar
önskar bleka tänderna.

Var fjärde svensk (23 %) önskar sig en ny konstgjord tand och drömmen 
om en ny tand ökar med åldern. 

Män drömmer om raka tänder,
kvinnor vill bleka dem.

Topplista
önskeingrepp

Topplista önskeingrepp

Man
Topplista önskeingrepp

Kvinna

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

25–29 år 
30–39 år
40–49 år
50–59 år
60–69 år
70–79 år
+ 80 år

5 %
13 %
20 %
30 %
28 %
38 %
64 %
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Vart är vi på väg?
Fem trender som

förändrar vår morgondag 

Vårt samhälle har utvecklats enormt den senaste tiden. På 
grund av pandemin har vi tagit ett stort kliv framåt inom 
digital mognad och acceptans. De flesta förändringar vi ser 
är egentligen långsiktiga omvandlingar till nya livsstilsbete-
enden snarare än kortsiktiga trender på marknaden. För att 
hålla reda på, delta i och påverka dessa förändringar behöver 
vi mer än någonsin skapa ett strategiskt förhållningssätt 
till vad som kommer hända i framtiden. Och framtiden är 
närmare än vad man kan tro. Digital transformation är det 
tongivande ledordet inom en mängd sektorer. Tandhälsa, 
tandvård och hälsa är inget undantag. Här är fem trender 
som förändrar vår morgondag inom tandvården.

TANDHÄLSORAPPORTEN 2021
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Fem trender som förändrar
vår morgondag

Framtiden är närmare än vad man kan tro. Digital trans-
formation är det tongivande ledordet inom en mängd 
sektorer. Tandhälsa, tandvård och hälsa är inget un-
dantag. Vår bransch förändras i en takt som vi inte sett 
tidigare. Stora framsteg inom 5G (snart 6G), AI och 
molntjänster har gjort det möjligt att övervinna hinder 
i kliniska och tekniska arbetsflöden.  

På grund av pandemin har vi tagit ett stort kliv 
framåt inom digital mognad och acceptans. De flesta 
förändringar vi ser är egentligen långsiktiga omvand-
lingar till nya livsstilsbeteenden snarare än kortsiktiga 
trender på marknaden.

Pandemins ekonomiska, sociala och psykologiska 
effekter kommer att kännas i generationer. De föränd-
rar våra sociala och kulturella beteenden och skapar 
ny framtid där digitalisering, urbanism och anti-ur-
banism, åldrande, hälsa, trygghet och bekvämlighet 
förändrar vår syn på vad vi efterfrågar och vad vi är 
villiga att göra för ett hälsosamt liv. Detta är något 
som vi alla behöver förhålla oss till.    

Inom tandvård har redan flera digitala arbetsflöden 
integrerats. Särskilt inom datorstödd design och till-
verkning (CAD/CAM) och snabba prototyper (Ra-
pid Prototyping). Men nya möjligheter har öppnats 
för automatiserad bearbetning, prediktiv vård och 
long tail-diagnoser med artificiell intelligens (AI) och 
maskininlärning (ML). Dessutom lägger förstärkt 
och virtuell verklighet (AR/VR) en ny grund för 
skapandet av avbildningar. Virtuella patienter ökar 
möjligheten till distansvård och simuleringar av resul-
tat innan kliniskt ingrepp. Utvecklingen av datanätet 
har främjat dessa tekniker, vars användningsområden 
kommer accelerera med utvecklandet av 5G (och 6G 
som nu redan testas i Korea och Japan). 

Sammanfattningsvis kommer stora möjligheter att 
uppstå tack vare den digitala transformation som nu 
sker inom tandhälsa, tandvård och tandforskning.

Här följer en sammanställning av de fem mest tongi-
vande trenderna. 
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AR är en interaktiv teknik som 
expanderar den verkliga värl-
den med virtuellt innehåll. I de 
flesta fall handlar det om att 
lägga ett lager av digital infor-
mation på levande bilder eller 
videor. VR å andra sidan använ-
der endast virtuella världar utan 
koppling till verkligheten. Alla 
tänkbara sätt att interagera kan 
användas, huvudsakligen visu-
ellt, audiellt och haptiskt, var för 
sig eller i kombination. Idag finns 
det ett snabbt ökande antal 
applikationer för AR/VR-teknik 
inom tandvården, som skapar 
spännande möjligheter för både 
patienter och vårdgivare. 

AR/VR-programvara kan 
till exempel skapa visualise-
ringar av patientens tänder i 
naturlig skala. Vilken 3D-mo-
dell som helst, till exempel en 
protesdesign av en eventuell 
rekonstruktion, skulle därmed 
kunna skapas och testas utifrån 
den individuella patientens 
situation. Detta för att simule-
ra potentiella resultat i förväg 
utan att göra ett fysiskt ingrepp. 
Dessa digitala modeller kan 
ses i realtid. De visualiseras 
inte bara med patienten för 
att avmystifiera de komplexa 
behandlingsstegen, utan också 
mellan tandläkare för att göra 
behandlingen mer förutsägbar 
och effektiv. I framtiden kommer 

möjligheterna att fortsätta växa 
och underlätta tandvårdsruti-
nen på flera områden. 

Ett annat lovande område 
är tandvårdsutbildningen. Inle-
dande studier har visat att AR/
VR-teknik stimulerar fler sinnen 
att lära sig mer förtjänstfullt. AR/
VR-baserad motorisk träning för 
tandberedning underlättar ef-
fektivt och autonomt lärande för 
tandläkarstudenter. Dessutom 
kan forskarutbildningen utmana 
och komplicera kliniska protokoll 
i en virtuell miljö utan risk eller 
skada för riktiga patienter. Spe-
cialister kan kontinuerligt behål-
la sina färdigheter under träning 
med AR/VR-simuleringar. Inom 
några år har AR/VR potential 
att revolutionera tandläkarut-
bildningen i grunden.

Augmented and 
Virtual Reality 
(AR/VR)

Artificiell 
Intelligens och 
Maskininlärning
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FEM TRENDER SOM FÖRÄNDRAR VÅR MORGONDAG 

Inom några år har AR/VR 
potential att revolutionera 
tandläkarutbildningen i 
grunden.

AI kommer automatisera 
diagnostik, förutspå sjuk-
domsrisker och utvärdera 
långsiktiga prognoser.

AI och ML har redan etablerat 
sig i våra dagliga liv, genom 
till exempel virtuella assisten-
ter som Siri (Apple) eller Alexa 
(Amazon). Grunden för AI är den 
ökade kraften hos datorer att 
tänka på och slutföra uppgifter 
som för närvarande utförs av 
människor — fast med högre 
hastighet, noggrannhet och 
lägre resursutnyttjande. Därför 

är AI-teknik perfekt för arbete 
som kräver analys och utvärde-
ring av stora datamängder och 
skapar möjligheter till så kallad 
long tail-diagnostik. 

Repetitiva aktiviteter tröttar 
ut och ökar risken för mänsk-
liga fel, medan AI-baserade 
applikationer inte visar tecken 
på trötthet. Till skillnad från 
människor resulterar den konst-
gjorda inlärningsprocessen i 
ständigt bättre prestanda med 
ökad arbetsbelastning. Dess-
utom är datorer inte partiska 
jämfört med människor, som 
omedvetet har med sig subjek-
tiva åsikter in i diagnostiken. 

AI måste dock matas med ex-
tremt stora datamängder för att 
känna igen meningsfulla möns-
ter. Den diagnostiska prestandan 
hos AI-modeller varierar mellan 
olika algoritmer och är beroen-
de av att observatörer märker 
datauppsättningarna. För att 
AI-programvara verkligen skall ta 
plats så måste den kunna förstå 
ny information som presenteras i 
bilder, text eller talat språk med 
rätt sammanhang. Den måste 
också kunna fatta beslut baserat 
på informationen, lära av miss-
tag och förbättra beslutsfattan-
det för framtida bearbetning. 

Hittills har applikationer av 
AI i bred skala inte varit tekniskt 
genomförbara eller kostnadsef-
fektiva, så verkligheten har ännu 
inte matchat möjligheterna i 
tandvården. Men den tekniska 
utvecklingen är exponentiell och 
mycket snart kommer ett stort 
antal AI-modeller att utvecklas 
för automatiserad diagnostik, 
förutsägelse av sjukdomsrisk, för 
att föreslå potentiella terapeu-
tiska alternativ och för att utvär-
dera långsiktiga prognoser. 

”AI kommer vara till
stor hjälp i framtiden, vi
kommer kunna använda
data och utveckla diagnoser
för att hitta komplexa
samband som vanligtvis
ligger utanför den vanliga
diagnosens ramar, så
kallade long tail-diagnoser.”  

Carl-Martin Beiring



Elektroniska hälsojournaler med 
standardiserad diagnostik är 
dörröppnaren för personlig 
medicin. Strukturerad bedöm-
ning och systematisk insamling 
av patientinformation är idag 
ett effektivt instrument inom 
hälsoekonomin. Hälsodata kan 
erhållas från rutinmässig tand-
vård och kliniska prövningar, 
samt från nya källor, som olika 
uppkopplade produkter. 

Att koppla ihop patientdata 
från olika källor möjliggör diag-
nos av sällsynta sjukdomar och 
skapar helt nya strategier för 
forskning. Att undersöka stora 
patientgrupper kan blottlägga 
tidigare oidentifierade sam-
band mellan sjukdomar. 

Å andra sidan kan en digitali-
serad patient stigmatiseras och 
kategoriseras av försäkrings-
bolag. Det kan orsaka nega-
tiva effekter som ännu inte har 
fastställts socialt. En allmänt ac-
cepterad uppförandekod måste 
definieras och fastställas. Inte 
endast för etisk och meningsfull 

Personifiering

3D och snabb 
modellering (SM) 
CAD/CAM
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Personlig medicin har 
potential att revolutionera 
hälso- och sjukvården.

SM kommer erbjuda 
många skräddarsydda lös-
ningar inom tandmedicin.

3D-modellering är en teknik 
för att snabbt och automatiskt 
konstruera tredimensionella
modeller med hjälp av 3D-skri-
vare. Tillverkningsprocessen 
möjliggör kostnadseffektiv pro-
duktion av komplexa geometrier 
med minimalt materialavfall 
och stora miljöfördelar. Medan 
framtiden ser mycket lovande ut 
ur teknisk och vetenskaplig syn-
vinkel är det dock inte klart hur 
SM och dess produkter kommer 
att regleras. Denna osäkerhet är 
en utmaning för den produce-
rande industrin, vårdgivaren och 
i slutändan patienterna. Inom 
tandvården är en av de största 
utmaningarna med SM valet av 
material. Idag finns det många 
aktörer som kan göra bra lång-

siktiga modeller men flertalet av 
de kommersiellt tillgängliga ma-
terialen som används för SM är 
för närvarande endast tillåtna 
för viss typ av kort till medellång 
användning. SM erbjuder stor 
potential inom tandteknik för 
massproduktion av tandmo-
deller, men även för tillverkning 
av implantatkirurgiska guider. 
För dessa områden krävs inte 
långsiktigt användarperspektiv. 
Ett annat viktigt användnings-
område är användningen av 
3D-tryckta modeller inom till 
exempel tandläkarutbildningar. 

Inom en snar framtid kom- 
mer dessa materialrelaterade 
hinder troligtvis raseras. En helt 
revolutionerande aspekt skulle 
vara syntesen av biomaterial för 
att artificiellt skapa förlorade 
tandstrukturer med SM-teknik. 
Istället för att använda en för- 
formad databas för tandläkare 
kan en patientspecifik digital 
tanduppsättning förvärvas och 
användas för framtida tandre-
konstruktioner. Dessutom kan 
hela tanden dupliceras för att 
fungera som ett individualiserat 
implantat. SM kommer sannolikt 

att erbjuda många skräddar-
sydda lösningar inom tand-
medicin.
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användning av registerbase-
rade patientdata, utan även 
för att ingjuta trygghet hos 
patienten som delar med sig av 
sin data. 

Personlig medicin är nyck-
eln till att öppna upp en ny 
nivå inom tandforskning. Det 
har potential att revolutionera 
hälso- och sjukvården. Visio-
nen är ett tvärvetenskapligt 
tillvägagångssätt för analys av 
tandpatientprover, där tandlä-
kare, läkare och sjuksköterskor 
kan samarbeta för att förstå 
sjukdomsförbindelser på ett 
kostnadseffektivt sätt.

Distansvård 
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5

Äldre personer, speci-
alvårdspatienter, och 
människor på landsbygden 
kommer dra nytta av tele-
tandvård.

Telehälsovård möjliggör ett be-
kvämt sätt för patienter att öka 
egenvården samtidigt som det 
kan minska fysiska besök och 
restid. Med tanke på det växan-
de antalet äldre personer med 
nedsatt rörlighet, specialvårds-
patienter, samt människor som 
bor på landsbygden ökar nyttan 
av teletandvård.

Åtgärder som ska vidtas vid 
tandskador kan kommuniceras 
effektivt av telefonrådgiva-
re. Det sänker kostnader för 
patienterna. I stället för dyra 
behandlingar kan teletand-
läkare föreslå förebyggande 
metoder. Teletandvård gör det 

också möjligt för patienter att 
rådgöra med annars otillgäng-
liga tandläkare, till exempel ge-
nom videostreaming. Det måste 
dock betonas att teletandvård 
inte kan ersätta en tandläkare; 
det skall snarare ses som ett 
kompletterande verktyg.

Idag befinner sig teletand-
vården i en tidig fas. Studier 
har fokuserat på specifika och 
sällsynta sjukdomar som kan 
kräva kirurgi, men det finns fynd 
som tyder på att ett teleradio-
logisystem i allmän tandvård 
kan möjlggöra differentiell 
diagnos av vanliga skador. Det 
kan minska onödiga kostnader. 
Det finns ett grundläggande 
behov av att reglera det väx-
ande området telehälsovård 
med riktlinjer för att säkerställa 
kliniska kvalitetsstandarder. De 
tekniska kraven måste uppfyl-
las och säkerhetsstandarder 
för känslig patientinformation 
garanteras, med väldefinierade 
regleringsfrågor. Lagstiftningen 
måste förtydligas. 
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Nilminie, vad är det ni vill åstadkomma med pro-
grammet?

– Det finns många kunskapsluckor att fylla när 
det kommer till oral hälsa, bland annat salivdiagnos-
tik som jag själv är specialiserad på. Om salivprover 
skulle ersätta blodprover vore det fantastiskt. Det är 
en icke-invasiv och kostnadseffektiv metod, ingen 
specialutbildning krävs, det är lätt att förvara, med 
mera. Vi kommer också studera genprofilen på pa-
rodontit och peri-implantit, ett område där det inte 
finns mycket forskning idag.

Berätta om satsningen.

Tandlossning 
– en dold 
folksjukdom

Trots att svenska folkets tand-
hälsa blir bättre och bättre, 
så ökar fallen av parodon-
tit — tandlossning. Faktorer 
som blodsjukdomar, ärftlighet, 
rökning och svårkontrollerad 
 diabetes bidrar till en ökad 
risk för parodontit. Men även 
helt friska patienter utvecklar 
sjukdomen. 

Det finns studier som tyder på 
att allvarlig parodontit kan  bidra 

Nilminie Rathnayake är övertandläkare i parodontologi och utbildning- och utvecklings-
ansvarig på Aqua Dental. Hon ansvarar för ett nytt forskningsprogram inom oral hälsa 
som skapats av Aqua Dental. 

– Vi vill skapa en miljö som kombinerar världs-
ledande forskning inom universitetsvärlden med 
den snabbhet och innovationsdrivna kultur som en 
privat, fristående tandläkarverksamhet kan tillhan-
dahålla. Aqua Dental hjälper till att finansiera dok-
toranderna, men bidrar också med klinisk forskning 
och patientmaterial från Aqua Dentals kliniker.

Var hoppas du att ni befinner er om fem år?
– Om fem år har vi säkert flera doktorander på plats 
inom fler odontologiska områden. Det är viktigt att 
knyta privattandvården närmare universiteten. Om 
vi samarbetar kan vi nå så mycket längre.

till andra sjukdomstillstånd, 
som hjärtsjukdom och stroke. En 
förklaring kan vara att tandloss-
ning har ett stort område med 
inflammerad vävnad i munnen, 
och att bakterier kan spridas till 
resten av kroppen. 

Därför är det mycket viktigt 
att behandla sjukdomen tidigt. 

Källa: Forskning & Framsteg, 
01 april 2007
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Jobbmöjligheterna är stora och vi är glada att allt fler 
väljer att arbeta för tandhälsan

Ny satsning på 
forskning

Tandvården
en framtidsbranch

Inom tandvården finns det generellt en brist på perso-
nal. Samtidigt finns det fler behandlare per invånare 
idag än för tio år sedan. Tandläkarkåren blir allt äldre 
– och samtidigt allt yngre. Detta beror på pensions-
avgångar och ökat antal nyutexaminerade tandläkare. 
Unga och mindre erfarna tandläkare producerar i 
snitt 10–25 procent mindre tandvård än äldre och 
mer erfarna. Detta betyder att för varje tandläkare 
som går i pension behövs mer än en nyutexaminerad 
tandläkare för att bibehålla tandvårdens kapacitet.

Tandläkare – ett kvinnodominerat yrke 
Av de 8 077 tandläkare som är yrkesverksamma i Sve-
rige är 4 539 kvinnor och 3 538 män 1. Denna övervikt 
ökar också successivt i och med att fler kvinnor än 
män väljer att utbilda sig till tandläkare.2 
 Tandläkare och tandhygienister är legitimerade yr-
ken. Tandvården utmärker sig också som en bransch 
där en stor andel legitimerade arbetar inom yrket. 
Drygt 80 procent av landets sysselsatta personer med 
en tandvårdsutbildning är kliniskt verksamma. Inom 
svensk tandvård finns yrkesrollerna tandläkare, tand-
hygienist, tandsköterska och tandtekniker. Tandläka-
re och tandhygienister är legitimerade yrken. Sam-
mantaget sysselsätter branschen 25 000 personer.3

 En rapport från Arbetsförmedlingen visar att det 
på fem års sikt är mycket låg konkurrens om jobb för 
tandläkare, samt låg konkurrens för tandhygienister 
och tandsköterskor.4

 Antalet studenter som tar tandläkarexamen har ökat 
de senaste tio läsåren. Men Socialstyrelsens nationella 
planeringsstöd för de kommande åren visar att det 
ändå är brist i nästan hela landet. Endast i tre regioner 
råder det balans mellan tillgång och efterfrågan på 
exempelvis tandläkare. Det rapporteras om brist på 
både nyutexaminerade och yrkeserfarna tandläkare i 
hela landet. Situationen kommer att bli än mer pro-
blematisk i och med stundande pensionsavgångar.5

1. Socialstyrelsen, Statistikdatabas, hälso- och sjukvårdspersonal, 
15 september 2020
2. Socialstyrelsen, Statistik om legitimerad hälso och sjukvårds-
personal, 15 september 2020
3. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,
https://www.tlv.se/tandvard/tandvardsmarknaden.html,
25 september 2020
4. Arbetsförmedlingen, Var finns jobben? Bedömning för 2019 
och på fem års sikt
5. Socialstyrelsen, Nationella planeringsstödet 2019. Tillgång och 
efterfrågan på personal i hälso-, sjukvård samt tandvård och en 
åldrande befolkning, 5 mars 2021



Carl-Martin Beiring
Tandvårdschef och odontologiskt ansvarig,
Aqua Dental Göteborg

Carl-Martin är legitimerad tandläkare, DDS. Han är idag tandvårdschef 
och odontologiskt ansvarig för Aqua Dental Göteborg och är även en av 
grundarna till Aqua Dental. 2009 kom idén att utveckla och förändra 
den svenska tandvården. Här skapades grunden för det Aqua Dental 
som finns idag med ledorden kvalitet, passion och tillgänglighet. Denna 
rapport är framtagen som en del av Aqua Dentals vision om att vara med 
och förändra tandvården och stimulera till bättre tandhälsa.

För frågor om rapporten:  
martin.beiring@aquadental.se
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