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Det hälsofrämjande och preventiva arbetet är 
viktiga delar i tandvårdens arbete och betonas 
alltmer i hela hälso- och sjukvården. En utgångs-
punkt i det preventiva tänkandet är att ju tidigare 
en sjukdom upptäcks, desto bättre blir progno-
sen genom att komplikationer undviks eller se-
nareläggs. 

Tidig upptäckt kan ske via olika former av 
screening. En typ av screening är opportunistisk 
screening, då man utnyttjar en befintlig vård- el-
ler annan verksamhet, som förutom sina ordina-
rie uppgifter även får en screeningsuppgift. En 
sådan potentiell screeningsverksamhet kan vara 
tandvården, dit en stor del av befolkningen regel-
bundet kommer för kontroll. 

Avhandlingen är baserad på fyra delarbeten. I 
delarbete i testades dels möjligheten att bedriva 
screening efter högt blodtryck i en vanlig allmän-
tandvårdsklinik, dels om det finns ett samband 
mellan patientens blodtryck och tandstatus. I 
delarbete ii–iv prövades opportunistisk screen-
ing vid tre tandvårdskliniker i Gävleborgs län i 
samarbete med primärvården. 

delarbete i
Studien bygger på screening utförd 1997 på en 
tandvårdsklinik i Gävle. I studien ingick 1 239 
patienter mellan 35 och 65 år. Samtliga fick sitt 
blodtryck mätt, förutom de som hade ett redan 
känt högt blodtryck. Blodtrycket mättes före 
tandvårdsundersökningen med en blodtrycks-
manschett avsedd för handleden. Ett diastoliskt 
blodtryck på mer än 90 mmHg definierades som 
högt. Totalt 54 individer (4,4 procent) hade ett 

AUTOREFERAT Om tandvården samverkade med 
primärvården kring provtagningar skulle fler patienter 
med tidigare okänt högt blodtryck eller högt blodsocker 
kunna få en diagnos i ett tidigt stadium. Särskilt effektiv 
är blodtrycksscreening, medan kriterierna för patienter 
i behov av blodglukosscreening behöver utvecklas.

redan känt högt blodtryck och 141 (11,4 procent) 
hade vid blodtrycksmätningen ett högt diasto-
liskt blodtryck. Till dessa individer matchades 
fram kontroller med diastoliskt blodtryck på 90 
mmHg eller lägre. Multivariat logistisk regres-
sion visade 76 procent ökad sannolikhet för att en 
patient med fördjupad tandköttsficka (≥ 5 mm) 
hade ett högt diastoliskt blodtryck även efter 
justering för ålder, kön, tobaksvanor och antalet 
kvarvarande tänder. 

Resultatet visar därmed att det går att bedriva 
blodtryckscreening i tandvården och att det finns 
en association mellan blodtryck och fördjupade 
tandköttsfickor. 

delarbete ii
Delarbete ii utfördes som ett samverkansprojekt 
med primärvården i Ovanåkers kommun i Häl-
singland, där tandvårdens roll var att screena för 
högt blodtryck och primärvårdens att hjälpa till 
med utrustning, kalibrering och uppföljning av 
dem som screenade positivt.
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I samband med kallelse till tandvårdsbesök 
inbjöds patienter att kostnadsfritt få blodtrycket 
mätt, av vilka 1 149 personer mellan 20 och 65 år 
gamla och utan tidigare hypertonidiagnos deltog 
i studien. För att ingå i studien skulle de som var 
i åldern 20–39 år ha ett bmi över 25. Blodtrycket 
mättes i tandläkarstolen före tandvårdsunder-
sökningen med en automatisk blodtrycksmä-
tare avsedd för överarmen (Omron M4®). 237 
(20,6 procent) med systoliskt blodtryck över 160 
mmHg eller diastoliskt blodtryck över 90 mmHg 
remitterades till primärvården för utredning 
och hela screeningspopulationen följdes under 
tre års tid efter screeningstillfället. För att säker-
ställa att patienten inte hade hypertoni redan vid 
screeningstillfället kontrollerades även primär-
vårdens journaluppgifter för de tre åren innan 
tandvårdsbesöket.

Utfallsdata var huruvida de remitterade kom 
till uppföljning på vårdcentralen, när de kom, om 
blodtrycket följdes upp och om patienten fick en 
hypertonidiagnos inom tre år. Dessa uppgifter 
erhölls via granskning av primärvårdsjournaler 
och via data från slutenvårds- och dödsorsaksre-
gistret. Av de remitterade gick 230 (97 procent) 
till hälsocentralen inom tre år, de flesta inom ett 
halvår. Nästan alla fick blodtrycket mätt och 76 
(32 procent) fick hypertonidiagnos. Screening-
ens sensitivitet var 79 procent, specificitet 85 
procent och positivt prediktivt värde 30 procent. 
Numbers needed to screen (nns) var 18, det vill 
säga blodtrycket behövde i genomsnitt mätas hos 
18 personer för att man skulle kunna hitta en per-
son med tidigare okänd hypertoni. 

Screeningsmodellen var således synnerligen 
effektiv. En förutsättning för den höga effekti-
viteten var en väl fungerande samverkan mellan 
parterna.

delarbete iii
Blodglukosscreening i tandvården utfördes med 
samma organisatoriska uppbyggnad som är be-
skrivet avseende blodtrycksscreening i delarbete 
ii. Även denna studie genomfördes som ett sam-
arbetsprojekt mellan tandvården och primärvår-
den i Ovanåkers kommun, samt även i Strömsbro, 
Gävle kommun. Tandvårdens roll var att screena 
för högt blodglukos och primärvårdens att hjälpa 
till med utrustning, kalibrering och uppföljning 
av de som screenade positivt.

Totalt 1 568 personer utan tidigare diabetesdi-
agnos, 20–65 år gamla i Ovanåker samt 20–75 år 
i Strömsbro, tackade ja till att delta. För att ingå 
i studien skulle de som var i åldern 20–39 år ha 
ett bmi över 25. Blodglukos mättes i tandläkar-
stolen, på traditionellt sätt med ett stick i fingret. 
Blodglukosvärdet mättes med en av två blodglu-
kosmätare, Accu-chek Compact device® (Roche 
Diagnostics Scandinavia ab, Sweden) eller He-
mocue B-glucose analyzer® (Hemocue ab, Swe-
den). Provtagningen utfördes före tandvårdsun-
dersökningen. 155 (9,9 procent) personer med 
icke-fastande blodglukos på 6,7 mmol/l eller mer 
remitterades till primärvården för utredning. 
Hela screeningspopulationen följdes under tre 
års tid efter screeningstillfället. Utfallsdata var 
huruvida de remitterade kom till uppföljning 
på vårdcentralen, när de kom, om blodglukos 

fo
to

: 
co

lo
u

rb
ox

»En utgångspunkt i det preventiva tänkandet är att ju tidigare 
en sjukdom upptäcks, desto bättre blir prognosen …«

Av de 237 indivi-
der som tandvår-
den efter blod-
trycksscreening 
remitterade till 
primärvården för 
utredning fick 76 
(32 procent) hy-
pertonidiagnos.

32 % av de  
remitterade fick  

hypertonidiagnos
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följdes upp och om utredningen resulterade i 
en diabetesdiagnos. Dessa uppgifter erhölls på 
samma sätt som i delarbete ii via granskning av 
primärvårdsjournaler under tre år före och ef-
ter screeningstillfället samt via slutenvårds- och 
dödsorsaksregistren.

Av de remitterade gick 139 (89,7 procent) till 
hälsocentralen inom tre år, de kom något tidi-
gare än den grupp som screenade negativt, dock 
inte med någon signifikant skillnad. 135 individer 
(87,1 procent) fick blodglukos mätt och nio (5,8 
procent) fick diabetesdiagnos. Screeningens sen-
sitivitet var 53 procent, specificitet 91 procent och 
positivt prediktivt värde 6 procent. nns var 196. 

Studien visade på att det är möjligt att effekti-
visera blodglukosscreeningen genom att använ-
da snävare inklusionskriterier beträffande bmi 
och ålder, likväl som att cut off-värdet* påverkar 
resultatet. Den samverkan mellan parterna som 
etablerades innan screeningsförsöket påbörja-
des var en förutsättning för projektets genom-
förande. 

delarbete iv
Syftet med delarbete iv var att beräkna de direkta 
totala kostnaderna per screenad person och per 
funnen diagnos utifrån resultaten i delarbete ii 
och iii. På grundval av hur screeningspopulatio-
nen hade valt att delta bildades tre grupper: de 
som enbart deltog i blodtrycksscreening, de som 
enbart deltog i blodglukosscreening och de som 
deltog i både och. Med utgångspunkt i nns-talen 
i delarbete ii och iii visades att blodtrycksscre-
eningen var betydligt mindre kostnadskrävande 
per funnen diagnos än blodglukosscreeningen. 
Kombinerad blodtrycksscreening och blodglu-
kosscreening, det vill säga då båda screeningarna 
utfördes vid samma tillfälle, gav det fördelakti-
gaste utfallet genom ett nns på enbart 15 för att 
finna någon av diagnoserna. 

Den totala kostnaden för screeningen och upp-
följningen för att finna en diagnos blev omkring 

Potentiella bindningar 
eller jävsförhållanden: 
Inga uppgivna.
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5 300 kronor om blodtrycksscreening enbart 
utfördes, cirka 19 000 kronor om blodglukos-
screening enbart utfördes samt omkring 4 000 
kronor om både blodglukos- och blodtrycksscre-
ening utfördes vid samma tillfälle. Kostnaden per 
screenad person blev för tandvården cirka 70–80 
kronor medan uppföljningen i primärvården 
kostade mellan 500 och 800 kronor per person.

slutsatser
Sammanfattningsvis fanns ett samband mellan 
förekomsten av tandköttsfickor 5 millimeter el-
ler djupare å ena sidan, och etablerad hypertoni 
eller ett screenat högt blodtryck å den andra, ef-
ter justering för ålder, kön, tobaksbruk och antal 
tänder. Blodtrycksscreeningen var mycket effek-
tiv. En femtedel screenades positivt, de allra fles-
ta av dem kom för uppföljning och en tredjedel 
av dem som screenade positivt fick en hypertoni-
diagnos under tre års uppföljning. I genomsnitt 
krävdes 18 screenade personer för att finna ett 
fall av högt blodtryck. 

Även blodglukosscreening var framgångsrik 
när det gäller svarsfrekvensen och närvaro vid 
uppföljningen, även om studiepopulationen inte 
kom till uppföljning i samma utsträckning som 
vid uppföljning av blodtryck. Eftersom diabe-
tesprevalensen är låg (cirka 3,5 procent) jämfört 
med hypertoniprevalensen, påverkas det positi-
va prediktiva värdet. Resultatet i termer av antal 
som behöver screenas (nns) för att hitta ett fall 
av diabetes visade sig vara i intervallet 77–196, 
beroende på avgränsning av populationen och 
blodglukoskoncentrationens cut off-värde.

Inklusionskriterier för patienter i behov av 
blodglukosscreening kan behöva vidareutveck-
las. Om screening efter höga blodtrycks- och 
blodglukosvärden kombineras kan kostnaderna 
per funnen diagnos minskas. 

betydelse
Avhandlingens betydelse ligger i analysen av 
genomförbarhet och kostnadseffektivitet av att 
använda en existerande vårdverksamhet som 
tandvården för screening av höga blodtrycks- 
och blodglukosvärden i samarbete med primär-
vården. Avhandlingen visar att screeningen var 
effektiv och att samverkan mellan parterna var 
framgångsrik. Denna samverkan med patientens 
läkare eller vårdcentral är avgörande då tand-
vården i screeningssammanhang är en del i en 
vårdkedja.

»Om screening efter höga blodtrycks- och blodglukos-
värden kombineras kan kostnaderna per funnen diagnos 
minskas.« 

Av de 155 in-
di vi der som 
tandvården efter 
blodglukos scre-
ening remitterade 
till primärvården 
för utredning fick 
9 (5,8 procent) 
diabetesdiagnos.

5,8 % av de  
remitterade fick  
diabetesdiagnos
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*Cut off-värde
En beskrivande term som 
betecknar det gräns-
värde som delar in 
fördelningen i två delar. 
I denna avhandling är 
det ett gränsvärde för 
när patienten, i detta 
fall vid screenings för-
farande, ska erhålla 
remiss. Man väljer oftast 
ett värde som fångar så 
många som möjligt med 
en sjukdom men sam-
tidigt friskförklarar så 
många som möjligt av de 
friska.




