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Till Socialstyrelsen  

 

Angående remissversionen av Målnivåer tandvård 

 

Sveriges Tandhygienister, STHF, tackar för möjligheten att lämna synpunkter på förslaget. 

Sveriges Tandhygienistförening är en partipolitiskt obunden förening som organiserar landets 

tandhygienister, offentligt och privat anställda samt egna företagare. 

STHF har cirka 3400 medlemmar och är en del av SRAT, som är ett medlemsförbund i Saco. 

 

STHF välkomnar Socialstyrelsens ambition att tydliggöra målnivåer för en god vård med hög 

kvalitet inom en rad områden i tandvården. STHF har här tittat på de områden som särskilt rör 

tandhygienistens arbetsområden och yrkesutövningen. 

 

STHF ser det som positivt att man i målnivåarbetet har lagt sig på en hög nivå för att visa på 

betydelsen av de utvalda indikatorerna samt att det finns evidens för ett visst arbetssätt eller 

en viss åtgärd. 

 

STHF delar synen på att det finns ett utvecklingsbehov av bättre och mer omfattande 

datakällor för att på ett mer heltäckande sätt kunna bedöma målnivåerna och /eller 

indikatorerna. 

 

STHF bedömer att Socialstyrelsens underlag och struktur för bedömningarna, utifrån de 

befintliga förutsättningarna, är relevanta. Identifierade felkällor och ett mer komplett 

dataunderlag i kombination med verksamheternas erfarenheter kommer troligen att över tid ge 

ett än mer korrekt underlag för fortsatt utveckling och framtagande av målnivåer. 

 

STHF avstår därför i detta skede att ge några alternativa förslag på målnivåer utan ser fram 

emot den kommande processen med att följa upp och analysera hur man i verksamheterna 

använder rekommendationerna/indikatorerna och hur måluppfyllelsen kan påverka planering 

av arbetsmodeller och rutiner. Även patientnöjdhet med behandlingar, kvalitet och de 

nationella riktlinjernas relevans kan utvärderas. 

 

För Sveriges Tandhygienistförening 

 

 
Yvonne Nyblom, ordförande 
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