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SAMMANFATTAT Tandvårdsinspektörer-
nas rapporter under 1940 –60-talen be-
främjade klinikernas utveckling och var 
ett steg på vägen mot kvalitetstänkande. 
I dag ska kvalitetsledningssystemet ha 
denna uppgift.

 M ålsättningen med studien var att 
beskriva hur inspektionerna på 
en folktandvårdsklinik gick till 
under 1940–60-talen och hur 
kvaliteten kontrollerades. Re-

sultaten jämförs med dagens syn på kvalitetsar-
bete.

Materialet baserar sig på inspektionsberät-
telser från folktandvården i Lerum (Västra Gö-
talands län, tidigare Älvsborgs län) under åren 
1944 till 1962. Dessa protokoll är upprättade av 
tandvårdsinspektören för landstinget i Älvsborg 
och är en sammanfattning av de iakttagelser som 
gjorts vid besök på kliniken. Som jämförelse med 
förhållandena inom tandvården i dag har använts 
resultaten från en undersökning av användandet 
av kvalitetsledningssystem bland käkkirurgiska 
kliniker i Sverige.

Det kan konstateras att tandvårdsinspektören 
hade både rådgivande och kontrollerande upp-
gifter. I den kontrollerande rollen skulle tand-
vårdsinspektören granska vården av både barn 
och vuxna, journalföringen och även lokaler och 
utrustning. Inspektionerna följde den tidens syn 
på kvalitetsarbete. Man undersökte de färdiga 
produkterna och sorterade bort och omarbe-
tade felaktiga enheter. Inspektionsrapporterna 
var helt klart ett steg på vägen mot kvalitetstän-
kande. Dagens syn på kvalitetsutveckling (Total 
Quality Management, tqm), innehåller förståel-
se och implementering av kvalitetsledningsprin-
ciper och begrepp i varje aspekt av produktionen 
med klar inriktning på ständiga förbättringar.

inledning
Kvalitet
Intresset för kvalitet har under de senaste årti-
ondena vuxit sig starkt. En viktig anledning till 
detta är den framgång som den japanska indu-
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strin presenterade under 1970- och 1980-talen. 
Denna framgång berodde bland annat på den 
strategiska roll som kvalitet spelade för de ja-
panska ledarna. De förstod tidigt att begreppet 
kvalitet skulle komma från kundernas behov och 
förväntningar. De förstod också att kvalitets-
bristkostnaderna var alltför höga.

Enligt egen (Göran Pilgårds) erfarenhet är 
ledningarna vid många tandkliniker mer och 
mer fokuserade på kvalitetssystem och total kva-
litet. Inom käkkirurgin i Sverige svarar över 50 
procent av de tillfrågade att de arbetar med kva-
litetssystem. Det växande intresset är grundat 
i det som kallas totalkvalitet eller tqm, där det 
övergripande målet är att möta kundernas behov 
och förväntningar till lägsta kostnad. Detta upp-
nås genom att alla är engagerade i att ta del av 
verksamhetsprocesserna med ett kontinuerligt 
förbättringsarbete [1].

Kvalitetsledningssystem
Under många år har det varit vanligt att man talar 
om företagets kvalitetssystem. Termer som kva-
litetssystem och kvalitetsledningssystem används. 
Ett kvalitetssystem är ett verktyg för kontroll och 
förbättring av kvaliteten av företagets produkter 
och processer [2]. Systemet ska vara tillräckligt 
väldokumenterat. Dokumentationen ska vara 
både ett stöd och en bas för kvalitetsgranskning 
av företaget.

Under 1800-talet existerade inte kvalitetskon-
troller som vi känner dem i dag [3]. Att arbeta 
med kvalitet har sedan början av 1900-talet varit 
en viktig del för organisationer och företag. Fo-
kus har under tiden rört sig från kvalitetskontroll 
till kvalitetssäkring [4].

Uppfattningen av utvecklingen av kvalitetsmo-
deller varierar mellan olika författare. En vanlig 
uppdelning av kvalitetsledning är en modell 
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med fyra faser på väg mot begreppet kvalitetsut-
veckling (tqm). I enlighet med denna tämligen 
linjära utvecklingsmodell började utvecklingen 
med kvalitetsinspektioner 1919 vid Ford Motor 
Company där fokus fortfarande var på inspek-
tion [5]. Man kontrollerade färdiga produkter 
och sorterade bort och omarbetade felaktiga en-
heter. Denna kontroll skedde efter att produkten 
var färdig. Strax efter andra världskriget domi-
nerades kvalitetsarbetet i de flesta västländer av 
kontrollverksamhet [2].

Nästa steg beskrivs av Bergman och Klefsjö [2] 
som kvalitetsstyrning. Man försökte redan i pro-
cessen fånga upp tecken på om enheterna riske-
rade att bli defekta. Under denna fas skedde kva-
litetskontrollen under hela produktionen. Denna 
fas följdes av kvalitetssäkring som tog hänsyn till 
hela produktionskedjan från design till handel 

[5]. Avsikten var att man redan innan produktio-
nen satte igång skulle skapa förutsättningar för 
att fel skulle undvikas.

Den nuvarande fasen är kvalitetsutveckling 
(tqm) som innehåller förståelse och implemen-
tering av kvalitetsledningsprinciper och begrepp 
i varje aspekt av affärslivet med klart systemiskt 
synsätt [2]. Här sker kvalitetsarbetet fortlöpan-
de, före, under och efter produktionen. Genom 
att systematiskt ta reda på kundernas önskemål 
och krav kan man förhindra att dåliga och olön-
samma produkter kommer ut på marknaden.

I dag anses kvalitetsfrågorna vara en integre-
rad del av aktiviteterna i såväl offentliga som 
privata verksamheter. Det växande intresset har 
sin bas i tqm, eller offensiv kvalitetsutveckling 
som Bergman och Klefsjö [2] kallar det. Offensiv 
kvalitetsutveckling kan definieras som en stän-
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dig strävan efter att uppfylla, och helst överträffa, 
kundernas behov och förväntningar till lägsta 
kostnad genom ett kontinuerligt förbättringsar-
bete där alla är engagerade och har fokus på orga-
nisationens processer.

Tandvården
Det finns en lång tradition av kvalitetsarbete ock-
så inom tandvården. I varje landsting fanns i mit-
ten av 1900-talet en tandvårdsinspektör. Titeln 
ändrades, troligen på 1960-talet, till tandvårds-
chef. Uppgifterna som inspektör togs då bort. 
Tandvårdsinspektören hade både rådgivande 
och kontrollerande uppgifter och kunde komma 
till kliniken också utan föregående meddelande. 
Kliniken skulle se till att det fanns både barn och 
vuxna som kunde kontrolleras. Varje tandläkare 
kontrollerades ingående. Inspektionsberättelse 
upprättades för varje tandläkare och intrycken 
från kliniken som helhet sammanfattades också i 
ett särskilt formulär för klinikchefen [6].

syfte
Syftet med denna undersökning var att beskriva 
hur inspektionerna gick till och hur kvaliteten 
kontrollerades på en folktandvårdsklinik (Le-
rum, Västra Götalands län) under 1940–60-talen. 
Resultaten jämförs med dagens syn på kvalitets-
arbete, i viss mån med användandet av kvalitets-
ledningssystem bland käkkirurgiska kliniker i 
Sverige.

Folktandvården i Lerum tillhörde år 1944 di-
strikt 15 inom dåvarande Landstinget i Älvsborg 
och från 1957 distrikt 3. Inom distrikt 15 fanns 
det tre tandläkare och 1 686 behandlingsbarn och 
inom distrikt 3 fanns år 1957 nio tandläkare och 
5 287 behandlingsbarn. Lerumskliniken hade två 
tandläkare men från och med 1958 fick man hjälp 
av tandläkare från Gråbo att klara barntandvår-
den två dagar per vecka. År 1960 fick tandläka-
ren från Gråbo hjälpa kliniken i Vårgårda, vilket 
tandvårdsinspektören kommenterar: Att därest 
så fortsättningsvis visar sig erforderligt, tandlä-
kare från Gråbo tidvis får tjänstgöra vid poliklini-
ken (1961-04-07) [6].

material och metod
Materialet baserar sig på inspektionsberättel-
ser från folktandvården i Lerum (Västra Göta-
lands län, tidigare Älvsborgs län) under åren 
1944–1962 [6]. Dessa protokoll är upprättade av 
tandvårdsinspektören för landstinget i Älvsborg 
och är en sammanfattning av de iakttagelser som 
gjorts vid besök på kliniken. Besöken var två per 
år, under något år ett eller tre. Sammanlagt var 
det 27 protokoll för åren 1944–1962. Protokollen 
beskriver förhållandena på kliniken, personal, 
antalet behandlade barn, kölistor, journaler, be-
talningar, lokaler, patientbehandlingen, påpe-
kanden från tandvårdsinspektören och klinikens 
egna önskemål.

Som jämförelse med förhållandena inom tand-
vården i dag har använts resultaten från Pilgårds 
[1, 7] undersökning av användandet av kvalitets-
ledningssystem bland käkkirurgiska kliniker i 
Sverige. Studien beskrivs i detalj på annat ställe 
[1, 7]. Resultaten bygger på en enkätstudie som 
sändes ut 2003. Svarsfrekvensen var 86 procent. 
Frågeformuläret innehöll 67 frågor uppdelade 
i olika avdelningar. Frågorna berörde kvalitets-
arbetet, innebörden av det goda arbetet, hälsa, 
synen på arbete, arbetsklimat, arbetssituation, 
professionen, sambandet mellan arbetsmiljö och 
hälsa, vikten av arbetsmiljön, hälsa och stöd.

genomgång av inspektionsprotokollen
Tandvårdsinspektörens rådgivande  
och kontrollerande uppgifter
Tandvårdsinspektören hade både rådgivande 
och kontrollerande uppgifter. I den rådgivande 
rollen kunde tandvårdsinspektören exempelvis 
säga följande: att noggrant följa regeln »extension 
for prevention« samt att alltid börja med extrak-
tioner sedan konservativ behandling först i mola-
rer och bicuspiderna och sist i frampartiet för att 
lättare avlämna patienten fullt sanerad (1944-12-
21).

I den kontrollerande rollen skulle tandvårds-
inspektören kontrollera vården av både barn och 
vuxna. Det var ofta omkring tio barn och 4–5 
vuxna som kontrollerades. Det poängterades om 
det var protesbärare som hade undersökts. Ofta 
var kommentaren att noggrant följa regeln »ex-
tension for prevention«, men även andra kom-
mentarer som: Mjölktänder med gangränös pulpa 
skola som regel extraheras och ävenså mjölktänder 
med pulpanekros utan gangrän samt att indikatio-
nerna för extraktionerna av mjölktänder med ka-
ries, som kliniskt nått pulpan, skola ställas vida. 
Putsa gjorda fyllningar vid nästa besök (1945-10-
25). Att fyllningarna skulle putsas bättre var ett 
återkommande påpekande de första åren: att ut-
föra mer noggrann puts av alla fyllningar.

Tandvårdsinspektören föreslog 1960 att som 
regel skulle inte helprotes insättas förrän tre må-
nader efter extraktion.

Tandvårdsinspektören ansåg att vården av så-
väl barn som vuxna oftast var mycket god. Från 
1957 ändrades uttrycket för barn till kvalitet: med 
skicklighet, kvantitet: ökning önskvärd och för 
vuxna: med nit och skicklighet. Detta år började 
en ny tandvårdsinspektör. Vid inspektionstillfäl-
let förekommo flera fall, därav patienterna ute-
blevo från behandlingen utan att därom i förväg 
underrätta, samma påstods förekomma rätt ofta 
(1945-09-08), ett problem som fortfarande finns.

Profylax
Ett genomgående tema i alla inspektionsrap-
porterna var kariesprofylaxen – instruktion om 
munhygien, kost med mera. Det kunde vara från 
propaganda för tandborstning och kostförbätt-

»Det finns en 
lång tradition 
av kvalitets-
arbete också 
inom tand-
vården.« 
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ringar (1944-12-21) till diskutera kariesprofylax 
medelst fluor (1962-04-07). Både individuell 
profylax och upplysningsverksamhet i grupper 
förekom. En kommentar från 1945 var: frukt-
lös tandborstningspropaganda, försök gjorts och 
göres fortfarande för att sälja tandborstar, men 
föräldrarna vägrar köpa. Man fick emellertid 
genomgående beröm för sitt profylaxarbete. År 
1960 hade landstinget ett standardprogram för 
kariesprofylax som hade börjat genomföras i 
distriktet. Tandvårdsinspektörens råd om exten-
sion for prevention och att dra ut preparationen 
mer i fissurkaviteterna var också kariesförebyg-
gande: Vården var god, dock fanns anmärkning i 
det att fissurer och approximaler i en del fall icke 
utdragits helt från profylaktisk synpunkt (1948-
02-12).

Journaler
Journalerna kontrollerades. Oftast var de nog-
grant utförda men anmärkningar förekommer: 
anmärkning förekom i ett fall där i journalföring-
en fel sidas tänder antecknats (1945-10-25). En 
annan kommentar var: i en del fall hade föregå-
ende behandling ej antecknats, vilket anmärktes 
och framhöll vikten därav (1945-05-03). Vid ett 
tillfälle förekom en gravare anmärkning: Anled-
ningar till anmärkning förefunnes i det att jour-
nalföringen i många fall var felaktig och ofullstän-
dig (1947-11-20).

I ett fall var vården mycket dålig. Det var 18 
barn och sju vuxna som kontrollerades. Vården 
var mindre god, varför anledning till anmärkning 
förefunnos i det att karies i en hel del fall inte ob-
serverats, att fyllningarnas utsträckning ej var 
tillfredsställande, att utförda silikatfyllningar 
var under all kritik, att putsen genomgående var 
bristfällig. Kommentarerna för barntandvården 
var mindre god och för vuxentandvården dålig. 
Denna gång anmärktes det också på både jour-
nalföring och debitering. Detta resulterade i: Av 
vad vid denna inspektion framkommit, anser jag 
mig förhindrad tillstyrka förlängt förordnande 
(1947-11-20).

Vårdavgifter
Även vårdavgifterna gicks igenom. Det var ofta 
omkring fem fall som undersöktes. En kommen-
tar var: Anledning till anmärkning förefanns i ett 
fall i det att för litet debiterats vid omarbetning 
av hel överkäksprotes, när patienten fick behålla 
den gamla protesen (1947-06-26). Vid ett annat 
tillfälle var kommentaren: I flera fall hade rönt-
gen under samma behandlingsperiod debiterats 
för mycket (kr 3:– i stället för kr 1:–) (1947-11-20). 

Schema
Arbetstiden var från början mycket individuell. 
Man arbetade 42 timmar per vecka och den skul-
le fördelas med 55 procent barntandvård och 45 
procent vuxentandvård. Två till fyra timmar var 

förlagda till lördagar. Arbetet började klockan 
8.30 eller 9.00 men senare blev det klockan 8.00. 
Till en början arbetade man någon dag till klock-
an 19.00. När arbetet började klockan 8.00 slu-
tade man klockan 17.00 med en ledig eftermiddag 
efter klockan 15.00 eller två eftermiddagar efter 
klockan 16.00.

Lokaler och utrustning
Lokalerna gick tandvårdsinspektören noggrant 
igenom. Förslag till ändringar liksom önske-
mål från personalen togs upp. Dock fanns det 
inte alltid upplysningar om förändringarna var 
genomförda. År 1944 togs ventilation och mål-
ning upp: Undersökning om ventilationen verkar 
dålig, lucka i korridoren släpper ner rök ibland, 
målning av tambur och väntrum i oljefärg, ver-
kar nedsmutsat nu (1944-12-21). Dessa åtgärder 
hade delvis genomförts: Vid föregående inspek-
tionstillfälle framförda önskemål och förslag hade 
delvis utförts (1945-05-03). 1945 framfördes öns-
kemål om målning: Målning med olja i väntrum, 
kapprum, korridor och laboratorium, väggarna i 
operationsrummen böra ses om (sprickbildning) 
(1945-09-08). År 1947 skulle kliniken under se-
mestermånaden genomgå en fullständig repara-
tion.

Flyttning av röntgenapparat från nuvarande 
röntgen- och vilrum till nuvarande personalrum 
för att erhålla större personalrum föreslås 1952. 
Verksamheten utökades 1957 genom att loka-
lerna omdisponerades och reparerades för att 
erhålla ett tredje behandlingsrum. Man skulle ta 
kontakt med kommunen om detta förslag. Vid in-
spektionen i november 1957 hade detta inte skett. 
I april 1958 bestäms att denna ombyggnad skulle 
ske under sommaren 1958.

Under 1961 diskuterades en större omorgani-
sation: Det torde kunna ifrågasättas huruvida icke 
en omorganisation av tandvårdsplanen beträffan-
de Lerum och Floda kommuner är önskvärd. Detta 
torde lämpligen böra ske innan byggplaner för pla-
nerad poliklinik i Floda realiseras (1961-04-07).

Kliniken hade en annexklinik i Olofstorp. År 
1948 föreslås anskaffande av skyddskakel och 
rostfri diskbänk samt att mattorna justeras.

Även utrustningen sågs över. Amalgamvibra-
tor begärde man 1947 och nya journalskåp 1954. 
Utrustning och instrument fick en översyn 1957 
och en High-Speed-borrmaskin önskades 1960.

Vid de flesta inspektioner lämnas ett omdöme 
om material som använts i verksamheten: upp-
handlas mestadels centralt och är av fullgod kva-
litet.

diskussion
Genom inspektionsrapporterna får vi en inblick 
i hur en folktandvårdsklinik under 1940- och 
1950-talen fungerade. Det gällde patientbe-
handling med journalföring och debitering såväl 
som omkringliggande verksamheter som steril-

»Genom in-
spektionsrap-
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arbete samt lokaler och utrustning. Profylaxar-
betet som vi i dag ser resultatet av påbörjades 
under denna tid. Inte minst är det intressant att 
se hur verksamheten följdes upp ur ett kvalitets-
perspektiv.

Tandvårdsinspektörens uppgifter var både 
rådgivande och kontrollerande. Inspektionerna 
följde den tidens syn på kvalitetsarbete. Man 
kontrollerade de färdiga produkterna och sorte-
rade bort och omarbetade felaktiga enheter. Det 
var kvalitetsinspektioner. Tandvårdsinspektören 
gav ofta råd om hur han ville att arbetet skulle 
fungera. Här ser man en framåtanda i tandvårds-
inspektörens råd. Det är den tredje fasen i kva-
litetsutvecklingen som skymtar, insikten om att 
man redan innan produktionen startade skulle 
skapa förutsättningar för att undvika fel. Tand-
läkarna skulle veta vad som gällde, till exempel 
vid utformningen av fyllningar, men också andra 
saker. 

Det fjärde steget, kvalitetsutveckling (tqm), 
innehåller förståelse och implementering av 
kvalitetsledningsprinciper och begrepp i varje 
aspekt av produktionen med klar inriktning på 
ständiga förbättringar. Socialstyrelsen anger i 
en författning (sosfs 2005:12) att det ska finnas 
ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet 
i hälso- och sjukvården [8]. Det har tidigare fun-
nits ytterligare två författningar med ungefär 
samma innehåll, sosfs 1993:9 Kvalitetssäkring 
i hälso- och sjukvård inklusive tandvård och 
sosfs 1996:24 Kvalitetssystem i hälso- och sjuk-
vården. Socialstyrelsen, men även lagstiftarna, 
vill att kvaliteten fortlöpande ska kontrolleras 
och förbättras inom hälso- och sjukvården.

Mer än hälften av de svarande på käkkirurgiska 
kliniker i Sverige år 2003 arbetade med kvalitets-
system, men det rådde stor oenighet om vilket 
kvalitetssystem man använde [7]. Det var bara 
två kliniker där alla medarbetarna var överens 
om vilket system man använde. En av de viktigas-
te aspekterna i kvalitetsarbetet är att informera 
alla och därmed möjliggöra allas delaktighet. 
Här fanns en del brister. I kvalitetsutvecklingen 
(tqm) är det övergripande målet att möta kun-
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dernas krav och förväntningar till lägsta kostnad. 
Detta uppnås genom att alla engageras att ta del 
i verksamhetsprocesserna med ett kontinuerligt 
förbättringsarbete. De käkkirurgiska klinikerna 
tycks dock ha en del arbete kvar innan tqm är 
helt genomfört [1].

Inspektionsrapporterna [6] var helt klart ett 
steg på vägen mot kvalitetstänkande. Tand-
vårdsinspektörens uttalande om materiel som 
används: upphandlas mestadels centralt och är 
av fullgod kvalitet, är ett exempel. Här var man 
också en föregångare till dagens debatt om den 
offentliga upphandlingen och de avtal som träf-
fas mellan de offentliga tandvårdsorganisatio-
nerna och dentalföretagen, men även debatten 
om hur man följer dessa upphandlingar. Även 
när det gällde utrustning och lokaler med mera 
var tandvårdsinspektören uppmärksam och för-
ordade förändringar om det var lämpligt. Önske-
mål från personalen beaktades nästan alltid.

Journalernas kvalitet bedömdes ingående. Här 
fick man direkt en uppföljning av att det man 
gjorde var rätt, annars kom det en anmärkning. 
Journalerna är en viktig del i patientsäkerhets-
arbetet. I dag finns en skrift, Strukturerad jour-
nalgranskning, handbok för patientsäkerhet [9] 
som tar upp detta problem. Syftet med skriften är 
att beskriva hur strukturerad journalgranskning 
kan användas i patientsäkerhetsarbetet. Syftet 
är också att på ett konsekvent sätt utvärdera den 
egna verksamheten. 

Utvärdering av den egna verksamheten är 
en viktig del i patientsäkerhetsarbetet. Tand-
vårdsinspektörens granskning var viktig för 
verksamheten och tandläkarna hade någon som 
kontrollerade deras verksamhet. I dag är det kva-
litetsledningssystemet som ska ha denna uppgift, 
som till exempel iso 9000-2000, cul och sosfs 
2005:12 (God vård). I Bergmans och Klefsjös 
[2] beskrivning av Offensiv kvalitetsutveckling 
(tqm) utgår man från värderingar (hörnstenar) 
som sätt kunden i centrum, arbeta med processer, 
basera beslut på fakta, skapa förutsättningar för 
delaktighet, arbeta med ständiga förbättringar 
och engagerat ledarskap. Dessa värderingar eller 
hörnstenar stöds av arbetssätt och mer konkreta 
verktyg till en helhet. Man måste stödja värde-
ringarna genom att nyttja lämpligt arbetssätt så 
att värderingarna genomsyrar verksamheten och 
på så sätt få den att bli en del av företagskulturen 
[2].

Det kan konstateras att tandvårdsinspektörens 
besök befrämjade klinikernas utveckling och 
kvalitet. Inspektörerna kontrollerade klinikerna, 
gav förslag till förändringar och följde upp försla-
gen. I dag finns direktiv från Socialstyrelsen att 
kvalitetssystem ska finnas. Verksamheterna tar 
fram kvalitetsledningssystem och dokumenterar 
hur man ska arbeta för att få detta att fun gera. 
Uppföljningen av resultaten sker inom verksam-
heten genom revisioner.

»Tandvårds-
inspektörens 
granskning 
var viktig … 
I dag är det 
kvalitetsled-
ningssyste-
met som ska 
ha denna upp-
gift …« 


