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Efterfrågan på tandvård
– och hur utförs egenvård?
DANMARK

SAMMANFATTAT De senaste 30 åren har efterfrågan på tandvård ökat

i Danmark. Samtidigt har befolkningens egenvård (det vill säga tandborstning samt användande av tandstickor och tandtråd) förbättrats.
Den ökade efterfrågan på tandvård beror till stor del på att allt fler
personer i de äldre åldersgrupperna har kvar sina egna tänder.
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tt befolkningen utnyttjar tandvårdssystemet och utför egenvård är viktiga faktorer i den hälsofrämjande insatsen inom tandvården. Syftet med
denna översiktsartikel är att beskriva
hur den danska befolkningen utnyttjar tandvårdssystemet och vad man har för vanor när det
gäller munhygien. Artikeln belyser också hur detta beteende har utvecklats över tid sett i ett sociokulturellt perspektiv. Den övergripande målsättningen för tandvården år 2000 är delvis uppfylld
i kraft av den generellt sett förbättrade tandstatusen i befolkningen. Största delen av befolkningen
uppsöker regelbundet tandvården men bristerna
i förebyggande tandvård har fortfarande en social
gradient. De hälsofrämjande insatserna på tandvårdsområdet bör riktas specifikt mot samhällets
svaga grupper. Att ha möjlighet att följa utvecklingen av de orala sjukdomarna i befolkningen
skulle medverka till att hälsofrämjande insatser
kan målinriktas och utvärderas.
LAGLIG GRUND FÖR DANSKA TANDVÅRDSSYSTEMET
Regelbundna tandläkarbesök och god egenvård
anses av såväl tandvårdens utövare som befolkningen i allmänhet vara viktiga element i förebyggande arbete och upprätthållandet av tand- och
munhälsa. De övergripande målen framgår av
den danska hälsolagens paragraf 1 som just trätt i
kraft: »Sundhedsvæsenet har til formål at fremme
befolkningens sundhed samt at forebygge og behandle sygdom, lidelse og funktionsbegrænsning
for den enkelte« (1). I den tidigare lagen om tandvård (1986) innehöll paragraf 1 följande generella
målsättning: »Tandplejens mål er, at befolkningen
ved god hjemmetandpleje og et sammenhængende
tilbud om forebyggelse og behandling kan udvikle
hensigtsmæssige tandplejevaner samt sunde tæn-

der, mund og kæber og bevare disse i funktionsdygtig stand gennem hele livet«. Tandvårdslagen
har nu avlösts av hälsolagen (1) och Sundhedsstyrelsen har slagit fast att målsättningen för
tandvården fortfarande gäller eftersom den bör
uppfattas som en delformulering under hälsolagens överordnade målsättning (2).
Den tandvård som ges till den danska befolkningen innebär lagstiftningsmässigt att förebyggande tandläkarbesök och egenvård har hög prioritet. De hälsofrämjande aktiviteter som lagen
ställer upp för tandvården innebär dessutom att
befolkningens kostvanor samt tobaks- och alkoholvanor påverkas i positiv riktning. Det finns endast få danska rapporter i ämnet men det har visats att goda vanor när det gäller tandläkarbesök
och munhygien inte automatiskt påverkar andra
typer av hälsobeteenden hos patienterna i positiv
riktning. Däremot finns det ett samband mellan
levnadsvillkor och kostvanor, tobakskonsumtion
samt alkoholintag (3, 4). Sjukförsäkringsöverenskommelsen omfattar dock tandvårdstjänster som
ger möjlighet att påverka patienternas vanor för
bättre hälsa och det påpekas att detta är en stor
pedagogisk uppgift för tandvården i såväl kommunal regi som i privata praktiker (3, 4).
Tandvård i kommunal regi ges huvudsakligen
till barn och ungdomar samt till personer som på
grund av rörelsehinder eller omfattande fysiskt
eller psykiskt handikapp endast med svårighet
kan utnyttja den vanliga tandvården. I kungörelse nummer 285 fastställs att tandvård för
barn och ungdomar ska omfatta »1) Almen forebyggelse herunder oplysningsvirksomhed mv., 2)
Undersøgelser af tand-, mund- og kæberegionens
udvikling og sundhedstilstand, 3) Individuel forebyggelse herunder oplysning af den enkelte samt
forældre, 4) Behandling af anomalier, læsioner
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ATT UTNYTTJA TANDVÅRDSSYSTEMET
Den internationella litteraturen har olika sätt att
mäta hur tandvårdssystem utnyttjas av befolkningen (8). Man kan till exempel mäta antal perTANDLÄKARTIDNINGEN ÅRG 100 NR 2 2008
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og sygdomme i tand-, mund- og kæberegionen og
tandregulering i overensstemmelse med de i bilag
1 til bekendtgørelsen angivne regler for ortodontivisitation og ortodonti-indikationer« (5).
Enligt överenskommelsen mellan den offentliga sjukförsäkringen och Dansk Tandlægeforening ges tandvård hos privatpraktiserande tandläkare (delvis med egenavgifter) till alla danska
invånare som fyllt 18 år (6). Detta har gällt sedan
lagen om offentlig sjukförsäkring antogs 1971.
Den offentliga sjukförsäkringen ger bidrag till diagnostik, tandfyllningar, rotbehandlingar, tandextraktioner samt parodontalbehandling och
operativt borttagande av tänder, rotspetsar och
cystor. Ersättningen från sjukförsäkringen varierar efter behandlingstyp. Tandvård i allmänpraktik omfattar dessutom behandlingar som
inte finns med i denna överenskommelse, det
vill säga att behandlingar där patienterna betalar
hela kostnaden; exempelvis protetik.
Överenskommelsen är utformad så att regelbundna undersökningar kan anpassas efter patientens behov av förebyggande åtgärder och
behandling. Den syftar till att främja och bevara
regelbundna tandvårdsvanor i befolkningen och
därmed medverka till att säkerställa tidig diagnostik och behandling. Flera behandlingar baserade på regelbunden diagnostik och förebyggande
tandvård, bland annat instruktion i hemtandvård
ingår. Kriterierna för olika behandlingsalternativ
är fastställda utifrån odontologiska kriterier för
att den del av befolkningen som har god tandhälsa
ska få undersökningar i lämpliga intervall och att
man samtidigt ska kunna ge individer med sämre
tandhälsa behandling och kontrollbesök mellan
de regelbundet fastlagda intervallerna (7).
Lagstiftningen om förebyggande och behandlande tandvård omfattar dessutom grupper av
vuxna som har svårt att utnytta tandvårdssystemet (2). Det gäller dels den kommunala äldretandvården, som främst är riktad mot personer
i äldreboende eller på vårdhem. Dessutom ska
kommunen erbjuda specialiserad tandvård till
psykiskt sjuka och utvecklingsstörda som inte
kan vända sig till barn- och ungdomstandvården,
vuxentandvården eller äldretandvården (2).
Dansk lagstiftning har således i årtionden gett
tandvårdspersonalen möjlighet att stimulera befolkningen att utnyttja tandvårdssystemet och
utveckla sin egenvård för att därmed förbättra
det orala hälsotillståndet. Men det finns en rad
andra omständigheter som avgör hur befolkningen utnyttjar tandvårdssystemet och som
påverkar egenvården, till exempel sociala och
kulturella faktorer.

TEMA ORAL HÄLSA

»En senare undersökning som gjorts
i Köpenhamn visade bland annat att personer
med annan etnisk bakgrund gör färre förebyggande tandläkarbesök än personer med
dansk bakgrund.«
soner i en befolkning som går till tandläkare under ett år, eller antal tandläkarbesök per person
och år. Regelbunden tandvård definieras oftast
som minst ett tandläkarbesök per person och år
de senaste fem åren. Färre än fem besök karaktäriseras normalt som »oregelbundet utnyttjande«,
om personen inte besökt tandläkare under perioden registreras det som »inget utnyttjande«.
Metoden användes i de landsomfattande hälso- och sjukdomsundersökningar som genomfördes av Statens Institut for Folkesundhed 1987,
1994 och 2000 där man bland annat ställde frågor om hur de intervjuade utnyttjade tandvårdssystemet. Tandläkarskolan i Köpenhamn var
samarbetspartner i dessa undersökningar som
visar utvecklingen i utnyttjandet av tandvården
i Danmark (9, 10). År 2000 var 80 procent av de
intervjuade regelbundna patienter inom vuxentandvården, 11 procent var oregelbundna patienter medan 9 procent inte besökt tandläkare
under en femårsperiod.
Sedan 1987 har det skett betydande förändringar i hur vuxna besöker tandläkaren. Bland
yngre vuxna har utvecklingen gått mot en minskning i andelen personer med regelbundna tandläkarbesök medan det har skett en ökning hos
de äldre. I åldersgruppen 65–74 år hade antalet
regelbundna tandläkarbesök nästan fördubblats
år 2000 jämfört med 1987 (11).
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Figur 1. Riskfaktorer med betydelse för oral hälsa och livskvalitet.

Oavsett ålder fanns det fler personer med regelbundna tandläkarbesök i gruppen med gymnasieutbildning än i gruppen med sju års skolgång
(P < 0,001). Det fanns också ett samband mellan
regelbundna tandläkarbesök och inkomst. Detta
samband var störst i åldersgruppen 45 år och
äldre (P < 0,001) (9,11). Ökningen i regelbundna
tandvårdsvanor i denna åldersgrupp beror på
att fler äldre har kvar sina egna tänder (9). I den
landsomfattande undersökningen 2000 (9) visades att befolkningens tandstatus också var kopplad till tidigare tandläkarvanor. Bland äldre (65+
år) som inte fick tandvård i barndomen fanns
dubbelt så många tandlösa personer jämfört med
dem som hade tillgång till tandvård i barnaåren
(9). Dessutom var det dubbelt så många personer
med 20 tänder eller fler bland äldre med tillgång
till tandvård i barndomen (9). Ett motsvarande
samband mellan vuxnas tandläkarbesöksvanor
tidigt i livet och aktuell tandstatus rapporterades
redan i början av 1980-talet (12,13).
Tidigare nationella studier över hur vuxenbe-

folkningen utnyttjar det danska tandvårdssystemet har visat samma utvecklingsmönster. Från
1975 till 1990 steg andelen regelbundna patienter
i tandvårdssystemet från 59 till 76 procent (14).
En landsomfattande undersökning från 1976
bland 20–69-åriga danskar visade att 61 procent
var regelbundna patienter men att det var stora
variationer i kön, ålder och socialklass (15).
Den så kallade »vuxenundersökningen« 1982
visade att 80 procent av de betandade gick regelbundet till tandläkare men att det även här
fanns stora variationer i kön, ålder och socioekonomiska faktorer (16). Social tillhörighet och
ekonomiska förutsättningar har alltså visat sig
spela en betydelsefull roll för hur befolkningen
utnyttjat tandvården genom åren (17, 18). När
det gäller den vikande tendens som ses över tid
hos unga (9) visar färska data en minskning på
10 procent från 1994 till 2003 i de yngre åldersgrupperna (19). Hos danska värnpliktiga har man
funnit en motsvarande utveckling i regelbundet
utnyttjande av tandvård de senaste 10 åren sam-

TABELL 1. Procentandel regelbundna användare bland yngre vuxna.
Män
1972
1973
1979
1982
1983
1983
1987
1989
1989
1993
2004
2002
2003
2001
2003
1987
2005

Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark*
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Sverige
Norge
Norge
Finland

Antoft et al (39)
Schwarz og Hansen (40)
Petersen og Stoltze (41)
Antoft et al (39)
Petersen PE (12)
Petersen PE (15)
Voksenundersøgelsen (16)
Petersen og Nørtov (23)
Hede og Petersen (24)
Antoft et al (39)
Petersen et al (9)
Antoft et al (20)
Christensen et al (27)
Hjern et al (42)
Skaret et al (43)
Søgaard et al (44)*
Ylostalo et al (25)**

* Uppskattning utifrån figuren
**Har blivit undersökt minst en gång under de senaste två åren
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18–25-åriga värnpliktiga
18–26-åriga värnpliktiga
18–24-åriga värnpliktiga
18–25-åriga värnpliktiga
25–34-åringar
20–24-åringar
20–29-åringar
67-åringar
psykiskt sjuka personer
18–25-åriga värnpliktiga
25–34-åringar
18–25-åriga värnpliktiga
gravida
25–44-åringar
18–23-åringar
16–35-åringar
31-åringar

Kvinnor

71
67
64
86
78

84
78
77

56

Alla

86
88
46
66

88

80

79
79
86
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tidigt som de sociala skillnaderna när det gäller
regelbundet utnyttjande av tandvård kvarstod
och till och med accentuerades (20).
En senare undersökning som gjorts i Köpenhamn visade bland annat att personer med annan
etnisk bakgrund gör färre förebyggande tandläkarbesök än personer med dansk bakgrund (21).
Det är särskilt anmärkningsvärt att »efterkommande«, det vill säga personer som är födda och
uppvuxna i Danmark och därmed omfattats av
kostnadsfri kommunal tandvård upp till 18 års
ålder besöker tandläkare hälften så ofta som övriga danska ungdomar (21).
I samma studie av köpenhamnarna har man
dessutom visat att skillnaden i utnyttjande av förebyggande tandvård inte endast är ett ungdomsproblem. Den lägsta konsumtionen av diagnostiska tjänster ses hos de äldsta i samhället (21)
trots att en annan ny studie visat att just denna
grupp har den största sjukdomsbördan och det
största behandlingsbehovet (22).
En tidigare studie av 67-åriga pensionärer
stödjer den låga anslutningen till regelbundna
tandläkarbesök i den här åldersgruppen (23).
En undersökning av hemmaboende psykiatriska
patienter visade också mycket färre regelbundna
tandläkarbesök än för befolkningen i övrigt (24).
För de unga ses generellt en mindre ökning i utnyttjandet av tandvårdssystemet sedan 1972 (tabell 1) medan ökningen över tid är mycket större
hos åldersgrupperna medelålders och äldre (tabell 2). Tabell 1 och 2 visar dessutom jämförbara
data från övriga nordiska länder vars tandvårdssystem på många områden liknar det danska
(25). Tabell 3 visar de faktorer som identifierats
som betydelsefulla för utnyttjandet av det danska
tandvårdssystemet i litteraturen.
Munhygienvanor
Den senaste nationella undersökningen (2000)
omfattade även munhygienvanor hos vuxna
danskar (26). Resultaten visar att 68 procent av
danskar med naturliga tänder borstar tänderna
två eller flera gånger om dagen, 28 procent använder tandpetare minst en gång om dagen och
11 procent använder tandtråd varje dag (26).
I nationella undersökningar från 1980-talet
angav något fler att de borstade tänder två eller
fler gånger om dagen, lite färre använde tandpetare medan användningen av tandtråd tycks
vara oförändrad (16, 17). Denna mindre nedgång
i tandborstningsvanor kan dock bero på att man
använt olika metoder för att samla in data.
I vuxenundersökningen från 1987 fann man
inga systematiska skillnader i användningen av
hjälpmedel för munhygien mellan åldersgrupperna. Tandpetare och tandtråd användes dock
oftare av dem som regelbundet utnyttjade tandvårdssystemet än av dem som inte utnyttjade det
(16). En annan studie från 1980-talet visade att
TANDLÄKARTIDNINGEN ÅRG 100 NR 2 2008
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TABELL 2. Procentandel regelbundna användare bland medelålders och äldre
personer.
1983
Danmark
Petersen PE (12)*
45–54-åringar
1983
Danmark
Petersen PE (15)**
45–54-åringar
1987
Danmark
Kirkegaard et al (16)
50–64-åringar
1987
Danmark
Rasmussen et al (45)
45–54-åringar
1996
Danmark
Christensen et al (10)
45–54-åringar
1996
Danmark
Schwarz E (14)
45–54-åringar
2003
Danmark
Petersen et al (11)
45–54-åringar
2005
Danmark
Christensen et al (19)***
45–54-åringar
2001
Sverige
Hjern et al (42)
45–64-åringar
2002
Sverige
Bagewitz et al (46)
1987
Norge
Søgaard et al (44)**
1999
Finland
Suomine-Taipale et al (47)***
* Endast män
** Uppskattning utifrån figuren
*** Hade varit hos tandläkare under de senaste fem åren

48
47
49
75
87
83
89
88
89

55–64-åringar
65–69-åringar
65–81-åringar
65–74-åringar
65–74-åringar
65+-åringar
65–74-åringar
55–64-åringar

35
25
23
35
54
38
66
80

65–69-åringar 88
56+-åringar 68
65–74-åringar 66

TABELL 3. Faktorer som påverkar danskar att göra
regelbundna tandläkarbesök.
Faktorer som främjar besök

Faktorer som hämmar besök

Kvinnligt kön
Hög inkomst
Hög utbildning
Dansk bakgrund

Manligt kön
Låg inkomst
Låg utbildning
Annan etnisk bakgrund

25- till 44-åriga kvinnor hade bättre munhygienvanor än män. Även en hög utbildningsnivå och
regelbundna tandvårdsvanor påverkade munhygienvanorna i positiv riktning (17).
Färska data visar att motsvarande variationer
kvarstår år 2000 (26). Dessutom hade möjligheten till tandvård i skolåldern ett positivt inflytande på munhygienvanorna både när det gäller
tandborstning och användning av tandtråd (26).
I en studie från 2003 angav gravida kvinnor en
mycket hög munhygiennivå; i stort sett alla tillfrågade kvinnor borstade tänderna två gånger
om dagen och drygt hälften använde tandpetare
och tandtråd minst en gång i veckan (27). Däremot är det långt färre (59 %) som borstar tänder
två gånger om dagen hos psykiskt svaga grupper
(24). Tabell 4 visar utvecklingen över tid för munhygienvanor, tandborstning två gånger om dagen
samt användning av tandpetare och tandtråd.
Data från Sverige och Finland visar lägre procentandelar för tandborstningsvanor och för övrigt märks stora olikheter mellan könen (28–30).
En översikt över faktorer med klar betydelse för
munhygienvanorna ses i tabell 5.
Barn och ungdomar
I Danmark får alla barn från 0–17 år kostnadsfri
tandvård inom den kommunala tandvården. Första steget mot systematisk tandvård för barn togs
med inrättandet av skoltandvården 1910. Det följdes av lagen om barntandvård 1972 och senare
med lagen om tandvård 1986 som nu ersatts av
hälsolagen med tillhörande kungörelser (1).
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»Kollektiva program för
tandborstning och fluorsköljningar
upprättades tidigt i den kommunala
tandvårdens historia.«

Innehållet i lagstiftningen är dock i stora drag
detsamma som tidigare eftersom servicen bygger på en hälsofrämjande princip och ett system
som ska tillhandahålla förebyggande och behandlande tandvård utan kostnad för patienten.
Dessutom är systemet i hög grad skolbaserat och
uppsökande vilket har medverkat till ett stort
deltagande bland barn och ungdomar.
Kommunerna kan välja om de vill genomföra
tandvårdsprogrammet i offentlig eller privat
regi. Valfrihet gäller även för barn och ungdomar,
dock mot delvis egenbetalning om 0–15-åringar
väljer en privatpraktiserande tandläkare i ett
området där det redan finns en kommunal tandklinik. I dag går dock omkring 90 procent av alla
barn och ungdomar till en kommunal klinik.
Ett hälsoinformationssystem infördes samtidigt med lagen om barntandvård 1972 (31) vilket
har betytt att såväl struktur (tandvårdssystemet),
process (tandvårdstjänster) som »outcome«
(hälsoresultat) har kunnat utvärderas löpande
på nationell och lokal nivå.

Kollektiva program för tandborstning och
fluorsköljningar upprättades tidigt i den kommunala tandvårdens historia (32). En senare undersökning av sexåriga barns tandvårdsbeteende
(33) visade att mindre än hälften av föräldrarna
borstade sina barns tänder dagligen trots en rätt
hög kunskapsnivå hos föräldrarna om karies och
möjligheterna att förebygga sjukdomen. Såväl
föräldrarnas utbildning som inkomst hade betydelse för om barnen fick hjälp med tandborstningen (33). 1988 undersöktes hälsobeteende,
bland annat tandvårdsbeteende, hos 11–15-åringar. Barn i högre socialgrupper borstade tänderna
oftare än barn från lägre socialgrupper (34).
En studie från 1999 belyste organiseringen av
hälsoarbetet i det danska kommunala tandvårdsprogrammet. Överraskande var att endast hälften
av de kommunala tandsköterskorna rapporterade om »health education«-aktiviteter i skolan
medan munhygieninstruktion gavs systematiskt
till alla barn från förskoleklassen upp till tredje
klass (35).
En jämförande nordisk undersökning från
1999 påpekade dessutom att tandborstningsinstruktion var första val vid förebyggande arbete
i Danmark i motsats till i andra nordiska länder
där tandvården lade lika mycket vikt vid kostrådgivning och information om fluoranvändning
(36). I en undersökning av europeiska 11-åringars dagliga tandborstningsvanor låg Danmark på
82 procent omedelbart efter Sverige där 83 procent av 11-åringarna borstar tänderna fler än en
gång om dagen. Sämst placerad låg Ryssland, de
baltiska länderna och Finland med mindre än 40
procent (37) (tabell 6).
SAMMANFATTNING
Totalt sett har det under de senaste 30 åren skett
en ökning i utnyttjandet av tandvårdssystemet
i Danmark samt en förbättring i befolkningens
egenvård i form av tandborstning och användning av tandpetare och tandtråd. Det ökade utnyttjandet av tandvården beror till stor del på

TABELL 4. Procentandel personer med olika munhygienvanor
Tandborstning
minst 2 gånger/dag
Män Kvinnor Alla
1986
1992
2003
2003

Danmark
Danmark
Danmark

Petersen PE (17)
Hede og Petersen (24)
Christensen et al (27)
Christensen et al (26)

2005

Sverige

Hugoson A (28)

1994
2002

Finland
Finland

Murtumaa H (30)
Honkala S (29)

24–44-åringar
psykiskt sjuka personer
gravida 25–42 år
alla
25–44-åringar
45–64-åringar
65+-åringar
20–40-åringar
60–80-åringar
15-åringar *
16–18-åringar

72

92

77

96
59

40
23

79
47

83
59
73
66
54
77/67
80/57
61

Användning av
tandtråd
=/>dgl <dgl

Användning av
tandpetare
=/>dgl <dgl

45
11
50
14
45
28

31
17
22
24
21
<15
60

22
14
16
8
13
11

43
6
17
17
6
15/30
12/16

* Uppskattning utifrån figur 1
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TABELL 5. Faktorer av betydelse för munhygienvanor
hos danskar.
Faktorer som främjar
munhygienvanor

Faktorer som hämmar
munhygienvanor

Kvinnligt kön
Manligt kön
Hög utbildningsnivå
Låg utbildningsnivå
Regelbundna tandvårdsvanor Oregelbundna tandvårdsvanor
eller utnyttjar inte tandvården
Tandvård i barndomen
Ingen tandvård i barndomen
Har 20 tänder eller fler
Har färre än 20 tänder
TABELL 6. Procentandel 11-åriga barn som borstar tänder
mer än en gång om dagen och som använder tandtråd (37).
Tandborstning
>en gång om dagen

Använder
tandtråd

83
82
76
74
73
63
63
61
61
60
59
59
59
56
56
46
45
45
40
38
34
34
34

6
9

Sverige
Danmark
Tyskland
Österrike
Norge
Tjeckien
Israel
Kanada
Frankrike
Polen
Nordirland
Skottland
Wales
Grönland
Slovakien
Ungern
Spanien
Belgien
Estland
Lettland
Finland
Litauen
Ryssland

7
17
6
10
25

ENGLISH SUMMARY
Utilization of dental care system
and oral self-care practices in Denmark
Lisa Bøge Christensen och Poul Erik Petersen
Tandläkartidningen 2008; 100 (2): 82–8

15

The aim of this review paper is to describe
utilization of the dental care system and oral
self-care practices among Danish citizens. All
children and adolescents have access to free-ofcharge preventive and curative dental care offered by school-based outreaching public dental
health services. Almost 100% of the target
group participates in this programme. The adult
population is offered dental care by dentists in
private practice, which is partly paid by the
National Health Insurance (NHI).
The reimbursement scheme of the NHI
gives priority to preventive dental visits as well
as to dental services that include oral hygiene
instructions and counselling on diet and use of
tobacco. In the last thirty years there has been
an increase in the proportion of Danes who
make regular dental visits and there has also
been some enhancement of oral hygiene habits
in terms of tooth brushing, use of toothpicks
and dental floss.
However, there are still population groups
who do not use the dental care system regularly
and who do not benefit from preventive dental
care, in particular, disadvantaged older people.
This inequity among those with poor living
conditions and poor dental care habits has a
social gradient. In future, oral health promotion
should be directed specifically to these underprivileged groups. Tools are recommended
for evaluating oral health activities directed
towards reducing the burden of oral diseases,
especially in relation to dental caries, periodontal disease and lesions of the oral mucosa.

12
4
2
9

3

att det med åren har blivit allt fler personer i de
äldre åldersgrupperna som har kvar sina naturliga tänder.
Den övergripande målsättningen för tandvården är delvis uppfylld med den förbättrade tandstatusen i befolkningen. Största delen av befolkningen uppsöker regelbundet tandvården, men
lågt utnyttjande av tandvårdssystemet har fortfarande en social gradient. Den grupp i samhället som inte regelbundet går till tandläkaren, och
som därför sällan eller aldrig får förebyggande
tandvård, tillhör företrädesvis mindre privilegierade befolkningsgrupper. Det gäller äldre och
speciellt svaga grupper som till exempel psykiskt
sjuka. Det är mot dessa samhällsmedborgare som
en hälsofrämjande insats bör riktas specifikt.
Figur 1 visar olika riskfaktorer som har inflytande på bland annat oral hälsa och livskvalitet
(38). Denna modell är lämplig för planering av
interventionsprogram. Det nuvarande tandvårdssystemet omfattar ett hälsoinformationsTANDLÄKARTIDNINGEN ÅRG 100 NR 2 2008

tema2_art10.indd 6

system för barn och ungdomar som gör det möjligt att analysera såväl struktur och process som
»outcome« i tandvårdssystemet (31).
För vuxenbefolkningens del kan man enbart
hämta upplysningar om struktur, process och
tandstatus för valda årskullar av patienter via det
nuvarande systemet. För att kunna mäta den hälsofrämjande effekten av att »utnyttja« eller »inte
utnyttja« tandvårdssystemet samt av vuxnas
egenvård anser vi att det bör upprättas ett systematiskt hälsoinformationssystem för samtliga
personer som är bosatta i Danmark.
Detta skulle kunna bidra till övervakning av
utvecklingen av de orala sjukdomarna i befolkningen, inte enbart när det gäller kariesförekomst, utan också förekomst och fördelning av
parodontala sjukdomar samt god- och elakartade
slemhinneförändringar.
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