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SAMMANFATTAT Här presenteras 
prospektiva epidemiologiska studier 
som dels syftar till att analysera sam-
band mellan oral och allmän hälsa, 
dels undersöker effekter av abonne-
mangstandvård på hälsoekonomi,
 oral hälsa och vårdbeteende. 

Inom odontologisk epidemiologisk och folkhäl-
sovetenskaplig forskning vid odontologiska in-
stitutionen, Sahlgrenska akademin, Göteborgs 
universitet bedrivs två omfattande forsknings-
projekt som har olika inriktningar och som be-
står av »Prospektiva populationsundersökning-
en av kvinnor i Göteborg« och »Hälsoekonomisk 
utvärdering av en ny tandvårdsförsäkring«. Ge-
mensamt för forskning inom området är att be-
skriva och analysera utvecklingen av oral hälsa 
i den vuxna populationen över tid. Det sker ge-
nom upprepade tvärsnittsundersökningar och 
longitudinella, prospektiva undersökningar.

Vetenskaplig metodik inom epidemiologi och 
folkhälsovetenskap har utvecklats betydligt de 
senaste 10–20 åren. Insikten om forskningsde-
sign, urvalsprinciper samt tvärvetenskapliga 
ansatser för urval av variabler och mätmetodik 
har betytt att forskningsområdet blivit ett vik-
tigt komplement till kliniska studier. Den enskilt 
viktigaste hörnstenen i utvecklingen är dock den 
kraftfulla forskning kring statistisk metodik som 
utvecklats och applicerats inom epidemiologin.

PROSPEKTIV POPULATIONSUNDERSÖKNING
Redan 1968 startades den prospektiva popula-
tionsundersökningen av kvinnor i Göteborg av 
Calle Bengtsson, sedermera professor i allmän-

medicin vid Sahlgrenska akademin. Över 1 400 
slumpmässigt utvalda kvinnor deltog i den första 
undersökningen (>90 % deltagarfrekvens) som 
innefattade medicinsk, odontologisk och psykia-
trisk undersökning av ett stort antal parametrar. 
Syftet var från början att dels finna riskfaktorer 
för tidig död och olika sjukdomstillstånd men 
även hitta friskfaktorer. Vad kan förklara att in-
divider håller sig friska långt upp i åldrarna? 

Kvinnor mellan 38 och 60 år undersöktes 1968 
under en heldag med bland annat blodprover, 
klinisk bedömning och röntgen. De fick också 
besvara olika frågeformulär. Studien har sedan 
dess genomförts 1974, 1980, 1992, 2000 samt 
2004–2006. Forskningsdesignen är longitudinell 
men med upprepade tvärsnittsjämförelser i olika 
åldrar (figur 1). Upplägget innebär en god möjlig-
het att följa en och samma kvinna i ett 36-årigt 
perspektiv eller att jämföra hur medelålders och 
äldre kvinnors hälsa och livssituation har för-
ändrats under fyra decennier. Förutom att de ur-
sprungliga kohorterna från 1968 har följts fram 
till 2006 har nya kohorter av 38- och 50-åriga 
kvinnor tillförts vid undersökningarna 1980 och 
1992 samt 2004–2006. 

De odontologiska undersökningarna har inne-
fattat klinisk bedömning, radiologisk undersök-
ning med ortopantomogram samt olika fråge-
formulär. De senaste åren har frågeställningarna 
vidgats med mer omfattande tester. Det breda 
undersökningsmaterialet innebär att odonto-
logiska forskare kan analysera frågeställningar 
kring oral hälsa och sjukdom i relation till allmän 
hälsa, sjukdomar, livsstilsfaktorer som kost och 
beteende vilket ytterligare stärker möjligheten 
att dra slutsatser av de resultat som studien ge-
nererar [1].

Hittills har kvinnoundersökningen lett fram 
till mer än 400 vetenskapliga publikationer och 
över 50 avhandlingar inom medicin och odont-
ologi. Här följer några exempel på resultat och 
artiklar inom odontologi:
n Den allmänna tandhälsan har förbättrats dra-
matiskt under de drygt 30 år som studien har 
pågått. I dag finns ytterst få kvinnor som är helt 
tandlösa upp till 50–60-årsåldern (<3 %) vilket 
kan jämföras med 1968 då cirka 20 procent av 
50-åringarna och 40 procent av 60-åringarna 
helt saknade tänder [2]. 
n En odontologisk avhandling från kvinnoun-
dersökningen om tandvårdsrädsla visar att stark 
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rädsla minskar med stigande ålder oberoende 
av undersökt tidsperiod. Dessutom har kvinnor
med tandvårdsfobi oftast en betydligt sämre 
tandhälsa och lider av fler andra fobier och psy-
kiatriska tillstånd jämfört med individer med 
måttlig eller ingen tandvårdsrädsla [3].
n  I flera rapporter har vi analyserat samband 
mellan oral hälsa och allmän hälsa, framför allt 
hjärt-kärlsjukdomar (hjärtinfarkt och stroke). I 
en 24-årig uppföljning visades att kvinnor med 
få kvarvarande tänder var predisponerade för 
hjärtinfarkt, men även för andra kärlsjukdomar 
[5]. Detta relativt starka samband kvarstod även 
när andra kända riskfaktorer som rökning, socio-
ekonomi, ålder och bodymass-index ingick i ana-
lysen. Olika förklaringsmodeller finns till dessa 
resultat. Kronisk parodontit och livsstilsfaktorer 
kan exempelvis möjligen vara en eller flera orsa-
ker. Däremot fann vi inget samband mellan före-
komst av apikal eller marginal parodontit (ostei-
ter) och hjärt-kärlsjukdomar i en tvärsnittsstudie 
från 1992 års undersökning [4, 6].

SAMMANFATTAT
Sammanfattningsvis har den prospektiva popu-
lationsundersökningen av kvinnor i Göteborg 
en stark potential att följa utvecklingen av oral 
hälsa och ohälsa över tid och att jämföra tand-
vårdsbeteenden samt tandhälsa i relation till all-
män hälsa. Här finns ett rikt och unikt material 
som har och kommer att generera ett stort antal 
vetenskapliga publikationer.

referenser:
1. Hakeberg M, Berggren U, 

Hägglin C, Ahlqwist M. 
Reported burning mouth 
symptoms among middle-
aged and elderly women. 
Eur J Oral Sci 1997; 105: 
539–43.

2. Ahlqwist M, Bengtsson C, 
Hakeberg M, Hägglin C. 
Dental status in women in a 
24-year longitudinal and 
cross-sectional study. 

Results from a population 
study of women in Göte-
borg, Sweden. Acta Odontol 
Scand 1999; 57: 162–7.

3. Hägglin C, Hakeberg M, 
Ahlqwist M, Sullivan M, 
Berggren U. Factors associ-
ated with dental anxiety and 
attendance in middle-aged 
and elderly  women. Com-
munity Dent Oral Epidemiol 
2000; 28: 451–60.

4. Frisk F, Hakeberg M,

Ahlqwist M, Bengtsson C. 
Endodontic variables and 
coronary heart disease.
Acta Odontol Scand 2003;
61: 257–62.

5. Cabrera C, Hakeberg M, 
Ahlqwist M, Wedel H, Björ-
kelund C, Bengtsson C, 
Lissner L. Can the relation 
between tooth loss and 
chronic disease be ex-
plained by socio-economic 
status? A 24-year follow-up 

from the population study of 
women in Gothenburg, 
Sweden. Eur J Epidemiol 
2005; 20: 229–36.

6. Stenman U, Wennström A, 
Bengtsson C, Ahlqwist M, 
Björkelund C, Lissner L, 
Hakeberg M. Association 
between periodontal di-
sease and ischaemic heart 
disease among Swedish 
women. Acta Odontol 
Scand, submitted.

     38*

  26*  38   50

  38*  50

38*  44  50  62  70+  75  79

46*  52  58  70  78+  84

50+ 56  62  74  82+  88

54* 60  66  78  86+  91

60* 66 72  84  92*  98

90%                    91%                   82%                   70%                      71%                    61%

1968/69             1974/75             1980/81            1992/93           2001/02         2004/06        2009
                                                                Undersökningsår

}+

Ål
de

r

Figur 1. Design – Kvinnoundersökningen.
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