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Fluortandkrämen
– en uppfinning med stor
betydelse för tandhälsan
och svensk forskning
SAMMANFATTAT Den svenske

tandläkaren och professorn Yngve
Ericsson gjorde en banbrytande
uppfinning med sin fluortandkräm
och kom att bidra till både förbättrad tandhälsa och stöd till svensk
forskning under lång tid.
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dag tar de flesta en god tandhälsa för givet.
Det är emellertid mindre än ett sekel sedan
som karies var en utbredd folksjukdom och
många människor helt eller delvis saknade
tänder i vuxen ålder.
I Sverige nåddes kulmen av kariesförekomsten
på 1950-talet. Då hade flertalet i befolkningen
karies. Under andra världskriget hade dock en
förbättring av tandhälsosituationen skett, vilket
kunde kopplas samman med den begränsade
tillgången till socker (sackaros) i Sverige. Det var
då sedan länge känt att socker har ett direkt samband med karies.
Även utomlands var karies ett stort folkhälsoproblem. En av de vanligaste orsakerna i usa till
att unga män inte fick ta värvning vid första och
andra världskriget var att de inte hade tillräckligt
med tänder.
Det blev därför ett viktigt steg mot förbättrad
tandhälsa när den svenske tandläkaren och professorn Yngve Ericsson (1912–1990) i slutet av
1950-talet uppfann en av de första verkligt effektiva fluortandkrämerna.
sveriges yngste tandläkare
Yngve Ericsson föddes i en lantbrukarfamilj på
gården Lilla Skee i Harplinge utanför Halmstad.
Som äldste son förväntades han ta över gården,
men hans stora studiebegåvning upptäcktes tidigt i skolan och ledde till ändrade planer. Efter
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Modell av molekylen fluor
apatit, tandmineralets
viktigaste byggsten
efter fluorbehandling.
röd = syre, violett =
fosfor, kopparfärgad
= kalcium, grön = fluor

studentexamen, med lysande betyg vid Halmstad läroverk, kom han överens med sina bröder
om att de skulle hjälpa till med gårdens skötsel,
medan han utbildade sig till ett yrke som gav
goda och stadiga inkomster. Därefter skulle han
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Yngve Ericsson,
uppfinnare av
fluortandkrämen.

»Flera tandkrämer togs
fram, men
visade sig
sakna klinisk
effekt eller
hade besvärliga nackdelar.«
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hjälpa sina bröder att skaffa sig
egna gårdar. Så skedde också.
Valet föll på tandläkaryrket,
som föreföll tryggt med tanke på
tandhälsosituationen, och som
hade kortare utbildningstid och
därmed lägre studiekostnader
jämfört med läkaryrket.
Yngve Ericsson blev Sveriges
yngste tandläkare när han tog
examen vid 21 års ålder. Under
tio års tid arbetade han sedan
som tandläkare i olika delar av
Sverige. Skadeverkningarna relaterade till karies var enorma
och gjorde att det fanns gott om
arbete.
Yngve Ericsson återvände sedan till Tandläkarhögskolan i
Stockholm där han sedermera
blev professor i kariologi. 1949 lade han fram en
doktorsavhandling om tandemaljens löslighet
och dess samband med karies. I slutet av avhandlingen konstateras att fluoridjoner har en bromsande effekt på tandemaljens löslighet och är
värda närmare undersökning.
fluorets effekt känd sedan tidigare
Fluorets gynnsamma effekt på tandhälsan var
emellertid känd sedan tidigare. Under 1900-talets början hade man i usa kunnat konstatera att
dricksvatten som innehöll fluor hade en kariesförebyggande inverkan. Invånare i staden Colorado Springs, där dricksvattnet hade en naturligt
hög halt av fluor, hade betydligt färre hål i tänderna än invånare i den relativt närbelägna staden Boulder, som praktiskt taget saknade fluor i
dricksvattnet. Tyvärr hade invånarna i Colorado
Springs ofta även fula fläckar på tandemaljen, så
kallad fläckemalj (mottled enamel). Senare studier visade att en låg halt av fluor i dricksvattnet
gav god effekt när det gällde att förebygga karies,
utan att det ledde till fläckemalj. I flera stater i
usa kom därför fluor att blandas i dricksvattnet,
vilket hade mycket god effekt på tandhälsan.
Även i Sverige diskuterades om fluor skulle tillföras i dricksvattnet som en tandhälsofrämjande
åtgärd. Yngve Ericsson tillhörde förespråkarna,
medan sedermera nobelpristagaren Arvid Carlsson starkt motsatte sig detta. Förespråkarna för
fluor i dricksvattnet kunde konstatera att kariesförekomsten i exempelvis Uppsala, som har fluor
i dricksvattnet på naturlig väg, var lägre än i Göteborg, som har fluorfattigt dricksvatten. Motståndarna menade att tillsats av fluor i dricksvattnet
kunde ses som en form av tvångsmedicinering
som kunde ge oönskade effekter och därför var
oacceptabel.
För att minska förekomsten av karies vidtogs
under 1900-talets senare hälft i Sverige flera
andra åtgärder. Fluortabletter gavs till barn vars

tänder var under bildande och i skolorna genomfördes regelbundna sköljningar av tänderna med
fluorlösning vid besök av de kända »fluortanterna«. En viss effekt hade säkert också det så kallade lördagsgodissystemet, som innebar att barnen
tilläts att äta godis endast på lördagar.
tandkräm med fluor hade
besvärliga nackdelar
Ett alternativt sätt att tillföra fluor till tänderna
var att tillsätta fluor i tandkräm. Flera tandkrämer togs fram, men visade sig sakna klinisk effekt eller hade besvärliga nackdelar. I vissa typer
av tandkräm användes natriumfluorid, NaF, som
fluorkälla tillsammans med krita (kalciumkarbonat, CaCO3) som slipmedel. Tyvärr visade sig
kombinationen av natriumfluorid och krita inte
ha bra klinisk effekt, eftersom natriumfluoriden
och kritan reagerade kemiskt med varandra. En
annan typ av tandkräm innehöll i stället tennfluorid, SnF2, som fluorkälla, men denna hade
problem med stabilitet och smak.
Det problem som stod att lösa var således att
ta fram en tandkräm som motverkade karies utan
att ha ovan nämnda nackdelar.
yngve ericsson löste problemet
Yngve Ericsson löste detta problem genom att
uppfinna en tandkräm där man använde den
kemiska föreningen natriummonofluorfosfat,
Na2PO3F, som fluorkälla tillsammans med krita
som slipmedel. Natriummonofluorfosfat visade
sig nämligen inte reagera kemiskt med slipmedlets krita och gav en god effekt mot karies. En patentansökan avseende denna tandkräm lämnades
in 1959 och patent kom sedan att beviljas i flera
länder än Sverige, till exempel i usa.
För en kemist kan valet av den kemiska föreningen natriummonofluorfosfat som fluorkälla
förefalla djärvt, eftersom denna förening har
strukturella likheter med vanliga nervgaser. Detta var emellertid något som kemister i branschen
funderat över och uppgifter tyder på att man på
1950-talet visste att natriummonofluorfosfat inte
var giftigt.
Det visade sig dock att även andra tänkt i liknande banor. Företaget Colgate-Palmolive lämnade in en patentansökan redan 1955 avseende
en fluortandkräm med natriummonofluorfosfat
som fluorkälla. Även denna tandkräm använde
sig av krita i slipmedlet, men i en betydligt mind
re mängd än den tandkräm som Yngve Ericsson
uppfann.
Eftersom Colgate-Palmolive lämnat in sin patentansökan först kom patentverken i Sverige
respektive usa att avstanna handläggningen av
Yngve Ericssons patentansökan till dess att
skyddsomfånget (det vill säga patentets omfatt
ning) i Colgate-Palmolives patentansökan be
stämts. I slutänden fick Colgate-Palmolive
patentskydd för en tandkräm innehållande na
tandläkartidningen årg 105 nr 14 2013
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triummonofluorfosfat tillsammans med ett slip
medel innehållande endast en mindre del krita.
Yngve Ericsson fick patentskydd för en tandkräm innehållande natriummonofluorfosfat och
ett slipmedel innehållande huvudsakligen krita.
I princip blev skillnaden i patentskydd således att
slipmedlet i Yngve Ericssons tandkräm innehöll
huvudsakligen krita, medan Colgate-Palmolives
tandkräm innehöll endast en mindre del krita.

»… Yngve
Ericsson förstod
betydelsen av
att tänka på
patent tidigt i
processen.«

grundade en forskningsstiftelse
Genom det så kallade lärarundantaget, som innebär att lärare och forskare vid svenska universitet
och högskolor äger rätten till resultaten av den
forskning de utför, kom Yngve Ericsson att äga
rätten till sin fluortandkrämsuppfinning. För
exakt 50 år sedan, 1963, grundade han tillsammans med sin kollega professor Göran Frostell
en forskningsstiftelse: Stiftelsen Patentmedelsfonden för Odontologisk Profylaxforskning.
Yngve Ericsson överlät sin patentansökan på
Föreningen Svenska Tillverkare av Fluortandkräm och lät royaltyinkomsterna som genererades tillfalla denna stiftelse. Inkomsterna från patentet kom att bli betydande och har under årens
lopp stått för mer än 99 procent av stiftelsens
royaltyinkomster. Därigenom har fonden kunnat ge ekonomiskt stöd till vetenskaplig forskning inom den del av tandhälsoområdet som
kallas för odontologisk profylaxforskning, som
är forskning kring förebyggande vård och åtgärder. Patenttiden för Yngve Ericssons patent har
gått ut sedan länge men stiftelsen är fortfarande
verksam, för närvarande med professor Anders
Linde vid Göteborgs universitet som ordförande.

gaste svenska
uppfinningarna
inom tandvårdsområdet.
Det är även värt att
nämna att vid den tidpunkt då patentansökningen
för den nya fluortandkrämen
lämnades in till Patent- och Registreringsverket visste varken Yngve Ericsson
eller den samlade expertisen på området exakt
hur fluoret i tandkrämen verkade. Denna kunskap kom först senare. Patentlagstiftningen kräver emellertid inte att man förklarar hur en uppfinning fungerar. Däremot ställs krav på att man
beskriver uppfinningen på ett sådant sätt att en
fackman kan utföra den, och så skedde i detta fall.

urvalsuppfinning med kommersiell framgång
Yngve Ericssons uppfinning är ett exempel på
en så kallad urvalsuppfinning. I patentsammanhang är en urvalsuppfinning en uppfinning baserad på ett urval från ett större område. Vid den
tidpunkt då uppfinningen gjordes var fluortandkräm redankänt och användande av natriummonofluorfosfat som fluorkälla i fluortandkrämen
var inte heller nytt. Den specifika sammansättningen i Yngve Ericssons tandkräm var dock inte
känd och tandkrämen hade dessutom en mycket
god kariesförebyggande verkan.
Den hälsomässiga framgången åtföljdes av en
kommersiell framgång. Patentet, som hindrade
andra att kopiera fluortandkrämen under patenttiden, blev därför mycket ekonomiskt värdefullt. Ytterligare faktorer bidrog sannolikt till
den kommersiella framgången. Tandkrämen var
bland annat en av de första verkligt bra fluortandkrämerna på en stor och växande marknad.
Den höga halten krita i tandkrämen torde också
ha bidragit till att hålla en låg tillverkningskostnad. Yngve Ericssons fluortandkräm var genialisk i sin enkelhet och hör tillsammans med PerIngvar Brånemarks tandimplantat till de viktitandläkartidningen årg 105 nr 14 2013

ingen enstaka lyckträff
Yngve Ericssons många vetenskapliga artiklar,
internationella priser och övriga patent visar att
hans patenterade fluortandkräm inte var en enstaka lyckträff. Exempelvis uppfann han tillsammans med tandläkare LE Stjernström i början av
1950-talet ett preparat att använda som munvårdsmedel, som under lång tid såldes under
beteckningen Ascoxal av läkemedelsföretaget
Astra (sedermera AstraZeneca).
I dagens fluortandkrämer används natriumfluorid som fluorkälla tillsammans med slipmedel som är kompatibla med natriumfluoriden,
till exempel kiseldioxid. Dessa fluortandkrämer
ger en bättre kariesskyddande effekt än den som
Yngve Ericsson uppfann. Det är också så som patentsystemet är tänkt att fungera. I utbyte mot
att man beskriver sin uppfinning så att alla kan
ta del av den och därmed ges möjlighet till vidare
utveckling, får man ett tidsbegränsat monopol på
uppfinningen.
Den av Yngve Ericsson uppfunna fluortandkrämen blev ett stort steg framåt och kom att bidra
till bättre tandhälsa, minskade tandvårdskostnader och stöd till forskningen. Yngve Ericssons
exempel visar också hur viktigt det är med en bra
skola, som förmår fånga upp studiebegåvade barn
från ekonomiskt mindre bemedlade hem till gagn
både för barnen själva och samhället i stort. Sist
men inte minst är en viktig förklaring till framgången med fluortandkrämsuppfinningen att
Yngve Ericsson förstod betydelsen av att tänka
på patent tidigt i processen.
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