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SAMMANFATTAT Kan te, mjölk eller 
mineralvatten utnyttjas i kampen mot 
orala sjukdomar? I en mutlticenterstudie 
studeras födoämnens möjlighet att före-
bygga karies och gingivit.

Epidemiologiska data pekar på ett starkt sam-
band mellan moderna kostmönster och ohälsa. 
Den ökade förekomsten av kroniska sjukdomar i 
västvärlden (till exempel övervikt och diabetes) 
relateras till en rad kostförändringar de senaste 
årtiondena. Dåliga kostvanors effekt på den orala 
hälsan, till exempel karies och erosionsskador, är 
också väl kända. 

Våra födoämnen har ett grundläggande nu-
tritionellt värde. Under senare år har även olika 
positiva kosteffekter lyfts fram som visar att fö-
doämnen kan ha egenskaper som kan skydda oss 
mot sjukdomar. En vanlig benämning på födoäm-
nen med specifika fysiologiska, hälsofrämjande 
eller prestationshöjande effekter är functional 
foods [1, 2]. 

Begreppet functional foods började användas 
i början av 1990-talet och är synonymt med det 
svenska begreppet mervärdesmat. Forskningen 
kring functional foods (functional food science) 
har hittills handlat om möjligheten att med hjälp 
av specifika kostfaktorer kunna förebygga mul-
tifaktoriella risksjukdomar som övervikt och 
fetma, specifika cancerformer, sjukdomar i mag-
tarmkanalen, hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och 
osteoporos. I dag finns kunskap om hälsoeffek-
ten av olika bioaktiva födoämneskomponenter, 
till exempel växtsteroler och östrogener, men 
den aktuella forskningen har även lyft fram be-
tydelsen av ökad biotillgänglighet samt en rad 
andra skyddsfaktorer.

Kostens hälsofrämjande egenskaper
Kostens betydelse för den orala hälsan är känd 
sedan länge. Historiska exempel är citrusfruk-
ters betydelse för att förebygga skörbjugg, möj-
ligheten att förebygga rakitis med d-vitamin samt 
olika mineralers betydelse för balansen mellan 
de- och remineralisering.

Den vetenskapliga litteraturen innehåller en 
lång rad data om olika livsmedels och födoäm-

nesextrakts positiva hälsoeffekter, framför allt 
vid karies och gingivit. För bekämpning av karies 
har man utvärderat möjligheten att reducera ka-
riogena mikroorganismer, påverkan på bakteriell 
metabolism, prevention av plackadhesion och 
plackformation samt möjligheten att öka emal-
jens syraresistens. Däremot är kunskapen om att 
förebygga parodontal hälsa med födoämnen el-
ler drycker begränsad. Tänkbara mekanismer är 
antibakteriella effekter, påverkan på plackbild-
ning och olika födoämneskomponenters förmåga 
att agera som fria radikaler och på så sätt kunna 
reducera en inflammation som framkallats av 
plack. På det här området saknas dock studier 
som systematiskt utvärderat olika effekter.

Bland de livsmedel som utvärderats som tänk-
bara functional foods i relation till oral hälsa 
(framför allt kariesförekomst) finns te, mjölk, 
olika mjölkprodukter och mineralvatten.

Den kemiska sammansättningen hos te är 
komplex. Te innehåller en rad polyfenoler, ka-
tekiner, aminosyror, proteiner, mineraler, fluor 
och en mängd andra oidentifierade komponen-
ter [3]. De komponenter som anses vara av störst 
intresse är polyfenoler och katekiner som finns i 
samtliga tesorter; grönt te, oolong-te samt svart 
te. Fluorinnehållet i grönt te varierar från 1 till 
2 ppm medan det i svart te kan vara upp till fem 
gånger så högt beroende på jordmån och berg-
art. Studier har visat på möjligheten att reducera 
förekomsten av plack och gingivit med te. Även 
möjligheten att reducera plackets acidogena po-
tential har rapporterats [3, 4]. 

Mjölk och mjölkprodukter har rönt stort in-
tresse i relation till kariessjukdomen. Speciellt 
intressant är ost. Ost är i stort sett laktosfri och 
anses ha en kariesskyddande effekt framför allt 
tack vare innehållet av kalcium och fosfat samt 
olika bioaktiva peptider och oorganiska kompo-
nenter (främst olika kaseinfraktioner) [5].

I en nyligen publicerad svensk tvärsnittsstudie 
av barn med låg kariesprevalens har man funnit 
en negativ korrelation mellan kariesförekomst 
och intagsfrekvens av ost [6]. Författarna lyfter 
fram betydelsen av ökad mineralförekomst, os-
tens buffrande egenskaper samt möjligheten att 
motverka bakteriell adhesion och metabolism 
som tänkbara förklaringar till resultatet. Mine-
ralvatten har inte studerats i samma utsträckning 
som te och ost men anses ha viss betydelse för till-
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förseln av fluor eftersom ett flertal vattensorter 
på marknaden har ett högt fluorinnehåll. 

Under senare år har man även utvärderat 
möjligheten att förbättra den orala hälsan med 
probiotika (levande mikroorganismer som om 
de tillförs i rätt mängd kan ha positiva hälsoef-
fekter) eller prebiotika (livsmedelskomponenter 
som stimulerar tillväxten av gynnsamma bakte-
rier) [7]. När det gäller probiotika har fokus tidi-
gare framför allt legat på möjligheten att minska 
problem i mag-tarmkanalen men man har även 
studerat hälsofrämjande egenskaper i syfte att 
kunna minska förekomst av karies, parodontit 
och halitosis. De vanligaste probiotiska bakterie-
stammarna är laktobaciller och bifidobakterier.

Även sötningsmedlet xylitol brukar nämnas 
bland functional foods i relation till karies. En 
rad studier visar att xylitol inte kan brytas ner 
av orala mikroorganismer samt att frekvent kon-
sumtion av xylitol kan minska förekomsten av 
kariogena mikroorganismer.

Projektet Nutrident
I ett pågående projekt isoleras, identifieras och 
utvärderas effekten av olika födoämneskompo-
nenter vid karies och gingivit (faktaruta 1) [8]. 
Arbetet startade med screening av en rad poten-
tiellt biologiskt aktiva födoämnen; bland annat 
te, hallon, endiver och svamp. In vitro studeras 
och utvärderas bland annat de olika komponen-
ternas förmåga att påverka olika biologiska pro-
cesser som bakteriell adhesion, uppbyggnad och 
nedbrytning av biofilm, coaggregering, bakteriell 
syrabildning, signaltransduktion samt olika anti-
inflammatoriska egenskaper.

För närvarande identifieras, isoleras och stu-
deras olika fraktioner hos de livsmedel som visat 
mest positiva resultat. De biologiska mekanis-
merna hos dessa fraktioner utvärderas på nytt 

men det görs också fördjupade studier i mer kom-
plexa in vitro-modeller. De födoämnesextrakt 
som slutligen väljs ut ska efter en toxikologisk
undersökning produceras i större kvantiteter och 
de specifika egenskaperna kommer sedan att tes-
tas in vivo samt i kliniska studier. Förhoppningen 
är att studierna ska leda fram till att specifika fö-
doämnen kan klassificeras som functional foods 
eller att aktiva komponenter kan tillsättas i orala 
hälsoprodukter som tandkräm, munsköljmedel 
eller tuggummi.

Lagstiftade hälsopåståenden
Hur en produkt får marknadsföras är starkt re-
laterat till dess klassificering. Gränsdragningen 
mellan functional foods och läkemedel som 
syftar till att förebygga, påvisa, lindra eller bota 
sjukdom är inte helt enkel. I Sverige har vi sedan 
1990 en lagstiftning om användning av hälsopå-
ståenden för livsmedel. Ett hälsopåstående ska i 
dag utformas enligt en tvåstegsprincip  där 1) ett 
allmänt erkänt samband mellan kost och hälsa 
nämns samt 2) sambandet kopplas till närings-
innehållet i en specifik produkt. Regelverket ut-
ökades år 2001 med så kallade produktspecifika 
påståenden. Det innebär att en livsmedelstill-
verkare endast får använda den hälsofrämjande 
effekten i sin marknadsföring om produkten ge-
nomgått en klinisk prövning som innebär att man 
studerat produkten vid realistiska intagsformer 
samt utvärderat dess påstådda specifikt fysio-
logiska effekt. Endast ett fåtal produkter på den 
svenska marknaden har genomgått de tester som 
behövs för att producenten ska kunna använda 
sådana påståenden i sin marknadsföring.

I dag har det i det närmaste gått inflation i be-
greppet functional foods eftersom det används 
även för produkter som inte utvärderats i spe-
cifika studier. Näringsriktig kost ska bestå av en 
rad olika produkter i lämpliga proportioner. För 

Adressen till projektets hemsida är http://www.
ucl.ac.uk/eastman/nutrident/index.php.

FAKTA 1. PROJEKTET NUTRIDENT

Multicenterstudien Nutrident – towards functional foods 
– finansieras inom EU:s 6:e ramprogram och har totalt 
fått 2,2 miljoner euro. I arbetet deltar avdelningen för 
cariologi vid Göteborgs universitet tillsammans med 
forskare vid Eastman Dental Institute i London,
Academic Centre for Dentistry, Amsterdam, University
of Verona, Genoa and Pavia, Italien samt University of
Tel Aviv i Israel. Projektet startade i oktober 2006 och 
beräknas vara avslutat i december 2009.
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hälsa och välbefinnande är det viktigt med en väl 
sammansatt kost över en längre tid. Det är därför 
viktigt att functional foods sätts in i detta sam-
manhang.

Det är viktigt att komma ihåg att functional 
foods inte kan ersätta övriga preventiva åtgärder 
och rekommendationer (fluortillförsel, optimal 
munhygien, reducerad intagsfrekvens  samt olika 
munsköljmedel) som anses kunna minska risken 
för oral ohälsa. Målsättningen med multicenter-
studien Nutrident är att ta fram komplement till 
dagens prevention.

Produkter baserade på functional foodkompo-
nenter kan bli möjliga att använda tillsammans 
med befintliga metoder. Växtförädling och mo-
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derna genetiska tekniker kan användas för att 
berika de växtkomponenter som visar sig ha po-
sitiva effekter på oral hälsa. Positiva resultat kan 
också uppmuntra till konsumtion av livsmedel 
som innehåller aktiva komponenter.

Functional foods har blivit ett begrepp som 
speglar framtidstro både för folkhälsan och livs-
medelsindustrin förutsatt att industrin kan och 
vågar produktutveckla utifrån näringsforskning-
ens senaste rön. I dag är många individer starkt 
medvetna om sina kroppar, sin hälsa och sitt 
välbefinnande. Forskningen kring mat och hälsa 
kan stimulera till att det tas fram nya kunskaper 
som kan göra framtida kostrekommendationer 
mer preciserade.
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ga. Många feldiagnostiseras dessutom. Samman-
taget genererar detta höga sjukvårdskostnader. 

Årligen insjuknar 30 000 svenskar i stroke. 
Cirka hälften av dessa får sväljbesvär i det första 
skedet och ungefär en tiondel får långvariga pro-
blem. Statistik visar tydligt att dysfagi försämrar 
läkning och rehabilitering samt medför längre 
vårdtider och försämrad livskvalitet. Ur social, 
fysisk, psykisk och hälsoekonomisk aspekt är det 
av stort värde att utveckla effektiva metoder för 
behandling av sväljsvårigheter. Dessutom finns 
ett stort behov av objektiva mätinstrument.

SYFTE
Avhandlingens syfte var att öka kunskapen om 
hur behandling av sväljsvårigheter kan förbättras 
samt att utveckla en metod för undersökning, be-
handling och i att mäta effekt på insatt behand-
ling vid sväljningsbesvär (orofaryngeal dysfagi) 
efter stroke.

I delarbete � studerades effekten av neuromo-
torisk och sensorisk stimulering på nedsatt mus-
kelfunktion och sensorik i ansikte, munhåla och 
svalg samt sväljproblemet (orofaryngeal dysfagi) 
som i medeltal kvarstått 1,5 år efter strokedebut.  

I delarbete �� testades säkerheten i att mäta 
läppkraft med ett nyutvecklat instrument (»Lip 
Force Meter LF100«). Överensstämmelsen i 
mätresultat för en och samma operatör jämför-
des med mätresultat mellan olika operatörer (det 
vill säga intra-, och interreliabiliteten vid mät-
ning testades). Syftet med studien var dessutom 
att beräkna en lägsta gräns för normal läppkraft 
i Newton (�) och att beräkna instrumentets sen-
sitivitet (kapaciteten i % att fånga upp de sant 
sjuka) och specificitet (kapaciteten i % att fånga 
upp de sant friska).  

I delarbete ��� studerades sambandet mellan 
läppkraft (��) och sväljkapacitet (��) i förhål-

AUTOREFERAT Träning med gomplatta 
eller munskärm kan hjälpa hjärnan att 
hitta nya vägar för att samordna de kom-
plicerade mekanismer sväljningen är 
beroende av. Studien visar bland annat 
på nya möjligheter att rehabilitera den 
orofaciala muskelfunktionen.

Sväljfunktionen är en komplex neuromuskulär 
funktion på tre nivåer (mun-, svalg-, och mat-
strupsfasen) som involverar 148 muskler och 
sex kranialnerver. Eftersom samma muskler 
används, dock på ett annat sätt, när vi talar och 
andas innebär det att även dessa funktioner ofta 
är påverkade vid en sväljdysfunktion. En normal 
sväljning kräver ett samspel med hög precision, 
koordination och snabbhet. Aktiviteten initieras 
viljemässigt i munhålan men övergår i svalget till 
en reflexmässig process.

Sväljsvårigheter, dysfagi, är ett samlingsnamn 
på symtom som rör problem med tuggning, bear-
betning av tuggan, sväljning och födans transport 
från munnen till magsäcken. Dysfagi, uppfyller 
���:s kriterier för handikapp som i regel inne-
bär ett dolt fysiskt, psykiskt och socialt lidande 
för patienten.

MÅNGA DRABBADE
Dysfagi kan uppträda när som helst i livet från 
nyföddhetsperioden till livets slutskede vid med-
födda och förvärvade handikapp (faktaruta 1). 

 Att kunna äta är en livsnödvändighet. Därför 
ger förändringar i det normala sväljningsmönst-
ret ofta alarmerande symtom och medför allvar-
liga medicinska konsekvenser med stort lidande 
för den enskilde patienten, föräldrar och anhöri-
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DISPUTATION 
Den 14 december 2007 försvarade tandläkare Mary Hägg 
sin avhandling »Sensorimotor brain plasticity in stroke 
patients with dysphagia. A methodological study on in-
vestigation and treatment« vid medicinska fakulteten, 
Uppsala Universitet. Fakultetsopponent var docent Hélène 
Pessah-Rasmussen, neurologiska kliniken, Malmö Univer-
sitetssjukhus, UMAS. Huvudhandledare var professor Matti 
Anniko och bihandledare docent Ulla Friberg, bägge vid 
institutionen för kirurgiska vetenskaper och öron-näs-hals 
sjukdomar, Akademiska sjukhuset, Uppsala. 

FAKTA 1. DYSFAGI – ORSAKER

Exempel på orsaker till dysfagi.
  Medfödda: till exempel Downs syndrom, cerebral 

pares, LKG (läpp-, käk-, och gomdefekter). 

  Förvärvade genom sjukdom: till exempel stroke, 
Parkinson, MS, ALS, muskelsjukdom, cancer, demens.

  Förvärvade genom trauma: till exempel hjärnskada, 
pisksnärtskada, läkemedelsorsakad skada, strålskador 
eller andra skador mot huvud och hals.
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landet till ålder på strokepatienter med och utan 
facialis pares.

I delarbete �� undersöktes om träning med en 
munskärm kan förbättra läppkraft och sväljkapa-
citet samt om läppkraft och sväljkapacitet är för-
knippad med närvaro eller frånvaro av en facialis 
pares. Dessutom studerades om förbättringen i 
läppkraft och sväljkapacitet är förknippad med 
närvaro eller frånvaro av en facialis pares eller 
med tidsintervallet mellan strokedebut och in-
satt behandling, samt kön och ålder.

Delarbete I
I den första studien deltog sju strokepatienter, en 
kvinna och sex män. Patienternas medianålder var 
72 år (48–84 år). Fem patienter hade vänstersidig 
infarkt, en högersidig infarkt och en patient hade 
en vänstersidig blödning. Samtliga hade dysfagi 
sedan i medeltal 1,5 år (6 mån–4 år). Alla hade ti-
digare fått konventionell behandling, till exempel 
råd om optimal sittställning, kostanpassning och 
sväljteknik. För att kartlägga patienternas svå-
righeter innan samt två veckor efter en orofacial 
regulationsterapi som pågått i fem veckor använ-
des 57 tester som delades in i 7 parametrar:  svälj-
kapacitet, måltidsobservation, motorik, sensorik, 
utandning mot vattenpelare (���), sväljröntgen 
och ��� (Visual Analogue Scale) för subjektiv be-
dömning av sväljfunktionen.

Behandlingskonceptet utfördes av författaren, 
kroppsterapi gavs hos en sjukgymnast (en timme, 
en gång i veckan) dessutom tränade patienten 
med gomplatta i hemmet 10–30 minuter, genom-
förde ��� tre gånger i veckan, samt använde fem 
olika grepp för stimulering av ansiktet 3 minuter 
2–3 gånger per dag innan måltid. 

De mest framträdande resultaten visade sig 
i testen för sväljkapacitet, måltid och motorik. 
Sväljkapaciteten förbättrades hos 6 patienter från 
i snitt 5,1 till 9,5 ml/sekund (normalindex=10 ml/
sekund). Under måltidsobservationen noterades 
bland annat att alla hade mindre hosta vid svälj-
ning, 6 fick kortare måltider medan 5 minskade 
sin dregling. Muskelfunktionen förbättrades bäst 
i läppar (samtliga), mimik (6 patienter) men även 
i tungan (7 patienter) och i gomseglet (2 patien-
ter). När det gäller sensoriken var avvikelserna 
störst på högra sidan, kontralateralt till skadan. 
Efter behandling fann vi förbättringar bilateralt, 
mest på vänstra sidan. Dessutom upplevde samt-
liga patienter att sväljfunktionen förbättrats en-
ligt ���. 

Orofacial regulationsterapi
Behandlingskonceptet bygger på kroppsterapi, 
orofacialterapi, gomplatta och utandningsöv-
ningar mot vattentryck (���). Konceptet (utom 
���) utarbetades på 1970-talet av sjukgymnasten 
och habiliteringsläkaren Rudolfo Castillo Mora-
les. Konceptet består av neurofysiologiska och 
pedagogiska behandlingsmetoder och har influ-

erats av bland andra Bobath, Vojta och Kabat.
Terapin har tidigare inte använts på personer 

med stroke utan baseras framför allt på erfaren-
heter från behandling av barn med Downs syn-
drom. Karaktäristika för de flesta av dessa barn 
är en generell hypotoni, öppen mun, prolapterad 
tunga och ett frontalt öppet bett som kompense-
ras under sväljning med en hyperaktivitet i hak-
muskeln och underläppen vilket resulterar i att 
munbottenmusklerna blir spända.

Efter hand anpassar sig vävnaderna runt mun-
hålan till det avvikande sväljmönstret. Utan kor-
rigering  permanentas det felaktiga sväljmönstret 
och leder till rigiditet i munbotten, överläppen 
blir hypoton, kort och uppdragen och underkä-
ken skjuts framåt. Barnen får  gomdeformationer 
och en avvikande tandställning på grund av att 
tungan blir liggande i munbotten vilande mot un-
derkäken. Den »öppna munnen« är ett varnings-
tecken på en fortsatt felaktig utveckling av bett, 
käkar och mellanansikte.

Huvud, hals och kropp – en funktionell enhet
Motoriska dysfunktioner kan rehabiliteras med 
hjälp av orofacial regulationsterapi, som är en 
typ av neurofysiologisk stimulering i form av 
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skedet och ungefär en tiondel får långvariga pro
blem. Statistik visar tydligt att dysfagi försämrar 
läkning och rehabilitering samt medför längre 
vårdtider och försämrad livskvalitet. Ur social, 
fysisk, psykisk och hälsoekonomisk aspekt är det 
av stort värde att utveckla effektiva metoder för 
behandling av sväljsvårigheter. Dessutom finns 
ett stort behov av objektiva mätinstrument.

SYFTE
Avhandlingens syfte var att öka kunskapen om 
hur behandling av sväljsvårigheter kan förbättras 
samt att utveckla en metod för undersökning, be-
handling och i att mäta effekt på insatt behand-
ling vid sväljningsbesvär (orofaryngeal dysfagi) 
efter stroke.

I delarbete � studerades effekten av neuromo-
torisk och sensorisk stimulering på nedsatt mus-
kelfunktion och sensorik i ansikte, munhåla och 
svalg samt sväljproblemet (orofaryngeal dysfagi) 
som i medeltal kvarstått 1,5 år efter strokedebut.  

I delarbete �� testades säkerheten i att mäta 
läppkraft med ett nyutvecklat instrument (»Lip 
Force Meter LF100«). Överensstämmelsen i 
mätresultat för en och samma operatör jämför-
des med mätresultat mellan olika operatörer (det 
vill säga intra-, och interreliabiliteten vid mät-
ning testades). Syftet med studien var dessutom 
att beräkna en lägsta gräns för normal läppkraft 
i Newton (�) och att beräkna instrumentets sen-
sitivitet (kapaciteten i % att fånga upp de sant 
sjuka) och specificitet (kapaciteten i % att fånga 
upp de sant friska).  

I delarbete ��� studerades sambandet mellan 
läppkraft (��) och sväljkapacitet (��) i förhål-

beroende av. Studien visar bland annat 
på nya möjligheter att rehabilitera den 
orofaciala muskelfunktionen.

Sväljfunktionen är en komplex neuromuskulär 
funktion på tre nivåer (mun-, svalg-, och mat-
strupsfasen) som involverar 148 muskler och 
sex kranialnerver. Eftersom samma muskler 
används, dock på ett annat sätt, när vi talar och 
andas innebär det att även dessa funktioner ofta 
är påverkade vid en sväljdysfunktion. En normal 
sväljning kräver ett samspel med hög precision, 
koordination och snabbhet. Aktiviteten initieras 
viljemässigt i munhålan men övergår i svalget till 
en reflexmässig process.

Sväljsvårigheter, dysfagi, är ett samlingsnamn 
på symtom som rör problem med tuggning, bear-
betning av tuggan, sväljning och födans transport 
från munnen till magsäcken. Dysfagi, uppfyller 
���:s kriterier för handikapp som i regel inne-
bär ett dolt fysiskt, psykiskt och socialt lidande 
för patienten.

MÅNGA DRABBADE
Dysfagi kan uppträda när som helst i livet från 
nyföddhetsperioden till livets slutskede vid med-
födda och förvärvade handikapp (faktaruta 1). 

 Att kunna äta är en livsnödvändighet. Därför 
ger förändringar i det normala sväljningsmönst-
ret ofta alarmerande symtom och medför allvar-
liga medicinska konsekvenser med stort lidande 
för den enskilde patienten, föräldrar och anhöri-

Mary Hägg
med dr, tandläkare, 
områdesansvarig,
Tal & Svälj Center, ÖNH, 
Hudiksvalls sjukhus
E-post: mary.hagg@
lg.se

DISPUTATION
Den 14 december 2007 försvarade tandläkare Mary Hägg 
sin avhandling »Sensorimotor brain plasticity in stroke 
patients with dysphagia. A methodological study on in-
vestigation and treatment« vid medicinska fakulteten, 
Uppsala Universitet. Fakultetsopponent var docent Hélène 
Pessah-Rasmussen, neurologiska kliniken, Malmö Univer-
sitetssjukhus, UMAS. Huvudhandledare var professor Matti 
Anniko och bihandledare docent Ulla Friberg, bägge vid 
institutionen för kirurgiska vetenskaper och öron-näs-hals 
sjukdomar, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

FAKTA 1.FAKTA 1.FAKTA DYSFAGI – ORSAKER

Exempel på orsaker till dysfagi.
  Medfödda: till exempel Downs syndrom, cerebral

pares, LKG (läpp-, käk-, och gomdefekter). 

  Förvärvade genom sjukdom: till exempel stroke, 
Parkinson, MS, ALS, muskelsjukdom, cancer, demens.

  Förvärvade genom trauma: till exempel hjärnskada, 
pisksnärtskada, läkemedelsorsakad skada, strålskador 
eller andra skador mot huvud och hals.
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Nationell statistik över tandhälsan hos barn och 
ungdomar redovisar uteslutande uppgifter om 
karies, exempelvis genomsnittligt antal kariera-
de och fyllda tänder samt antalet karierade och 
fyllda tandytor i olika åldersgrupper. Det innebär 
att det saknas kunskaper om mer komplicerade 
och tidskrävande behandlingar som endodontisk 
behandling av unga permanenta tänder.

Förekomsten av endodontisk behandling har 
mestadels studerats hos vuxna. Skandinaviska 
studier rapporterar att 23–59 procent av de vux-
na individerna har minst en rotfylld tand. Va-
riationen beror troligen både på skillnader i de 
grupper som studerats, olika åldersgrupper och 
tandgrupper samt att data samlats in under oli-
ka tidsperioder. Behandlingens kvalitet brukar 
redovisas som förekomst av apikal periodontit 
samt rotfyllningens täthet och längd.

Apikal periodontit förekommer i 48–79 pro-
cent av alla rotfyllda tänder hos vuxna individer 
inom allmäntandvården. Dessutom visar ungefär 
30–59 procent av rotfyllningarna brister i täthet 
och/eller längd. Rotfyllningar av specialister i 
endodonti samt av tandläkarstuderande visar 
avsevärt bättre resultat. Några studier som rap-
porterar förekomst av endodontisk behandling i 
unga permanenta tänder har inte hittas. 

 Det övergripande syftet med avhandlingen var 

dels att undersöka förekomsten av endodontisk 
behandling av unga permanenta tänder dels stu-
dera kvaliteten på rotfyllningarna samt att un-
dersöka faktorer som kan innebära ökad risk för 
framtida rotbehandling på grund av karies.  

Materialet bestod av patientjournaler och rönt-
genbilder från en grupp 19-åringar (delarbete �–
���) och en grupp 15-åringar (delarbete ��) hos 
folktandvården i Malmö. I arbete ��� ingick också 
en kontrollgrupp som inte hade rotbehandlade 
tänder. Studierna är totalundersökningar, det 
vill säga samtliga 19-åringar och 15-åringar som 
var registrerade hos folktandvården de aktuella 
åren var tillgängliga för studierna. Begreppet 
endodontisk behandling står normalt för all be-
handling av en skadad pulpa, men i den här av-
handlingen används begreppet enbart för rotka-
nalsbehandling av vital eller icke-vital pulpa.

Delarbete I 
Syftet med delarbete � var att kartlägga förekom-
sten av och bakomliggande orsaker till endodon-
tisk behandling hos 19-åringar i Malmö.

I Malmö fanns år 1998 2 621 ungdomar födda 
1979 (19 år gamla). Av dessa var 2 275 registre-
rade hos folktandvården. Uppgifter saknades 
för 304 individer, därmed kunde journaler och 
röntgenbilder för 1 971 individer analyseras. In-
formation om antalet endodontiskt behandlade 
tänder, typ av tand och bakomliggande orsak till 
behandlingen samlades in.

Resultaten visade att 9,1 procent av 19-åringar-
na hade minst en endodontiskt behandlad tand. 
Andelen varierade från 1–25 procent vid de olika 
klinikerna (figur 1). I drygt hälften av fallen var 
karies orsak till behandlingen, i 22 procent trau-
ma och endast en liten del hade som bakomlig-
gande orsak en tandutvecklingsstörning (dens in-
vaginatus). Den enskilt vanligaste tanden var den 
centrala incisiven i överkäken och den vanligaste 
tandgruppen första molaren. De flesta av de be-
handlade individerna hade en behandlad tand.

Delarbete II
Syftet med delarbete �� var att kartlägga förekom-
sten av apikal periodontit i de rotfyllda tänderna 
från delarbete � samt att bedöma den tekniska 
kvaliteten på rotfyllningarna. Sambandet mellan 
kvalitet och förekomst av apikal periodontit vid  
uppföljningstillfället studerades också. 

DISPUTATION 
Den 28 mars 2008 försvarade tandläkare Karin Ridell, 
Tandvårdshögskolan, Malmö, sin avhandling »Endodontic 
treatment in young permanent teeth. Prevalence, quality 
and potential risk factors«. Fakultetsopponent var pro-
fessor Dag Ørstavik, Universitetet Oslo. Som huvudhandle-
dare har professor Ingegerd Mejàre, Tandvårdshögskolan, 
Malmö fungerat och bihandledare har varit professor Lars 
Matsson, Tandvårdshögskolan, Malmö. 

Karin Ridell 
tandläkare, specialist 
i pedodonti, universi-
tetsadjunkt, avdelningen 
för pedodonti, Tand-
vårdshögskolan, Malmö
E-post: karin.ridell@
mah.se

Endodonti vanligt 
även hos unga
AUTOREFERAT Endodontisk behandling 
var vanligt bland unga i Malmö men 
varierade mycket mellan olika stadsdelar. 
Karies var den vanligaste orsaken. Den 
här studien visar att orestaurerad dentin-
karies och djupa fyllningar var vanligt 
förekommande hos 15-åringar i Malmö.
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Av de 243 tänderna från delarbete � kunde 124 
rotfyllda tänder (101 individer) analyseras avse-
ende förekomst av apikal periodontit. De övriga 
exkluderades på grund av att rotfyllningen inte 
blivit färdig, att apikala röntgenbilder saknades 
eller att uppföljningstiden var för kort. Minsta 
uppföljningstid var ett år och medeluppföljnings-
tiden 4,6 år. Medelåldern vid rotfyllningstillfället 
var 16,3 år. 

Apikal periodontit bedömdes med hjälp av ett 
visuellt index (Periapical Index, ���) som presen-
terades första gången av Dag Ørstavik och med-
arbetare år 1986. En tand som ska bedömas jäm-
förs med referensbilder och ges det värde, score, 
som det liknar mest. Apikal periodontit förekom 
i drygt hälften av fallen (52 %) och var vanligare i 
molarer och premolarer än i incisiver. Det fanns 
varken skillnader mellan olika åldrar vid rotfyll-
ningstillfället, uppföljningstidens längd eller den 
bakomliggande orsaken. 

Den tekniska kvaliteten på rotfyllningen 
kunde bedömas på 153 tänder (126 individer). I 
51 procent av de rotfyllda tänderna bedömdes 
rotfyllningen som tät på röntgenbilden och i 49 
procent som otät. 49 procent av alla rotfyllningar 
hade optimal längd (0–2 millimeter från rotfyll-
ningen till tandens röntgenologiska apex) medan 
resterande antingen var för korta eller hade ett 
rotfyllningsöverskott. Det fanns också ett starkt 
samband mellan förekomsten av apikal peri-
odontit och rotfyllningens kvalitet. 

Delarbete III
Syftet med delarbete ��� var att studera om risk-
indikatorer som invandrarbakgrund, tidig ka-
rieserfarenhet, tandvårdsrädsla/behandlings-
problem, många uteblivanden eller återbud var 

associerade till endodontisk behandling på grund 
av karies. 19-åringarna från delarbete � (med en-
dodontisk behandling på grund av karies , totalt 
105 individer) jämfördes med en kontrollgrupp 
av samma kön och ålder från samma kliniker. 

  Uppgifter om invandrarbakgrund (nordisk/
icke nordisk) hämtades från intervjuer och jour-
naler. Om det inte gick att få fram uppgifter gjor-
des en bedömning med hjälp av efternamnet. 
Tandvårdsrädsla eller behandlingsproblem an-
sågs föreligga om det var tydligt antecknat i jour-
nalen vid minst två tillfällen före den endodon-
tiska behandlingen. Tidig kariesförekomst var 
���>2 vid 10 års ålder. Uteblivande (>20 %) och 
återbud (>10 %)  beräknades i procent av antalet 
besök före den endodontiska behandlingen.

En så kallad bivariat analys visade att samtliga 
variabler utom återbud var vanligare hos grup-
pen med endodontisk behandling. Skillnaden 
var statistiskt säkerställd. En ytterligare analys 
där alla variabler viktas mot varandra (logistisk 
regressionsanalys) visade att den största sanno-
likheten för endodontisk behandling på grund 

Figur 1. Malmös folktandvårdskliniker år 1999. De färgade cirklarna visar 
DFT (medelvärde) på 19-åringar 1999. Siffrorna anger andelen 19-åringar 
med minst en endodontiskt behandlad tand.

Figur 2 a, b. Exempel på rotfyllda tänder från del-
arbete II. a) Apikalt friskt käkben och en tät rotfyll-
ning med optimal längd och b) apikal periodontit 
mesio-buckala roten och en otät, kort rotfyllning.

Figur 3 a, b.
a) Orestaurerad 
och odiagnos-
tiserad ocklusal 
dentinkaries i 
tand 47 hos en 
14-åring.
b) Vid 15 års ålder 
har kariesskadan 
progredierat till 
djup dentinkaries.
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