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■ ■ ■  Tandläkare, såväl manliga som kvinnliga, och tandhygienister i allmänpraxis
har i betydande utsträckning muskuloskeletala symtom från nacke och skuldror.
Dessutom har kvinnliga tandläkare och tandhygienister i hög frekvens symtom från
händer och handleder, problem som ofta är multipla och kombinerade med besvä-
ren från nacke och skuldror. Symtomen hos tandhygienister är vanligen långvariga
och i behov av behandling.

Tandläkare och tandhygienister kan också utveckla sensoriska och motoriska
neuropatisymtom i händerna, sannolikt associerade till exponering för högfrekven-
ta vibrationsinstrument, vilket också kan äventyra hela deras yrkesverksamhet.

Detta är fynd som presenteras i en avhandling om arbetsmiljörisker inom tandvår-
den baserad på ett antal studier genomförda vid yrkes- och miljömedicinska kliniken
i Lund. Avhandlingen ”Occupational health risks in dentistry – musculoskeletal
disorders and neuropathy in relation to exposure to physical workload, vibrations
and mercury”, för avläggande av doktorsexamen i medicinsk vetenskap, försvara-
des av leg sjukgymnast Ingrid Åkesson vid medicinska fakulteten, Lunds universitet,
den 17 mars. Fakultetsopponent var overlæge, Dr med Sigurd Mikkelsen, Glostrup,
Danmark. Handledare under avhandlingsarbetet har varit professor Ulrich Moritz,
Lund, professor Staffan Skerfving, Lund och professor Göran Lundborg, Malmö.

Författare
Ingrid Åkesson, dr med vet, belastningsergonom.
Yrkes- och miljömedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset i Lund.

Accepterad för publicering den 12 maj 2000

Arbetsmiljörisker inom tandvården
Ingrid Åkesson

tandläkartidningen årg 92 nr 8 2000



A r b e t s m i l j ö r i s k e r

tandläkartidningen årg 92 nr 8 2000

vetenskap

Tandvårdens arbetsmiljö innehåller ett stort
antal riskfaktorer som anses medföra expo-
nering som genom sin skadliga inverkan

kan ge upphov till symtom och på längre sikt
ohälsa. Det gäller såväl fysiska, kemiska som psy-
kosociala faktorer.

Det är känt sedan länge att tandläkare utvecklar
besvär från rörelseorganen som anses vara arbets-
relaterade. Patienten behandlas idag mestadels i
liggande position med tillämpning av sit-down,
four-handed dentistry. Detta innebär att tandlä-
karen under behandlingen assisteras av en mitt-
emot sittande tandsköterska med sugassistans för
evakuering av saliv och vatten samt överräckning
av instrument.

Låsta, obekväma arbetsställningar

De stora synkraven och det motoriskt krävande
precisionsarbetet som skall utföras i ett mycket
begränsat och svåråtkomligt arbetsområde, pa-
tientens munhåla, utgör svåra hinder för att arbeta
utifrån ergonomiska principer. Detta medför att
låsta, obekväma arbetsställningar för nacke och
rygg måste intas med armarna ut från kroppen,
ofta utan någon avlastning.

Således påverkar de höga synkraven starkt hu-
vudets och delvis bålens positioner, vilket ofta le-
der till en statisk, långvarigt böjd och roterad ställ-
ning som belastar framför allt halsryggen och dess
omgivande strukturer. Det manipulativa preci-
sionsarbetet påverkar framför allt belastningen av
hand-, arm- och skulderregionerna.

Vid start av de i denna avhandling presenterade
studierna hade problemen mestadels uppmärk-
sammats genom epidemiologisk kartläggning via
tvärsnittsstudier av belastningsbesvärens före-
komst framför allt bland tandläkare. Exponerings-
data för fysiska riskfaktorer hade sällan studerats.
Naturalförloppet för besvären liksom vilka dia-
gnoser som kliniskt kunde verifieras var inte kän-
da. Neurologiska symtom från händer i relation
till exponeringen för högfrekventa vibrationer
hade inte heller studerats ingående. Eventuella
samband mellan förekomst av muskuloskeletala
besvär, neurologiska handsymtom och kvicksil-
verexponering, rökvanor eller övervikt hade inte
heller studerats tidigare.

Mot denna bakgrund syftade dessa studier till
att bland personal inom folktandvården studera
naturalförloppet av muskuloskeletala besvär i
nacke och övre extremiteter, kliniskt fastställa dia-
gnoser, mäta funktionsnedsättning i relation till vib-
rationsexponering samt att mäta fysisk belastning i
nacke-, skulder-, arm- och handregionerna under
arbete. Syftet var dessutom att studera eventuella
effekter av andra faktorer som skulle kunna påverka

utvecklingen av muskuloskeletala och neurologiska
symtom från nacke och framför allt övre extremite-
ter som rökvanor, övervikt samt kvicksilver- och
selenstatus.

Förekomst av besvär
och kliniska fynd

I de föreliggande studierna framkom att tandläkare
och tandhygienister jämfört med referenter hade
hög frekvens av muskuloskeletala besvär från nack-
och skulderregionerna (58–75 %) under den senas-
te 12-månadersperioden. Kvinnliga tandläkare och
tandhygienister hade dessutom besvär från handle-
der/händer (46–59 %) samt höfter (19–27 %). Be-
svären tenderade att vara multipla och långvariga.

I en uppföljningsstudie av kvinnlig tandvårds-
personal konstaterades att under en 5-årsperiod
hade 14 av totalt 90 individer bland tandhygienister
(27 %), tandläkare (10 %), tandsköterskor (10 %)
lämnat sina yrken för annan sysselsättning. Endast
en hade avgått med ålderspension, en tandsköter-
ska. De som lämnat yrket hade redan vid uppfölj-
ningsperiodens start mer uttalade besvär än de som
var kvar i yrket efter 5 år.

Tandläkare och tandhygienister hade mest be-
svär. Vid en klinisk undersökning kunde besvären
verifieras med objektiva fynd och en del med speci-
fika diagnoser. Den vanligast förekommande dia-
gnosen bland 84 kliniskt undersökta i studiegrup-
pen var spänningstillstånd i nackregionen, ”ten-
sion neck syndrome” (21) följt av trapeziusmyalgi
(6) och karpaltunnelsyndrom, CTS (6). Bland 27
undersökta referenter förekom ”tension neck syn-
drome” (3) men inte trapeziusmyalgi eller CTS.
Bland tandvårdspersonal förekom det oväntat
många med diagnostiserade höftproblem, 12 jäm-
fört med inte någon alls bland referenterna.

Det ställdes sammanlagt 68 diagnoser i den totala

Figur 1. Tandläkare i vanligt förekommande arbetsställning.
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gruppen tandvårdspersonal jämfört med 6 i refe-
rentgruppen. Samma person kunde ha fler än en
diagnos. Vid den kliniska undersökningen kunde
dessutom konstateras att det var vanligt med fynd
från underarmsregionen även om inte diagnoskri-
terierna uppfylldes. Således hade 24 procent av
tandläkarna fynd typiska vid Quervains tenosyno-
vit i handledsnivå. Nedsatt funktion kunde påvisas
vid undersökning av perifer känsel och finmotorik
samt lägre gripkraft i händerna hos vibrationsexpo-
nerade grupper jämfört med icke exponerade refe-

renter. De konstaterade funktionsnedsättningarna
är kända som typiska effekter av vibrationsexpone-
ring.

Kvicksilverhalter i biologiska media

Kvicksilverhalter i biologiska media som urin, plas-
ma och blod var generellt låga men signifikant hög-
re bland tandvårdspersonal jämfört med icke yrkes-
mässigt kvicksilverexponerade referenter från all-
mänbefolkningen i samma geografiska område. Ef-
fekten från de egna amalgamfyllningarna var jäm-
förbar med den yrkesmässiga exponeringseffekten.

Inga samband mellan förekomst av muskulo-
skeletala, enstaka eller multipla, besvär från olika
kroppsregioner och neurologiska symtom från
händer kunde konstateras i relation till kvicksil-
ver- eller selenstatus och inte heller till rökvanor
eller övervikt.

Riskfaktorer

Vid exponeringsmätningar kunde konstateras att
tandläkare arbetar med hög statisk och genom-
snittlig muskulär belastning i skulderregionen och
i höger underarm, med kraftigt framåtlutad hu-
vudposition ofta kombinerad med extrem sido-
lutning och med extremställningar i handlederna
(fig 2 och 3) under långa sammanhängande perio-
der. Exponeringen innehåller ett flertal faktorer
som anses utgöra riskfaktorer för utveckling av
muskuloskeletala besvär i nacke, skuldra, arm och
hand. Tandläkare med besvär tenderade att arbeta
med lägre muskulär belastning och i mindre extre-
ma positioner för nacke och handleder genom att
förändra arbetsställningen, vilket skulle kunna
tolkas som ett exempel på viss adaptation till en
mer skonsam belastning av symtomdrabbade
strukturer. För att säkerställa detta krävs dock yt-
terligare studier av ett större antal individer och
med uppföljning under längre tid.

Förslag till åtgärder

De gjorda erfarenheterna i dessa studier kan bilda
underlag för förslag till preventiva åtgärder i syfte
att försöka minska extrembelastningar och skapa
optimala ergonomiska förutsättningar.

Insatserna bör riktas såväl mot bättre ergono-
misk utformning av utrustning och instrument
som mot individella åtgärder. De senare i form av
specifik undervisning om riskfaktorer samt råd
och träning i optimalt anpassade omväxlande ar-
betsställningar vid tandvårdsarbete.

Figur 2. Plottad tvådimensionell fördelning över huvudpositioner under ett
typiskt patientbehandlingspass för en tandläkare som arbetar i överkäken
(vänster) och för en annan vid arbete i underkäken. Cirkelns centrum represen-
terar upprätt position i förhållande till lodlinjen, om man tänker sig att man ser
huvudet uppifrån. Båda tandläkarna arbetar med huvudet i framåtböjda
positioner, vid arbete i överkäken dessutom sidoböjt åt höger och åt vänster
vid arbete i underkäken. Återgivet från figur 1 i delarbete IV.

Figur 3. Plott över den tvådimensionella fördelningen av handledsvinklar för
vänster hand (vänster i fig) och höger hand (höger) hos en tandläkare under
ett typiskt behandlingspass. Palmart motsvarar framåtböjning av handen,
dorsalt – bakåtböjning, radialt – åt tumsidan och ulnart – åt lillfingersidan.
Figuren visar att händerna har helt olika rörelsemönster. Återgivet från figur 2
i delarbete IV.
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