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Forskning

När den nya tandvårdsreformen trädde i kraft den 
1 juli 2008, startades insamlingen av uppgifter till 
tandhälsoregistret vid Socialstyrelsen. Tandhälso-
registret är ett av sex hälsodataregister som finns 
vid Socialstyrelsen. Dessa register har av lagstifta-
ren bedömts ha en mycket stor samhällsnytta. När 
registren inrättades gjordes noggranna avvägning-
ar av samhällsnyttan i relation till personlig integri-
tet och administrativ belastning för vårdgivarna.

I dag utgör dessa register en del av vår demokratis 
infrastruktur och används till forskning och fram-
ställning av statistik, samt kvalitetssäkring och ut-
värdering av hälso- och sjukvård och socialtjänst. 
Viktiga målgrupper är beslutsfattare inom hälso- och 
sjukvård och socialtjänst, men även allmänheten.

De uppgifter som finns i hälsodataregistren om-
fattas av sekretess enligt 24 kap 8 § i offentlighets- 
och sekretesslagen (2009:400). Enligt denna be-
stämmelse är sekretessen absolut, vilket innebär att 
uppgifterna inte får lämnas ut, med undantag för 
uppgifter som behövs för forskning och statistikän-
damål. I dessa fall kan uppgiften lämnas ut om det 
står klart att den kan röjas utan att individen som 
uppgiften rör eller någon närstående lider skada eller 
men. Persondata lämnas endast ut till forsknings-
projekt. För det krävs att det finns ett tillstånd från 
forskningsetisk nämnd. Innan beslut fattas om ut-
lämning gör Socialstyrelsen en oberoende prövning 
enligt offentlighets- och sekretesslagens regelverk.
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Hur utvecklas svenskarnas tandhälsa? Den frågan kan i dag bara delvis 
besvaras med hjälp av Socialstyrelsens tandhälsoregister. Kvaliteten på 
registeruppgifterna över tandvård inom det statliga tandvårdsstödet 
är god, men uppgifterna om tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift 
håller i dag inte tillräckligt hög kvalitet för att användas till statistik och 
forskning. Därmed blir det svårare att följa utvecklingen av tandhälsan 
hos särskilt utsatta grupper.

VAD INNEHÅLLER TANDHÄLSOREGISTRET?
Tandhälsoregistret omfattar samtliga tillstånd och 
åtgärder som skickats in till och godkänts av Försäk-
ringskassan inom ramen för det statliga tandvårds-
stödet. På individnivå gäller det människor över 20 
år som blivit behandlade och fått ersättning genom 
det statliga tandvårdsstödet.

Sedan den 1 januari 2013 omfattar insamlingen 
även information om viss tandvård som utförs till 
hälso- och sjukvårdsavgift. Det gäller tandvård till 
personer med stora behov av tandvård på grund av vissa 
långvariga sjukdomar eller funktionsnedsättningar 
och nödvändig tandvård som erbjuds personer med 
stora omvårdnadsbehov.

Uppgifterna rapporteras av tandläkare och tand-
hygienister till Försäkringskassan, som därefter 
skickar vidare uppgifterna till Socialstyrelsen. 

Uppgifter i tandhälsoregistret
l Patientens personnummer, hemort, födelseland, 
medborgarskap, civilstånd, senaste in- och utvandring, 
besöksdatum, mottagningens adressuppgifter samt 
organisationsnummer, åtgärd, tillstånd, tandnummer 
och tandposition samt kvarvarande och intakta tänder. 
l För patienter som får särskilt tandvårdsbidrag och 
tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift ska även grun-
den till stödet rapporteras in. 

Godkänd för publicering 5 juni 2017

Inrapporteringen till  
tandhälsoregistret är bra  
– men kan bli bättre

Mer information och 
statistik från registret 
finns här:  
http://bit.ly/2xiBPls
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Vetenskaplig artikel

GOD INRAPPORTERING 
DÄR EKONOMISKT INCITAMENT FINNS
För tandvård som utförs inom ramen för det stat-
liga tandvårdsstödet måste uppgift om utförd åt-
gärd och tillhörande tillstånd rapporteras till För-
säkringskassan inom två veckor för att vårdgivaren 
ska få ersättning från Försäkringskassan. På dessa 
uppgifter gör Försäkringskassan efterhandskontrol-
ler. Det starka ekonomiska incitamentet samt ris-
ken för efterhandskontroll gör att kvaliteten antas 
vara relativt god. För inrapportering av kvarvaran-
de och intakta tänder finns också ett starkt ekono-
miskt incitament. Uppgifterna måste rapporteras 
till Försäkringskassan för att tandläkaren ska få ta 
del av patientens allmänna tandvårdsbidrag. Men 
på dessa uppgifter utförs inga kontroller, varpå kva-
liteten har varit osäker.

Tandvården som sker till hälso- och sjukvårds-
avgift ska vårdgivaren också rapportera till Försäk-
ringskassan, utöver rapporteringen till landstingen. 
Försäkringskassan skickar sedan uppgifterna vidare 
till Socialstyrelsen. För den här delen av tandvården 
finns över huvud taget inget ekonomiskt incitament 
att rapportera till Försäkringskassan och det utförs 
inga kontroller på dessa uppgifter. Därför har kvali-
teten varit osäker även på dessa uppgifter. 

Socialstyrelsen har därför genomfört två valide-
ringar; dels om tandvård till hälso- och sjukvårds-
avgift som rapporteras till registret, dels om upp-

giften om kvarvarande och intakta tänder inom det 
statliga tandvårdsstödet.

MÅNGA UPPGIFTER SAKNAS OM TANDVÅRD 
TILL HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSAVGIFT
I valideringen av registeruppgifter om tandvård 
till hälso- och sjukvårdsavgift undersöktes om So-
cialstyrelsen får in uppgifter på alla patienter som 
ska rapporteras in samt om de har rapporterats in i 
rätt grupp som har rätt till tandvård till hälso- och 
sjukvårdsavgift [1]. Valideringen gjordes i två de-
lar. På aggregerad nivå jämfördes antal patienter 
som har rapporterats in till tandhälsoregistret med 
statistik sammanställd av Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL). Sedan jämfördes på individnivå 
patienter från fyra landsting och regioner om de 
återfanns i tandhälsoregistret och var klassificera-
de i samma grupp. 

För nödvändig tandvård blev slutsatsen att tand-
hälsoregistret saknar uppgifter från en stor andel 
patienter. Totalt sett är bortfallet 30 procent. Va-
riationen är stor mellan de olika landstingen och 
regionerna, från under 10 procent till över 90 pro-
cent stort bortfall. Felklassificering av de fyra un-
dergrupperna i nödvändig tandvård förekom, men 
var inte något stort problem.

För tandvård på grund av vissa långvariga sjukdo-
mar eller funktionsnedsättningar hade tandhälsore-
gistret 70 procent fler patienter jämfört med SKL:s 

” Uppgifterna 
om tandvård 
till hälso- och 
sjukvårdsavgift 
håller inte 
tillräckligt hög 
kvalitet för 
att användas 
till statistik, 
forskning och 
utvärderingar.”
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sammanställda statistik. Då jämförelsen på individ-
nivå gjordes framkom det att en mycket stor andel 
av patienterna i tandhälsoregistret var felklassifi-
cerade och egentligen tillhörde gruppen tandvård 
som led i sjukdomsbehandling. Från representanter 
från landstingen framkom också att landstingen 
gör väldigt många korrigeringar i uppgifterna som 
vårdgivarna skickar till dem. Dessa korrigeringar 
når inte Socialstyrelsen eftersom rapporteringen 
till landstingen och Socialstyrelsen, via Försäk-
ringskassan, görs separat.

Slutsatsen efter valideringen var att uppgifterna 
om tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift som 
finns i tandhälsoregistret i dag inte håller tillräckligt 
hög kvalitet för att användas till statistik, forskning 
och utvärderingar.

GOD RAPPORTERING OM ANTAL 
KVARVARANDE OCH INTAKTA TÄNDER 
I den andra valideringen, som Socialstyrelsen gjor-
de i samarbete med Institutet för miljömedicin vid 
Karolinska institutet, gjordes en jämförelse mellan 
uppgifter om kvarvarande och intakta tänder som 
har rapporterats in till tandhälsoregistret med vad 
som framgår av patientens journal [2]. Ett urval på 
1 500 patienter gjordes bland dem som besökt tand-
vården under januari eller februari 2014. Tre grup-
per studerades: 
● De som rapporterat 0 kvarvarande och 0 intakta 

tänder till tandhälsoregistret.
● De som rapporterat 32 kvarvarande och 32 intak-

ta tänder.
● De som rapporterat något däremellan, i rappor-

ten kallad huvudgruppen. 
Dessa grupper valdes att studeras för att 0/0 och 

32/32 är möjliga defaultvärden som journalsystemen 
har och vi ser att dessa värden rapporteras in i större 
utsträckning än vad som är rimligt. 

För 75 procent av patienterna i urvalet fick vi in 
patientens journal. Jämförelsen mellan journalens 
värde och vad som har rapporterats till registret 
gjordes av en erfaren tandhygienist och en erfaren 
tandläkare. 

I huvudgruppen var överensstämmelse mellan 
journal och register väldigt god. För kvarvarande 
tänder stämde 92 procent överens och för intakta 
tänder stämde 89 procent överens. Det är ett väldigt 
bra resultat, speciellt med tanke på att huvudgrup-
pen utgör 96 procent av all information om kvar-
varande och intakta tänder som rapporteras in till 
tandhälsoregistret. 

I de två andra grupperna var andelen som rap-
porterats in korrekt till registret betydligt lägre. I 
0/0-gruppen var 44 procent av kvarvarande tän-

der korrekt inrapporterat och 47 procent av intakta 
tänder. I 32/32-gruppen var endast 24 procent av in-
rapporteringen av kvarvarande tänder korrekt och 
16 procent av inrapporteringen av intakta tänder. 

Slutsatsen från valideringen är att uppgiften om 
kvarvarande och intakta tänder inom det statliga 
tandvårdsstödet generellt håller väldigt hög kva-
litet. Men för 0/0-gruppen och 32/32-gruppen in-
rapporterades en mycket hög andel fel. Dessa två 
grupper utgör tillsammans endast 4 procent av all 
inrapportering som sker till registret, vilket gör att 
felet blir försumbart, totalt sett. Men då särskilda 
grupper ska studeras kan det få negativ effekt. 

REGISTRETS ANVÄNDBARHET 
BEROENDE AV GOD INRAPPORTERING
Den del av tandhälsoregistret som innehåller tand-
vård utförd inom det statliga tandvårdsstödet har 
en väldigt hög användbarhet och lämpar sig väl att 
använda till statistik, forskning och utvärdering-
ar. Valideringen av rapporteringen av kvarvaran-
de och intakta tänder visade att 96 procent av all 
inrapportering har en väldigt bra kvalitet. I stati-
stiken grupperas nästan alltid antalet kvarvarande 
och intakta tänder, till exempel < 10 tänder, 10–19 
och 20–32. En sådan gruppering av antalet kvarva-
rande och intakta tänder gör att felet blir näst intill 
obefintligt. Justeringar kan också göras vid analyser 
för att minska risken att felaktiga värden redovisas. 
Till exempel kan man utesluta inrapporteringar av 
0/0 och 32/32 för specifika åldersgrupper. I många 
fall finns det ett annat värde inrapporterat för pa-
tienten, utöver defaultvärdet. En lösning är också 
att ersätta defaultvärdet med ett tidigare eller se-
nare rapporterat värde som inte är ett defaultvärde.

Den del av tandhälsoregistret som innehåller 
tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift är i dags-
läget inte lämpligt att använda. Några få landsting 
har dock bra rapportering av nödvändig tandvård. 
Att kvaliteten är så pass dålig att uppgifterna inte 
kan användas är beklagligt då den här tandvården 
är till för grupper i samhället som är extra utsatta, 
och vikten av att följa deras tandhälsa är därmed 
extra stor. 

UPPGIFTSSKYLDIGHETEN 
MÅSTE FÖLJAS BÄTTRE
Tandhälsoregistret är ett hälsodataregister. Häl-
sodataregister är obligatoriska, nationella och lag-
reglerade register. 

I lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd finns 
bestämmelser om vårdgivarens skyldighet att lämna 
uppgifter om utförd tandvård till Försäkringskassan 
och tandhälsa till Socialstyrelsen. I förordningen 
(2008:193) om statligt tandvårdsstöd står det att 
i samband med begäran om ersättning i form av 
allmänt tandvårdsbidrag ska vårdgivaren även 
lämna uppgift till Socialstyrelsen om patientens 
antal kvarvarande respektive intakta tänder. Det 

” … landstingen gör väldigt många korrigeringar  
i uppgifterna som vårdgivarna skickar till dem.  
Dessa korrigeringar når inte Socialstyrelsen …”
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Caries treatment in Swedish adults: 
effectiveness, costs and equity. A 4-year 
follow-up study of data from the 
Swedish national dental health register
Andreas Cederlund1, 2, Frida Lundgren1, Sofia Tranæus2, 3, 4, Anders Norlund5

Abstract 
 At a national level, planning and management of dental services should be based on assess-
ments of equity, effectiveness and costs. In Sweden, data for the adult population are now acces-
sible through The Swedish dental health register, at The National Board of Health and Welfare. 
This study, on two large cohorts of Swedish adults, is based on longitudinal follow-up data, 
retrieved from the Swedish dental health register. The aims were twofold: to assess frequencies 
and costs of fillings and crowns, including subsequent repair; secondly to study the relationship 
between preventive and restorative dental treatment. The Swedish dental health register pro-
vides data on the adult population which offers a new perspective on public health aspects of 
management of dental care at the national level. A longitudinal, prospective study model was 
used to follow-up two large cohorts for over four years.  In the first cohort, data on 1,088,923 adult 
patients were analysed with reference to provision of single crowns and fillings over a period of 42 
– 48 months. The second cohort comprised 1,703,147 adult patients: the data were analysed with 
reference to preventive interventions over a period of 48 – 54 months. Frequencies of distribution 
of dental care by age group showed that the cohorts were representative for the whole patient 
group. With respect to equity, the average number of dentist appointments per 1,000 inhabitants 
for all 21 regions of Sweden was 140 to 160, despite major variations in geographic conditions and 
population densities.  With respect to effectiveness, about 76% of the teeth with index interven-
tions required no additional intervention over four consecutive years of follow-up. For the remain-
ing 24% of the teeth 77% had only one additional intervention. When differences of case-mix were 
taken into account, the costs of repairs to earlier interventions were basically similar, regardless 
of age-group. There were no gender differences. However, there were pronounced differences, of 
up to three intact teeth, among patients from different regions of Sweden.  Follow-up of effects 
of caries prevention showed no gender differences. However, costs for reparative interventions 
increased with higher costs for preventive treatment. Moreover, the longer the interval between 
preventive interventions, the lower the costs for reparative interventions. The national dental 
health register is a potentially valuable source of data for dental research. In this study, longitu-
dinal registry data on restorative and preventive treatment were retrieved and analysed, with 
reference to efficacy, costs and equity.  The results have potential application in improving mana-
gement of public dental health.
Key words  
Dental care, epidemiology, health register
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2 Health Technology Assessment – Odontology (HTA-O), Faculty of Odontology, Malmö University, Sweden
3 Swedish Agency for Health Technology Assessment and Assessment of Social Services, and  
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framgår i samma förordning att uppgiftsskyldig-
heten även gäller sådan tandvård som omfattas av 
ett gällande abonnemangsavtal. I Socialstyrelsens 
föreskrift SOSFS 2008:13 defi nieras vad som är en 
kvarvarande och vad som är en intakt tand. 

Så länge tandläkaren eller tandhygienisten använ-
der sitt journalsystem som det är tänkt och håller 
statusbilden uppdaterad, genererar systemet ett kor-
rekt värde på antalet kvarvarande och intakta tänder. 
I de fall statusbilden inte är korrekt uppdaterad eller 
inte används ska en intraoral inspektion göras eller 
en genomgång av röntgenbilder, om sådana fi nns.

Det är av stor vikt att inrapporteringen av de-
faultvärden minskar. I förordningen om statligt 
tandvårdsstöd står det tydligt att vid begäran om 
ersättning i form av allmänt tandvårdsbidrag ska 
antalet kvarvarande och intakta tänder rapporteras. 

Nödvändig tandvård och tandvård för patienter 
med stora behov av tandvård på grund av långvarig 
sjukdom eller funktionsnedsättning ska sedan den 1 
januari 2013 rapporteras in till Socialstyrelsen, vil-
ket framgår av Tandvårdsförordningen (1998:1338). 
Det är viktigt att denna rapportering utförs och att 
uppgifterna är korrekta.

ÖKAD ANVÄNDNING LEDER 
TILL ÖKAD KVALITET PÅ REGISTRET
Socialstyrelsen vill stödja och stimulera använd-
ningen av tandhälsoregistret. Såväl professionens 
egen användning av registret liksom statistik pro-
ducerad av Socialstyrelsen ger återkoppling till dem 
som registrerat uppgifterna och är ett sätt att öka 
kvaliteten i registret. En studie som publicerades i 
Swedish Dental Journal 2016 [3], fi gur I,  är ett bra 
exempel på hur tandhälsoregistret kan användas. l

Inrapporteringen till tandhälsoregistret är bra – men kan bli bättre

Figur I. Ett exempel på hur 
tandhälsoregistret kan 
användas. Ur Swedish Dental 
Journal nummer 2/2016.
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S
veriges Tandläkarförbund be-

höver en stark organisation och 

ett tydligt varumärke för att 

kunna bedriva den verksamhet 

som ni medlemmar, genom för-

bundsmötet, gett förbundet i uppdrag att 

utföra. 
Vi i förbundsstyrelsens stadgegrupp 

tar nu ett krafttag med att ändra och 

modernisera stadgarna i syfte att få ett 

starkt och levande Tandläkarförbund.

Sveriges Tandläkarförbunds orga-

nisation har länge varit otydlig vilket 

ibland har gjort det svårt att driva tand-

läkarnas professionella frågor på ett 

kraftfullt sätt. 

SAMTIDIGT HAR KONTAKTEN med alla er 

som utgör Sveriges Tandläkarförbund, 

tandläkare och medlemmar, försvagats 

då Tandläkarförbundet saknar en lokal 

organisation och en direktkontakt med 

medlemmarna. 

Nu ska det bli ändring! Vi i förbunds-

styrelsens stadgegrupp arbetar inten-

sivt med det uppdrag som förbundssty-

relsen fått av förbundsmötet – att stärka 

Sveriges Tandläkarförbund. I grunden. 

Syftet är att säkra att vi även fortsatt 

kan ha ett levande förbund för alla tand-

läkare. Vi gör det här tillsammans och 

riksföreningarna tar ett tydligare an-

svar för Tandläkarförbundets verksam-

het. 

FÖRRA ÅRET SATTE VI tillsammans på 

pränt vad Tandläkarförbundet gör, vår 

mission: ”God livskvalitet börjar i mun-

nen. Sveriges Tandlä-

karförbund ger tandlä-

karna förutsättningar 

att utvecklas professio-

nellt, ständigt höja kva-

liteten i svensk tandvård 

och därmed förbättra 

den orala hälsan i befolkningen.” 

Ledstjärnan, visionen, för vårt arbete 

är ”Kunskap och kvalitet i världsklass”. 

Detta är vad vi drivs av och vi hoppas att 

även du som medlem skriver under den 

parollen. 

”Historien håller oss i handen. Och 

Så stärker vi Tandläkarförbundet

” Nu ska det bli ändring! 

Vi arbetar intensivt /.../ 

med att stärka Sveriges 

Tandläkarförbund.” 

vi håller framtiden i vår.” Så börjar en 

text vi kallar Tandläkarförbundets his-

toria som vi inom förbundet tagit fram 

för att bli tydligare i vår medlemsre-

krytering. Du kan läsa hela historien på 

hemsidan. 

VAD BETYDER DESSA RADER FÖR DIG? För 

oss i stadgegruppen betyder orden att 

vi måste göra det 

möjligt för Sveri-

ges Tandläkarför-

bund att bedriva 

och utveckla sin 

verksamhet så att 

den i högsta grad 

stöttar dagens och morgondagens tand-

läkare. Vi behöver en förbundsorgani-

sation som står stark mot myndigheter 

och kan stärka medlemmarna både per-

sonligt och professionellt. Allt för en pa-

tientsäker vård.

Och Tandläkarförbundet behöver 

l Delar av förbundsstyrelsen 

på förbundsmötet i december, 

då förslaget om en stadgeänd-

ring först lades fram. 

närmare kontakt med dig som är med-

lem. Vi ser över våra kommunikations-

kanaler, både tryckta och digitala. Vi 

ändrar formerna för förbundsmötet och 

skapar nya mötesplatser för tandläkar-

nas frågor. Det är viktigt för hela för-

bundsstyrelsen att du är med oss. Tveka 

inte att höra av dig med tankar och idé-

er. Vi ska vara öppna med vad vi gör och 

ta emot synpunkter. 

Du når stadgegruppen på e-post:  

jeanette.falk@tandlakarforbundet.

se, hela förbundsstyrelsen på kansli@

tandlakarforbundet och vår ordförande 

Hans Göransson på ordforande@tand-

lakarforbundet.se. Nikolaos Christidis, 

Sveriges Odontologiska Lärare 

Hampus Eksell, 

Sveriges Tandläkarförbunds Studerandeförening

Peter Franzén, 

Tandläkare – Egen Verksamhet

Kenth Nilsson, 

Tjänstetandläkarna
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i EDS-gruppen (Berglund B, Björck E. 

Women with Ehlers-Danlos syndrome 

(EDS) experience low oral health-rela-

ted quality of life. Journal of Orofacial Osäker munhälsa med sällsynta diagnoser 
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Digora® Optime-systemet gör ditt dagliga arbetsflöde enklare och 

effektivare. Ett diagnostikverktyg för alla intraorala  applikationer. 

Ledande kliniska resultat vid upprepade  tillfällen, automatiskt och 

effektivt med högsta tillförlitlighet.

Det smarta verktyget för  alla intraorala bildbehov.

Digora® Optime är ett intraoralt bildplattesystem för dental radiografi. 

 Intuitivt, lätt att lära, smart och effektivt diagnostikverktyg.

• Överlägsen bildkvalitet automatiskt varje gång

• Alla intraorala format (0,1,2,3 och 4C) 
• Prisvärd och pålitlig investering

Lätt, smart och effektivt.

Inbyteskampanj på Digora! Byt upp dig till det sensaste. Vi betalar 16 500 kr för din gamla scanner!Ordinarie pris 59 000 kr – 16 500 kr inbyte = Ditt 
pris för helt ny modern scanner: 42 500 kr!  Alla priser är exkl. moms. Erbjudandet gäller så långt lagret räcker.
 

Världsledande leverantör av innovativa bildlösningar för tandvårdskliniker med 

höga krav. Dentalmind marknadsför Soredex 3D-röntgen, intraoral och extraoral 

röntgen. Dentalmind har de senaste och smartaste digitala bildlösningarna.

Boka en demonstration eller beställ direkt på dentalmind.com eller 0346-488 00. 

U tvecklingen av resistenta patogener är alarmerande. Infektioner som under de senaste decennierna setts som tämligen banala kan i dag i 
värsta fall leda till att patienter avlider. 
Bara i Europa dör varje år 25 000 män
niskor av infektioner som orsakats av 
antibiotikaresistenta patogener. Att i en 
högteknologisk sjukvård, där möjlighe
terna att rädda människors liv ökat mar
kant, riskera patienters hälsa och liv på 
grund av infektioner där inget antibioti
kum har effekt är numera en reell risk. 

Viktiga åtgärder för att komma åt 
detta globala problem är att minska an

Så kan vi hejda antibiotikaresistensen
iciner lyckats uppnå [3]. Parallellt med  
enorma investeringar tror jag därför att 
vi även behöver vidta andra åtgärder. Jag 
tror också att andra alternativ kan vara 
åtminstone lika kraftfulla som de mil
jarder som läggs på utveckling av nya lä
kemedel.

ENLIGT SOCIALSTYRELSENSgick bara en procent av de totala hälso
och sjukvårdskostnaderna i Sverige till 
förebyggande [4]. 99 procent lades på att 
minska symtom eller, i bästa fall, bota 
sjukdomar när vi fått dem. Fördelningen 
borde se helt annorlunda ut eftersom det 

borde se helt annorlunda ut eftersom det 
är bättre att förebygga sjukdomar än att 

systemet och om det går att förebygga 
sjukdom borde en konsekvens bli att be
hovet av antibiotika minskar. Detta har 

Debatt
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P
lötsligt kom rapporter om peri

implantit. Om en forsknings

grupp rapporterade 6 procent 

av alla implantat med denna 

farsot, kom en annan med 12. 

Då började de första tala om 18. Beroen

de på om man refererar procenten peri

implantitit på implantat
implantitit på implantat
implantitit på implantat  eller patientnivå 

kunde man se upp till 50 procent. 

Men många kliniker kände inte igen 

sig. Visst hade de sett något implan

tat med grav marginell benförlust, men 

inte i närheten av de ursprungligen rap

porterade 6 procenten. Utanför paro

dontologiska specialistkliniker fann 

man starka skäl att betvivla att denna 

implantatens diger

l

l

l

l

l

l

l

Periimplantit: En avstötningsreaktion 

på en främmande kropp? 

” ...starka skäl att betvivla 

att denna implantatens 

digerdöd var en realitet.” 

plantatdesign kunde fungera bra, vilket 

rapporterades då debatten om detta im

plantat var het (Albrektsson et al 2007). 

Man fick av allt att döma bekymmer 

först om man kombinerade nedslipning 

av implantatet in situ (rekommenderades 

ursprungligen) med senare direkt belast

ning av detsamma – nedslipningen ledde 

till vibrationer i benet och destruktion av 

implantatbädden, vilket inte var bra att 

kombinera med direktbelastning. 

DETTA LEDER OSS in på nästa påvisade or

sak till marginell benförlust runt im

plantat – kliniskt trauma. I olika studier 

fann man statistiskt säkerställd korrela

tion mellan individuell kirurg och prote

Debatt

V
Osäker munhälsa med sällsynta diagnoser 

plantatdesign kunde fungera bra, vilket 

rapporterades då debatten om detta im

plantat var het (Albrektsson et al 2007). 

Man fick av allt att döma bekymmer 

först om man kombinerade nedslipning 

 (rekommenderades 

ursprungligen) med senare direkt belast

ning av detsamma – nedslipningen ledde 

till vibrationer i benet och destruktion av 

implantatbädden, vilket inte var bra att 

Debatt

som Hans Karlsson inledde sitt debatt-

finns statsvetare, ekonomer och jurister 
i SKL:s korridorer, som med kunskaper 
om lagar, förordningar och offentlig för-
valtning ska företräda medlemmarna i 
deras huvudmannaperspektiv. Så må vara fallet, men det jag sa var 

att det saknas odontologiskt sakkun-
niga (odontologisk kompetens). Så är 
det! Både Socialstyrelsen, TLV och IVO 
har odontologiskt sakkunniga när tand-
vårdsfrågor behandlas eller utreds (även 
om den borde förstärkas här och där).

Raimo Pälvärinne,  tandläkare, doktorand  i samhällsodontologi vid Malmö högskola

” Detta måste vara en missuppfattning eller  en slarvig formulering.” 

Replik: SKL saknar odontologisk kompetens

Replik på Hans Karlssons debattartikel ”Visst är SKL engagerat 

D et är mycket glädjande för mig som fri debattör i dag att se att nytillträdde direktören för SKL:s (Sveriges Kommu-ner och Landsting) avdelning 

ner och Landsting) avdelning 
för vård och omsorg, 

Hans Karlsson häv-dar i sitt inlägg att SKL arbetar med stort engagemang i frågor 
som rör tandvård. Men hans formule-
ring att ”även tänka in tandvården” ger 
mig min gamla bild av att tandvårdsfrå-
gor inte finns med i SKL:s självklara åta-
ganden.

ler att ingå i nationella patientenkäter i 
SKL:s regi, som till exempel görs inom 
primärvården och som naturlig del i 
NPÖ (Nationell patientöversikt).Den senare frågan har jag förstått att Hans Karlsson har ta-git tag i genom att lyf-ta in tandvården i frå-gan om e-hälsa. Sen är det bara att gå från 

ord till handling. Vi får se tiden an.

också att 
”tandvården har ett ansvar för att alla 
barn får regelbunden tandvård”. Detta 
måste vare en missuppfattning eller en 
slarvig formulering. Vem är ”tandvården”? För att vara for-

mell så är det landstingen (de organisa-
tioner som SKL företräder) som har det-
ta ansvar. Sedan kan uppdragen läggas 
ut på offentliga eller privata utförare.

Avslutningsvis vill jag förtydliga det INNEHÅLLER ENZYMER OCHPROTEINER – SOM  MUNNEN SJÄLV
 Förebygger hål och  tandköttsproblem

STÄRKERMUNNENS EGET FÖRSVAR

zendium.se

vi även behöver vidta andra åtgärder. Jag 
tror också att andra alternativ kan vara 
åtminstone lika kraftfulla som de mil
jarder som läggs på utveckling av nya lä

ENLIGT SOCIALSTYRELSENS riktlinjer 2011 
gick bara en procent av de totala hälso
och sjukvårdskostnaderna i Sverige till 
förebyggande [4]. 99 procent lades på att 
minska symtom eller, i bästa fall, bota 
sjukdomar när vi fått dem. Fördelningen 
borde se helt annorlunda ut eftersom det 
är bättre att förebygga sjukdomar än att 

systemet och om det går att förebygga 
sjukdom borde en konsekvens bli att be
hovet av antibiotika minskar. Detta har 
vi visat i flera studier – barn som fick till
skott av Lactobacillus reuteri var friskare 
och använde mindre antibiotika [6–8].

I dag diskuteras sambandet mellan 
munhälsa och sjukdomar i övriga de

Debatt
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Professorer i upprop: Det är dags 

” Det är otillfredsställande 

för professionen och 

borde oroa också 

beslutsfattare.” 
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Professorer i upprop: Det är dags       att prioritera barntandvården   

BLAND SEXÅRINGARNA är det 23 av 100 

barn som behöver laga eller har lagat 

mjölktänder. Bland 19-åringarna är det 

66 procent som har karies eller lagning-

ar. Då är initiala skador (tidig karies) 

inte medräknade. Bakom de, vid för-

sta anblicken, goda siffrorna finns allt-

så fortfarande en hel del sjukdom och 

många barn och ungdomar som behö-

ver vård. 
Val av behandlingsmetod ska all-

tid baseras på bästa tillgängliga veten-

skapliga underlag tillsammans med be-

handlarens erfarenhet och patientens/

vårdnadshavarnas önskemål. Brist på 

evidens innebär inte med nödvändig-

het att vi gör fel – men det betyder att vi 

inte säkert vet om våra behandlingar är 

effektiva och säkra, eller vilken metod 

som är mest kostnadseffektiv. 

Ur såväl ett etiskt som hälsoekono-

miskt perspektiv är det extra viktigt att 

den vård som ges barn och ungdomar 

bygger på säker kunskap. Om behand-

lingsmetoderna är effektiva finns det 

bättre förutsättningar för en god tand-

hälsa under resten av livet, något som 

kan spara pengar både för individen och 

för samhället. Landstingens/regioner-

nas årliga kostnader för barntandvår-

den uppskattas till minst 1 000 kronor 

per barn, alltså ca 2,2 miljarder kronor. 

Det är mycket pengar om man inte vet 

fullt ut att man bedriver effektiv och sä-

ker vård. 

TANDVÅRDEN FÅR INTE slå sig till ro och 

säga att det var ju inget nytt. Kunskaps-

luckorna är så omfattande att de inte 

kan negligeras och vi har ett gemensamt 

ansvar att göra något åt saken. 

Kartläggningen visar att det behövs 

klinisk behandlingsforskning inom de 

flesta områden inom barn- och ung-

domstandvården. Vi har goda förut-

sättningar för behandlingsforskning av 

hög kvalitet i vårt land, men det kräver 

samarbete mellan vårdens alla aktörer 

och akademin. 

Barntandvården måste nu lyftas 

fram som ett prioriterat område inom 

odontologisk forskning. Barntandvård 

behöver också komma med i tandhäl-

soregistret, och vi behöver nationella 

riktlinjer för barn- och ungdomstand-

vården. Det gemensamma målet måste 

vara en effektiv, säker och kostnadsef-

fektiv tandvård. Allt annat vore oetiskt.
Gunilla Klingberg,

Professor, Malmö

Ingegerd Mejàre,

Professor emerita, Malmö

Christina Stecksén-Blicks, 

Professor, Umeå

Svante Twetman, 

Professor, Köpenhamn

Samtliga undertecknare är pedodontister som 

medverkat i SBU-kartläggningen av kunskapsluckorna.
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Driftkostnader är frustrerande!

Säkerställ därför dina kostnader 

med kvalitet från A-dec!

Tel: 08 564 373 70 
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