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 O steoporos, även kallad benskörhet, 
är en mycket utbredd sjukdom såväl 
i Skandinavien som i övriga delar 
av Europa, speciellt bland kvinnor 
över 50 år. Sjukdomen undermine-

rar skelettets mikrostruktur och orsakar därige-
nom försämrad benstyrka, vilket i sin tur leder 
till ökad frakturrisk. Norge och Sverige har bland 
de högsta prevalenserna när det gäller osteopo-
rosrelaterade frakturer [1]. Behandling, rehabili-
tering och produktionsbortfall för patienter med 
skador som följd av osteoporos kostar samhället 
flera miljarder kronor varje år [2]. 

I dag diagnostiseras osteoporos med hjälp av 
dxa-mätning som mäter benets absorptionsför-
måga av röntgenstrålning, uttryckt i mängden 
calciumhydroxiapatit/cm2. Tyvärr är tekniken 
kostsam och undersökningen utförs selekterat. 
Därför finns det, sedan flera år tillbaka, intresse 
för att ta fram alternativa, kostnadseffektiva me-
toder som hjälper till att fånga upp riskpatienter 
och sätta in profylaktisk behandling, vilket för-
hoppningsvis kommer att minska antalet indivi-
der som drabbas av frakturer. 

År 2003 tilldelades medel från eu för att utre-
da möjligheterna att med hjälp av odontologiska 
röntgenbilder kunna identifiera individer med 
risk för benskörhet och fraktur (osteodent: The 
diagnostic validity of dental radiography techni-
ques for diagnosing osteoporotic patients; Project 
Ref. QLK6-CT-2002-02243). I detta projekt kunde 
man påvisa bland annat att tjocklek på mandi-
belbasens benkompakta utifrån panoramabilder 
i kombination med ett antal riskfaktorer ger en 
god möjlighet att fånga upp patienter med för-
höjd risk för osteoporosrelaterade benbrott [3]. 
Dessutom, för att eliminera inter- och intraob-
servatörvariationer, tog man fram ett datapro-

Bedömning på kliniken  
av risk för osteoporos

SAMMANFATTAT Det över gripande 
syftet med detta projekt är att un-
dersöka möjligheterna att inom all-
mäntandläkares verksamhet bedö-
ma risk för benskörhet och fraktur 
utifrån röntgenbilder av käkarna. 

gram som automatiserade mätningen och där-
igenom ökade resultatens tillförlitlighet [4].

Allt detta utfördes i akademisk, mycket väl 
kontrollerad, miljö av högkvalificerade specia-
lister. Men tanken är att dessa rön ska förmedlas 
och användas av allmäntandläkarna, där de kan 
göra nytta på riktigt. 

delarbete i
I delarbete i ska tandläkare, läkare och patien-
ter intervjuas separat i mindre grupper för att 
undersöka deras attityder till idén, om det finns 
intresse för att införa osteoporos- och fraktur-
riskbedömning i allmäntandvården. Därtill ska 
praktiska aspekter diskuteras och intervjuerna 
förväntas avslöja eventuella svårigheter som kan 
uppstå i samband med försöket. De förväntas 
även vara hypotesgenererande och kommer där-
efter att analyseras för att bygga en grund för den 
kliniska delen av hela satsningen.

delarbete ii
Delarbete ii blir ett kliniskt försök inom allmän-
tandvården. Meningen är att implementera den 
innovativa tekniken genom att använda en tidi-
gare outnyttjad resurs – den enorma mängd rönt-
genbilder som tas varje år av tandvårdspersona-
len. Efter förberedande utbildning ska utvalda 
tandläkare samla patienter och utföra osteopo-
ros- och frakturriskbedömningen med hjälp av 
ett dataprogram. Patienterna ska få information 
om resultaten och de som befinner sig i riskzo-
nen för osteoporosrelaterat benbrott remitteras 
för ordinarie benskörhetsundersökning, det vill 
säga dxa-mätning, för att verifiera utfallet. Om 
denna mätning diagnostiserar patienten med 
osteoporos, ska en profylaktisk behandling sät-
tas in och patienten följas upp av ansvarig lä-
kare. Delarbete ii avslutas med intervjuer med 
representanter från alla involverade parter för 
att analysera hur satsningen uppfattades efter 
genomförandet.

delarbete iii
Projektet avslutas i delarbete iii med en hälso-
ekonomisk analys där kostnadseffektiviteten står 
i fokus. Med hjälp av anlitade hälsoekonomer 
kommer utgifter och resultat av att använda da-
taprogrammet för osteoporos- och frakturrisk-
bedömning utifrån dentalröntgen att jämföras 
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Varför började du med detta?
– Nyfikenhet. Dessutom blev jag erbjuden 
att delta i ett mycket intressant forsknings-
projekt.

På vilket sätt får din forskning betydelse för 
patienter?
– Mitt forskningsprojekt är väldigt mycket 
riktat mot klinisk verksamhet och därför 
kan det ha stor betydelse för patienter om 
vi lyckas. Det övergripande syftet med 
projektet är att ta fram rutiner för allmän-
tandläkare så att de kan bedöma risken 
för benskörhet och fraktur utifrån pano-
ramaröntgenbilder. Målet är att fånga upp 
patienter med benskörhet innan sjukdomen 
orsakar benbrott. Hittar vi dem tidigt kan 
vi förhindra benbrott genom profylaktisk 
behandling.

På vilket sätt kommer forskningen att få 
betydelse för dig och din karriär, tror du?
– Förhoppningsvis blir det ett livslångt lä-
rande som hela tiden stimulerar nyfikenhe-
ten att fortsätta framåt. Karriärmässigt får vi 
se hur det blir.

Vad ska du göra när forskarskolan är klar?
– Ta en öl.

Vilken nytta tror du att du får av det nätverk 
du bygger upp under forskarskolan?
– Jag har skaffat nya vänner för livet genom 
forskarskolan. Jag får möjlighet att bredda 
min kunskap om forskning inom andra gre-
nar av odontologin. Det berikar både profes-
sionellt och privat.
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»Jag får möjlighet att bredda min 
kunskap om forskning inom andra 
grenar av odontologin. Det berikar 
både professionellt och privat.«

med förhållandet där ingen sådan riskbedöm-
ning görs. Kostnad per kvalitetsjusterat levnads-
år (QaLY) räknas ut och en modell kommer att 
användas för att bedöma de långsiktiga konse-
kvenserna av att använda mjukvaran, där konse-
kvenserna för QaLY relateras till testresultat och 
eventuell behandling.
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»År 2003 tilldelades medel från EU 
för att utreda möjligheterna att med 
hjälp av odontologiska röntgenbilder 
kunna identifiera individer med risk för 
benskörhet och fraktur …«
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