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Hjärt-kärlsjukdomar och diabetes mellitus typ 2 
ökar. Ju tidigare patienten kommer i kontakt med 
sjukvården, desto större möjlighet till enklare åt-
gärder såsom livsstilsråd för att minska risken för 
framtida komplikationer. Screening för diabetes 
har visats tidigarelägga diagnos 4,6 år tidigare jäm-
fört med då tydliga symtom uppträtt och sjukvår-
den uppsökts. Tandvården tillämpar regelbundna 
revisioner och har ett förebyggande synsätt. Den 
kan utgöra en arena för medicinsk screening och 
identifi era personer i riskzonen för odiagnostiserat 
högt blodtryck eller diabetes. Sådan verksamhet lig-
ger utanför den rent odontologiska, även om aktu-
ell forskning påvisar associationer mellan oral och 
allmän hälsa. Tandvården ställer dock inte medi-
cinska diagnoser.

Screening anses både vara kostnadseff ektivt och 
kunna ge folkhälsovinster. Men hur ska den utfö-
ras på bästa sätt? Samarbetet med sjukvården har 
poängterats, men det fi nns inget regelverk att luta 
sig mot. Ska alla patienter erbjudas medicinsk scre-
ening eller endast vissa grupper, och hur ska en god 
återkoppling av screeningresultatet ges? 

ÖVERGRIPANDE SYFTE 
Det övergripande syftet med avhandlingen var att 
undersöka möjligheter att hitta individer i riskzonen 
för odiagnostiserade sjukdomar och till ett samar-
bete kring detta mellan tandvården och sjukvården. 
De inledande målen var att identifi era tandvårds-
patienter med risk att ha eller utveckla högt blod-
tryck eller hög halt plasmaglukos, undersöka möjli-
ga samband mellan dessa tillstånd och munhälsan 
samt att utforska överensstämmelsen mellan tand-
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vårdens och sjukvårdens registreringar. 
Patienternas upplevelser samt myndigheters 

och organisationers syn studerades i en andra och 
tredje delstudie. Efter sju år analyserades hälsout-
vecklingen och medicineringen beträffande högt 
blodtryck och diabetes bland dem som deltog i 
den initiala medicinska screeningen i en fjärde och 
sista delstudie. 

MATERIAL OCH METOD 
Totalt 170 tandvårdspatienter inkluderades kon-
sekutivt vid årlig revisionsundersökning. Uppgif-
ter om ålder, vikt, längd, tobaksanvändning (i så 
fall även mängd) och läkemedel för hjärt-kärlsjuk-
dom och diabetes samlades in med en hälsodekla-
ration samt data om systoliskt och diastoliskt blod-
tryck och plasmaglukos. Klinisk och röntgenologisk 
undersökning gav uppgifter om parodontalt status 
genom ficksondering och genom att mäta marginal 
alveolär benförlust med hjälp av röntgen. Patienter 
som överskred normalvärden för diastoliskt blod-
tryck och plasmaglukos remitterades till sjukvården 
för eventuell diagnos och behandling (delstudie I). 

Efter ett strategiskt urval av patienter, myndig-
heter och organisationer intervjuades 17 patienter 
och 13 talespersoner. Intervjuerna spelades in och 
transkriberades. Transkriptionerna kodades och 
kategoriserades i en manifest analys, följt av en la-
tent, tolkande analys (delstudie II och III). 

De 170 deltagare som ingick i den inledande scre-
eningen tillfrågades sedan om att delta i en uppfölj-
ningsstudie efter sju år. Data samlades in genom en 
upprepning av hälsodeklarationen (delstudie IV).

RESULTAT 
Trettionio av samtliga 170 deltagare uppvisade höga 
värden vid screeningen och remitterades. Av dessa 
39 patienter var 24 (14,1 procent), det vill säga en 
av sju screenade, i behov av sjukvårdsinsats. Kor-
relationen mellan tandvårdens registreringar och 
sjukvårdens beträffande blodtryck var 64,5 pro-
cent, medan korrelationen beträffande plasmaglu-
kos var 40,0 procent. Bland medelålders män och 
äldre fanns en signifikant korrelation mellan mar-
ginal alveolär benförlust och högt systoliskt blod-
tryck (delstudie I).

Den manifesta analysen, det som direkt uttryck-
tes i transkriptionerna av patienternas upplevelser, 
resulterade i tre kategorier (delstudie II): 
● Positiv attityd till screening, men tandvården be-

höver kunskap om medicinsk screening. 
● Tandvården står för kontinuitet, men är inte en 

neutral miljö. 
● Feedback på den medicinska screeningens resul-

tat och önskan om samarbete mellan tandvården 
och sjukvården.
Den manifesta analysen av talespersonernas syn 

vid de utsedda myndigheterna och organisatio-
nerna, resulterade i fyra kategorier (delstudie III): 

● Medicinsk screening bör etableras i samhället. 
● Tandvården måste ha relevant kompetens för att 

utföra medicinsk screening. 
● Tandvården är inte den enda kontext där medi-

cinsk screening kan utföras. 
● Medicinsk screening kräver samarbete mellan 

tandvården och sjukvården.
Den latenta, tolkande analysen av patienternas 

upplevelser påvisade krav på att registreringarna 
genomfördes korrekt och säkert, samt att de öns-
kade tydlig feedback om screeningens resultat. De 
intervjuade talespersonerna såg positivt på medi-
cinsk screening, men upplevde brist på evidens 
inom ämnet samt riktlinjer för genomförandet. 
De var osäkra på konceptet (delstudie II och III). 

I den uppföljande fjärde delstudien deltog 151 
av de ursprungliga deltagarna. Med det insamlade 
materialet och data från den första delstudien ana-
lyserades hur stor risken (odds ratio) var att 2011 ha 
utvecklat behov av blodtryckssänkande läkemedel 
efter sju år för dem som inte fick det vid den inle-
dande screeningen 2004. I denna grupp var risken 
3,7 gånger större för dem som remitterades för att 
få sina screeningvärden kontrollerade på grundval 
av diastoliskt blodtryck än för dem som inte remit-
terades. För dem som inte fick läkemedel 2004 och 
registrerades med ett systoliskt blodtryck 140–159 
mm Hg, var risken 3,9 gånger större än för dem med 
ett systoliskt blodtryck < 140 mm Hg. För dem med 
ett systoliskt blodtryck > 160 mm Hg, var risken 54,2 
gånger större att ha utvecklat behov av blodtrycks-
sänkande läkemedel efter sju år, än för dem med ett 
initialt systoliskt blodtryck < 140 mm Hg.

” Resultaten 
betonar 
behovet 
av ett ökat 
samarbete 
mellan tand
vården och 
sjukvården.”
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Beträff ande läkemedelsbehandlad diabetes var 
det inte möjligt att göra riskberäkningar på grund av 
de begränsade gruppstorlekarna. Förändringarna 
var inte signifi kanta.

SLUTSATSER 
Korrelationen mellan tandvårdens och sjukvårdens 
registreringar indikerar att det kan vara lämpligt att 
tandvården utför opportunistisk medicinsk screen-
ing då det kan gagna folkhälsan. Patienter och tales-
personer för myndigheter och organisationer stäl-
ler sig i huvudsak positiva till en sådan verksamhet.

En opportunistisk medicinsk screening tycks kun-
na identifi era en individ med odiagnostiserat högt 
blodtryck eller med okontrollerad medicinering av 
tio undersökta. De som remitteras av tandvården, 
men som av sjukvården inte anses kräva ytterligare 
hälso- och sjukvårdsinsats, tycks ha nytta av årlig 
screening. Resultaten betonar också behovet av ett 
ökat samarbete mellan tandvården och sjukvården.

Ytterligare kunskap krävs innan opportunistisk 
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Detta visar att bra forskning 
  i verksamheten är möjlig
T andläkare Göran Frimans avhandling är 

mycket intressant och användbar på fl era 
sätt. Den är ett viktigt bidrag till att tydliggöra 
klinisk forskning ute i verksamheten och tandlä-
karens roll inom hälsovården. 

Projektet utförs mitt i en klinisk vardag på en liten 
plats i Sverige och visar att det är möjligt att göra bra 
forskning, förutsatt att man har bra handledare att 
tillgå, ute i verksamheten. Det är ju i den kliniska 
praktiken som patienterna fi nns, och det är viktigt 
att forskning görs i den kliniska situation som man 
vill att resultaten ska gälla för. Avhandlingen är 
därför en inspiration för att öka prioriteringen av 
denna typ av forskningsprojekt. 

UNDER DISKUSSIONERNA vid disputationen visade 
Göran Friman att kombinationen av lång klinisk 
och administrativ erfarenhet från tandkliniker och 
kunskap om forskningsmetoder har en synergief-
fekt som är viktig för klinisk odontologisk forsk-
ning. Resultaten visade att det var användbart att 
utföra mätningar för blodtryck och plasmaglukos 
hos medelålders och äldre patienter vid rutinun-
dersökningar hos tandläkaren. Tecken på sjukdom 
upptäcktes tidigare hos patienter som annars hade 

kunnat gå obehandlade under lång tid. Screening-
en förhindrade på detta sätt utvecklingen av allvar-
lig sjukdom, såsom stroke. 

AVHANDLINGEN VISAR att det fi nns potential för fram-
tidens tandvård att bidra till förbättrad hälsa genom 
att utföra medicinsk screening. Detta visar på be-
hovet av ökat och närmare samarbete mellan tand-
vård och sjukvård och fokuserar på vilka funktioner 
tandläkare borde ha i framtiden. Patienterna var 
positiva, men förutsatte att tandläkaren hade till-
räcklig medicinsk kunskap för att utföra mätning-
arna och utvärdera resultaten. Det ställer krav på 
tandläkarens kompetens. 

Göran Friman har gjort en stor del av sin forskning 
på fritiden, det är imponerande, och sätter fokus på 
fi nansieringen av denna typ av viktiga projekt. ●
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” … det finns potential för fram
tidens tandvård att bidra till 
för bättrad hälsa genom att 
utföra medicinsk screening.”

medicinsk screening inom tandvården mer allmänt 
kan introduceras, likaså behövs forskning om stra-
tegier för implementering och långtidsuppföljande 
studier för att säkerställa eff ekterna. ●




