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 Bakgrund                                       
 
 
 
De senaste åren har mobil tandvård blivit vanligare i Sverige framför allt 
inom uppsökande barntandvård och äldretandvård. 
  
Behovet av mobila tandvårdsinsatser i den kommunala äldreomsorgen 
kommer sannolikt att öka i framtiden då man numera prioriterar den s k 
kvarboendeprincipen.  
Det innebär att vårdberoende kronisk sjuka eller handikappade 
pensionärer så långt det är möjligt skall få vård och hjälp i det egna 
hemmet och även tandvård måste då ibland kunna ges i patientens hem.  
 
Den mobila tandvårdens möjligheter beskrivs i slutbetänkandet av 
utredningen tandvårdsöversyn 2000- "Tandvården till år 2010”. 

 



                              Olika modeller 
 
1. Mobil utrustning för uppsökande förebyggande munhälsovård 

 
2. Mobil unit för enklare tandvård 
 
3. Flyttbar klinik t.ex. i buss eller husbil 
 
4. Flyttbar komplett tandläkarutrustning       



Första trevande försök  
till montering 



Behandlingsstol 
hopfälld 



Transportbil 



Stuvningsproblem?? 



 
Med mobil tandvård tar man sig direkt till patienten och på så sätt 
erbjuder man den nödvändiga vården till en patientgrupp som har 
det svårt att ta sig till tandläkaren.  
 
Fördelar: ¤ Ekonomiskt för tandläkaren  - undviker sena återbud 
eller uteblivanden  
                ¤ Ekonomiskt för vårdhemmet/anhöriga då man slipper 
hyra färdtjänst och skicka med personal eller för anhöriga som 
slipper ta ledigt från jobbet för att följa med patienten till kliniken.  
               ¤ Enklare för patienterna som ofta är mycket svaga och 
upplever tandläkarbesöket som ansträngande och besvärligt. 
               ¤ Patienterna får regelbundna kontroller och eventuella 
åtgärder sätts in i tid. 
 





Kombinerat  
behandlingsrum 



Kombinerat 
behandlingsrum 





Behandling pågår 





Journalskrivning 



VAR??????           

Skolor 
Äldreboende 

Pensionärshem 
Sjukhus 

Arbetsplatser (ex Högskolan) 
Glesbygd 

Kriminalvård 
          Större evenemang (Almedalsveckan,             

Medeltidsveckan, GGN) 



• Mobil tandvård – en utmaning och en 
stor möjlighet som det finns behov av 
nu och ännu mer i framtiden 
 

• Viktigt hur vi hanterar hygienfrågorna 
 

 



Slutkörd? 
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