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Global munhälsa  
– en utmaning för oss alla

 V år internationella tandläkarorga
nisation fdi, har just avhållit sitt 
årliga möte. När man i interna
tionella sammanhang diskuterar 
tandläkarnas yrkesutövning blir 

det tydligt att det är stora skillnader mellan 
olika länder och även olika världsdelar. Detta 
blir än mer tydligt när diskussionerna kommer 
in på hur tandvård ska bedrivas och hur man 
ska kunna förbättra munhälsan i befolkningen. 
De kulturella skillnaderna är uppenbara och 
ibland har vi svårt att förstå varandras verk
ligheter. Ett tema som alltid är uppe till dis
kussion är de stora skillnaderna i oral hälsa i 
värld en. Infektioner som vi betraktar som ba
nala hos oss innebär invalidisering för perso
ner med undernäring i andra länder och i flera 
länder är tyvärr dödsfall orsakade av orala och 
dentala infektioner en realitet. Det är svårt för 
oss här hemma i trygga Sverige att förstå detta. 
Men tanken svindlar helt klart när man jämför 
Sverige som har en tandläkare per cirka 1 200 
invånare med några afrikanska länder som har 
en tandläkare per flera hundratusen invånare. 
I det perspektivet är målet att barn födda från 
och med 2026 ska vara kariesfria hela livet 
minst sagt en utmaning. Men kanske måste vi 
sätta de där nästan orimliga målen för att vi 
ska förstå. För sjukdomar i mun och tänder är 
ett globalt hälsoproblem.

För oss som är tandläkare och verksamma i 
Sverige är det en självklarhet att befolkningen 
har en tämligen god oral hälsa. Visserligen är 
vi fullt medvetna om att munhälsan varierar 
mellan olika grupper, att det finns en social 
gradient och att yngre, tack vare förebyggande 
insatser, genomsnittligen har bättre hälsa än 
äldre. Men ändå hände det ofattbara härom 
året. Ett barn avled i sviterna efter en tand
infektion som var behandlingsbar. Och det 

hände här i Sverige. Det finns alltid en risk när 
man har ett så gott hälsoläge som vi har i Sve
rige att man slår sig för bröstet och blir nöjd 
och tycker att man kan slå sig till ro. Risken är 
att det som är vanligt i sjukdomspanoramat 
globalt sett blir så ovanligt här att vi förlorar 
den diagnostiska skärpan och att vi inte inter
venerar och behandlar i tid. Vi kanske betrak
tar barn och ungdomar som så friska att vi inte 
följer deras hälsoläge och utveckling av tänder 
och bett som vi borde och därmed missar att 
upptäcka avvikelser eller att dia gnostisera 
sjukdom i tid. En missad kariesskada som 
obehandlad ger upphov till värk eller en per
manent hörntand som ingen märker att den 
saknas. Kanske banala avvikelser, men inte 
något som vi kan eller ska acceptera. Eller att 
vi anser att den äldre patienten som alltid varit 
så frisk och inte haft något behandlingsbehov 
säkert klarar sig bra även om det nu gått några 
år sedan vi såg henne/honom sist. Men på 
samma tid kanske vår äldre patient blivit sjuk 
och börjat medicinera, vilket lett till muntorr
het, karies och svampinfektion i munnen. Och 
det tycker ingen tandläkare är okej.

När man nu från fdi går ut med en målsätt
ning om kariesfrihet för alla som föds från och 
med 2026, är det faktiskt också en utmaning 
här hemma. För inte heller vi har en befolk
ning som är frisk, vi vet inte ens säkert hur 
sjukdomsförekomsten manifesterar sig i olika 
grupper av befolkningen. Däremot vet vi att 
svensk tandvård och svenska tandläkare ge
nom strategiskt folkhälsoarbete och högkvali
tativt diagnostiskt och rehabiliterande arbete 
sett till att den svenska mun och tandhälsan 
förbättrats kraftigt. Vi har all anledning att 
vara stolta. Och nog är det så att fdi:s mål för 
2026 års barn är en utmaning för oss, precis 
som för alla andra tandläkare i världen. n

I det perspek-
tivet är målet 
att barn födda 
från och med 
2026 ska vara 
kariesfria hela 
livet minst sagt 
en utmaning.
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sätt är den ett 
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enstaka fallbe-
skrivningar och 
auktoritära ex-
pertutlåtanden 
som länge domi-
nerat medicinen.« 
Ur SBU:s Vetenskap 
& Praxis 1995. Gäl-
ler också odonto-
login. Hoppas att 
forskningsminis-
tern instämmer ! ■
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Samma yrke 
– olika villkor

 N är jag läser artiklarna i detta nummer ser jag att två så 
olika ämnen som belastningsskador hos tandläkare och 
användandet av de nationella riktlinjerna från varsitt 
håll belyser de olika villkor tandläkare arbetar under. 

På den stora kliniken med många anställda tandläkare – o� ent-
ligt eller privat – styr den enskilde tandläkaren allt mindre över 
sin tid, stressen ökar och återhämtningen blir sämre. En känd or-
sak till belastningsskador. Den ensamme privatpraktikern kan å 
andra sidan styra över sin tidbok (naturligtvis med de begräns-
ningar som hänsynen till ekonomin kräver) men tvingas ofta sköta 
hela administrationen efter mottagningstid. Förvisso en stressfak-
tor, men den kanske inte sätter sig i nacke och axlar på samma sätt 
som när man utför precisionsarbete vid stolen under en tidspress 
man inte kan påverka. (Läs mer på sidan 16.)

I artikeln om tandvårdens arbete med de nationella riktlinjerna 
konstateras att man i stora organisationer – inte bara inom folk-

tandvården – har en fördel av just sin storlek 
när det gäller att sprida och utbyta kunskap 
om riktlinjer för olika behandlingar. Här 
nämner tandläkaren som deltagit i en enkät-
undersökning hur roligt det är att få jobba 
med riktlinjerna eftersom de handlar om 
odontologi och inte ekonomi. Den ensamme 
tandläkaren som kanske har ett jämförelsevis 
mer begränsat kollegialt utbyte kan ha betyd-
ligt svårare att komma igång med införandet 
av de nationella riktlinjerna på kliniken. (Läs 
mer på sidan 29.) 

Där tandläkaren på den stora kliniken har 
fysiska känningar av den ekonomiska stres-
sen har den ensamme kollegan bra kontroll; 
där tandläkaren på den stora kliniken är om-
given av kolleger att tala riktlinjer med är 
enmansklinikern hänvisad till skriftlig infor-
mation utifrån.

Det var ett bra tag sedan skiljelinjen mellan 
arbetsvillkoren inom tandvården konsekvent 
gick mellan privattandvård och folktandvård. 
Nu blir det allt tydligare att den går mellan 
stora kliniker och små. Den senare kan fak-
tiskt vara en folktandvårdsklinik som hålls 
igång av en tandhygienist och en tandsköter-
ska med en stafettandläkare på besök. ■

»Det var ett 
bra tag sedan 
skiljelinjen … 
konsekvent 
gick mellan 
privattandvård 
och folktand-
vård.« 
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AKTUELLT

Efterfrågan  
på nya tandläkare 
verkar minska
➤ Tandläkarstuderande 
har lätt att få jobb efter 
utbildningen, men Tand-
läkarförbundets årliga 
webb enkät om studenter-
nas framtidsplaner visar 
att andelen som får besked 
redan ett par månader 
innan de tar examen verkar 
minska.

Information om enkäten 
har gått ut till samtliga stu-
denter som går termin tio 
på tandläkarutbildningen i 
slutet av höstterminen 2011 
och vårterminen 2012. Av 
sammanlagt drygt 160 stu-
denter svarade 69 procent.

Årets enkät visar att 71 pro-
cent hade fått arbete som 
tandläkare, jämfört med 85 
procent 2008/2009. Även 
2009/2010 och 2010/2011 
var andelen högre än i den 
senaste undersökningen.

I Sveriges Tandläkarför-

Fler flickor  
än pojkar  
får tandställning
➤ I Norrbotten är det fler 
flickor än pojkar som får 
tandställning. Könsskill-
naden syns tydligare på 
landsbygden än i tätorter-
na. Nu vill specialisttand-
vården i Norrbotten utreda 
orsakerna.

– Vi har tidigare trott 
att det var för att pojkarna 
oftare tackar nej. Men är 
det verkligen så eller fal-
ler vi till föga för tjejer och 
tjatande föräldrar? Det här 
är intressant ur jämställd-
hetsperspektiv, så vi ska 
undersöka siffrorna när-
mare, säger Tomas Josefs-
son, verksamhetschefen 
för specialisttandvården i 
Norrbotten, till Piteå Tid-
ning.

js

www.tandlakarforbundet.se
 läs mer

bunds rapport om enkäten 
står det:

»Efterfrågan på nyut-
examinerade tandläkare 
verkar ha mattats av något. 
Resultatet ligger i linje 
med de signaler förbun-
det fått från medlemmar 

Andel som fått arbete som tandläkare före examen. I årets 
enkät svarade 71 procent ja på frågan »Har du fått arbete som 
tand läkare?«. I tidigare undersökningar har en större andel 
svarat ja.

om en stagnerande tand-
vårdsmarknad samt För-
säkringskassans senaste 
utgiftsprognos från maj 
2012.« js
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Ska en tandläkare kunna 
överklaga Socialstyrel
sens beslut i ett patient
anmälningsärende? Det 
vill många remissinstan
ser. Men frågan har ham
nat i långbänk.

Det måste gå att överklaga 
beslut som fattats av So-
cialstyrelsen i ärenden 
om felbehandling inom 
vården. Det tyckte ett 
flertal remissinstanser, 
bland andra Tandläkar-
förbundet, när den nya 
patientsäkerhetslagen 
trädde i kraft den 1 januari 
2011. Sammanfattningsvis 
hänvisade man till rätts-

säkerhetsprincipen. När 
Hälso- och sjukvårdens an-
svarsnämnd, hsan, utredde 
patientklagomålen, fanns 
rätten för både anmälaren 
och den anmälde att över-
klaga till förvaltningsrätten 
och eventuellt gå vidare i 
rättshierarkin om man inte 
var nöjd med beslutet.

Många trodde att över-
klagningsmöjligheten 
skulle föras in i den nya 
patientsäkerhetslagen per 
automatik, men så blev 
det inte; patientsäkerhets-
utredningen diskuterade 
frågan, men föreslog inte 
en överklagningsmöjlig-

het i sitt slutbetänkande. 
Det fanns inte heller någon 
önskan om detta från re-
geringens sida inför utred-
ningen.

Efter kritik från en rad 
aktörer beslöt regeringen 
att utreda frågan, men när 
Tandläkartidningen kon-
taktar socialdepartementet 
för besked om hur långt 
utredningen kommit visar 
det sig att det enda svaret 
är: »Frågan bereds.«  Press-
talesmannen kan inte ange 
när denna beredning vän-
tas vara klar. 

Det är också svårt att få 
ett konkret svar på frågan 

varför regeringens utred-
ning drar ut på tiden. 
Press talesmannen hänvisar 
till »nya förutsättningar 
i och med den nya klago-
målshanteringen«.

Det enda Tandläkartid-
ningen kan hitta i propo-
sitionen och som enligt 
regeringen måste utredas 
noggrant är att den tidigare 
överklagningsmöjligheten 
inte innefattade exem-
pelvis vårdgivares rätt att 
överklaga. Enskilda yrkes-
utövare som fått kritik vid 
Socialstyrelsens reguljära 
tillsyn hade inte heller rätt 
att överklaga.

mats Karlsson

Rätt att överklaga?
– regeringens svar dröjer
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Ensamkommande flyk
tingbarn ska inte felak
tigt bedömas som vuxna. 
För att minska risken 
har Socialstyrelsen tagit 
fram nya rekommenda
tioner.

Röntgenundersökningar av 
tänder kommer även i fort-
sättningen att vara ett led i 
åldersbedömningar av en-
samkommande barn som 
söker uppehållstillstånd i 
Sverige. De ska bedömas av 
rättsodontolog, för närva-
rande Irena Dawidson på 
Rättsmedicinalverket.

En papperslös person 
som säger sig vara under 
18 år ska anses vara det om 
inte det bedöms vara 95 
procent sannolikt att ung-
domen är över 18 år. Det 
är samma sannolikhetsbe-
räkning som görs i andra 
medicinska sammanhang, 
påpekar Socialstyrelsen.

Migrationsverket kan erbju-
da en medicinsk åldersbe-

Nya rekommendationer  
för åldersbedömning av barn

dömning när det är osäkert 
om en ensamkommande 
ungdom är under eller över 
18 år. Enligt Socialstyrelsen 
är ingen av de metoder 
som i dag används helt till-

förlitlig. Vid radiologiska 
undersökningar av tän-
dernas och handskelettets 
utveckling har resultaten 
en felmarginal på mellan 
två och fyra år.

Hittills har risken för 
felbedömningar varit för 
stor, anser Socialstyrelsens 
utredare Katarina Munier 
och Elis Envall. Åldersbe-
dömningarna måste upp-
fylla krav på objektivitet, 
vetenskaplighet, kvalitet 
och rättssäkerhet, tycker 
de.

De osäkerheter som 
finns med radiologiska me-
toder bör hanteras på ett 
standardiserat sätt på ett 
särskilt protokoll.

Om medicinska behov 
identifieras i samband med 
åldersbedömning, bör ung-
domen remitteras till tand-
vården och/eller övriga 
hälso- och sjukvården för 
behandling.

I samband med de nya re-
kommendationerna har 
Socialstyrelsen slopat sina 
allmänna råd om medi-
cinsk åldersutredning av 
invandrarbarn och adop-
tivbarn.

janet suslicK
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För att minska risken att ensamkommande flyktingbarn 
felaktigt bedöms som vuxna, rekommenderar Socialstyrelsen 
att ungdomarna ska anses vara barn om det inte är 95 procent 
sannolikt att de är över 18 år.

nyTT från wEbbEn

 läs mer www.tandlakartidningen/nyheter.se sammanställning Linda Persson

Kliniker struntar  
i tillstånd för  
panoramaröntgen
➤ En stor andel av de 
tandläkarmottagningar 
som genomförde under-
sökningar med panora-
maröntgen 2011 och första 
halvåret 2012 saknade 
tillstånd för detta. Det 
visar en studie från Strål-
säkerhetsmyndigheten 
som omfattar 1 704 mot-
tagningar. Av dessa sakna-
de 45 procent det tillstånd 
för panoramaröntgen som 
krävs enligt strålskydds-
lagen.

– Nu ska alla berörda 
tandläkarmottagningar 
kontaktas och vi ska be-
gära in deras redogörelser 
och tillståndsansökningar. 
Därefter beslutar vi om 
hur vi ska gå vidare, säger 
Anders Wikander, inspek-
tör på Strålsäkerhetsmyn-
digheten.

Anna Modigh  
ny bloggare
➤ Anna Modigh heter 
Tandläkartidningens nya 
bloggare på hemsidan. 
Hon går sjunde terminen 
på tandläkarutbildningen 

i Malmö 
och kom-
mer att 
skriva om 
sina upp-
levelser 
i skolan, 
bland an-
nat. 

– Det händer mycket, vi 
börjar med protetik till 
exempel, det känns spän-
nande att skriva om. Det 
känns också kul att själv 
kunna läsa inläggen sedan 
när jag är klar och ser 
tillbaka på den här tiden, 
säger hon.

Norsk glädje  
över nytt  
odontologihus
➤ Efter tjugo års väntan 
invigde universitetet i 
norska Bergen sin nya 
odontologibyggnad i 
mitten av augusti. Två 
statsråd var på plats när 
byggnaden, som beskrivs 
som en av Europas mo-
dernaste för tandhälsa, 
officiellt överlämnades till 
universitetet.

Kostnaden för det 
15 000 kvadratmeter stora 
huset blev 853 miljoner 
norska kronor.

Anna Modigh
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➤ Fråga oss om dina tän-
der! Det var uppmaningen 
till allmänheten när tand-
vården gick ut på gator 
och torg på Internationella 
Munhälsodagen lördagen 
den 8 september. 

På Hötorget i Stockholm 
stod representanter från 
tandvården och besvarade 
frågor och tandläkarstu-
denter delade ut tandbors-
tar på olika kreativa sätt. 

Munhälsodagen fi ras 
sedan 2008 den andra 
lördagen i september och 
uppmärksammades även i 
år på fl era håll i landet. lP

Valentino Walid, 10 år, (i röda byxor) och storebror Viktor, 12 år, med föräldrar passade på 
att ställa frågor till tandläkarstudenten Dorline Kollari. De fick bland annat rådet att borsta 
tänderna och använda tandtråd regelbundet för att slippa blödande tandkött. 

Munhälsan fi rades på gator och torg
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Tipsa oss! 
redaktionen@
tandlakarforbundet.se

Solen sken i kapp med tandläkarstudenterna som delade ut tandborstar till 
förbipasserande på Hötorget i Stockholm. Från vänster: Therese Lundquist, 
Dorline Kollari, Raham Dabirian, Sanna Ibsted och Hanna Gelebo.



NSK:s sortiment kan även köpas via Svensk 
Dentalservice / www.dentalservice.se

TS Dental är svensk representant för märket NSK.
Box 37, 911 21 Vännäs, Tel. 0935-131 11, info@tsdental.se, www.tsdental.se

Minsta huvudet

S-Max Pico 
Ultra-minihuvud       

X 600L 
Standardhuvud Smalaste halsen

S-Max  Ø 7,6 mm   Ø 12,7 mm 
Pico

X 600L   Ø 9,5 mm   Ø 14 mm

Världens minsta 
highspeed!*

S-Max Pico är NSK:s hittills minsta turbinvinkelstycke, framtaget för att 

ge ökad åtkomst och större synfält vid preparation. 

Ultra-minihuvud och supersmal hals ger avsevärt bättre sikt och större 

svängrum jämfört med standardvinkelstycken.

Pico ingår i S-Max-serien som har höljen i rostfritt stål, keramiska 

kullager och clean-head-system.

Pico kan köpas med alt. kopplas till LED-ljus och passar på alla typer 

av kopplingar.
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Ø 11,2 mm

Ø 8,6 mm
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*Enligt tillverkarens mätningar.

Bättre åtkomst, större synfält

S-Max Pico  X 600L

TS Dental -TLT-nr 9 -12.indd   1 12-06-25   08.11.25
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Senaste nytt finns på 
tandlakartidningen.se

certifierade optiker finns i BorÅs, HÖÖr,  karLstad, LUnd, MaLMÖ, MÖLnLYcke, norrkÖpinG, skÖvde, stockHoLM, sUndsvaLL, UMeÅ, UppsaLa, visBY, vÄnersBorG, vÄXJÖ, ÖreBro

Se bättre, må bättre! 
MeridentOptergos koncept - en unik mix av ergonomi och optik 

För oss är det självklart att börja med din arbetsställning, när vi 
är överens anpassar vi vår prismaoptik till dig. Vår metod före-
bygger eller avhjälper problem i nacke/axlar för dig.

Folktandvården i Västra Götalandsregionen, förser hälften av 
alla tandläkare och tandhygienister med vårt koncept i en stor 
ergonomisatsning.

Läs mer på www.meridentoptergo.se

FÖR 90 ÅR SEDAN …

 I Sveriges Tandläkare-
Förbunds Tidning 
nummer 7–8 1922 tas 

frågan om legitimering 
av tandtekniker upp, en 
fråga som ju varit på ta-
peten också under senare 
år.

Det är tandläkare Carl 
Prütz, sekreterare i för-
bundsstyrelsen, som i 
skrivelsen vänder sig till 
ordförandena i samtliga 
lokalföreningar. Han vill 
att de motsätter sig legi-
timering av tandtekniker. 

FRÅGan OM legitimering 
av tandtekniker togs upp 
på förbundets årsmöte 
av herr Lundquist från 
Lund. Hans förslag var 
att förbundet skulle 
»… söka upplysa riks-
dagsmännen om kårens 
ställning till frågan om 
tandteknikernas legiti-
mationsansökan«.

Skrivelsen från Carl 
Prütz fortsätter: »Då 
tiden nu snart är inne 
för riksdagens samman-

kallande och som känt är 
många av riksdagsmännen 
redan i december lämna 
sina hemorter, vill för-
bundsstyrelsen härmed 
hemställa, att lokalfören-
ingarnas styrelser oför-
dröjligen uppmana sina 
medlemmar att var och 
en i sin stad söka kontakt 
med riksdagsmännen i 
hemorten och på det kraf-
tigaste påvisa det både 
från juridisk och moralisk 
synpunkt oriktiga i att 
dessa tekniker erhålla legi-

timation. Vidare bör det 
samhällsvådliga i tek-
nikernas legitimerande 
påpekas och riksdags-
männen underrättas om 
att Förbundet tillsatt en 
kommitté för utredande 
av denna fråga och att 
hos denna kommitté allt 
material när som helst 
fi nnes tillgängligt …«

DEnna KRaFTFULLa ver-
bala kanonad hade tydli-
gen framgång.

mats Karlsson

Legitimering av tandtekniker – en återkommande fråga.
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Fler utbildnings
platser nästa år
➤ Tandläkarutbildningen 
utökas med 29 nya nybör-
jarplatser 2013 och 2014. 
Det föreslår regeringen i 
budgetpropositionen för 
2013.

Tandläkarprogrammet i 
Göteborg byggs ut med tolv 
platser nästa år. 2014 blir 
det ytterligare 17 nya plat-
ser, varav Umeå får tolv och 
Karolinska institutet fem.

Tandläkarutbildningen 
har byggts ut i etapper un-
der de senaste åren. I år har 
det blivit sammanlagt tolv 
nya nybörjarplatser, sex i 
Göteborg och sex i Malmö.

Sedan 2006 har tandlä-
karutbildningarna hittills 
byggts ut med 62 nybörjar-
platser. Fram till 2014 blir 
ökningen sammanlagt 91 
platser.

2014 fi nns det samman-
lagt runt 340 nybörjarplat-
ser på tandläkarutbildning-
arna i landet. js

?



Senaste nytt finns på 
tandlakartidningen.se

Dentalmind marknadsför hela Komet-sortimentet i Sverige.  
Kontakta oss för en demonstration eller beställ direkt på  
dentalmind.com eller tel 0346 – 488 00

Ingenting är omöjligt i framtiden. Dentalmind har 
det bästa från världens främsta tillverkare just nu. 
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Komet är inte bara ett av världens snabbast växande dentalföretag. 
De är dessutom innovativa världsmästare sedan 85 år.

Bättre precision och effektivitet, mindre vibrationer och längre livstid.  
Kvalitetsborren från Komet kommer direkt från idéfabriken i Düsseldorf  
och säljs exklusivt av Dentalmind i Sverige.

Karieslaserpistol. 

Just nu: 
Beställ 30 exkaveringsborr, så får du 10 extra på köpet. 
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Tandläkaren 
 i elitserien

Sture Nordin tar över ansvaret 
för Modos medicinska team.
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 S jälvfallet kändes det hedrande att få 
frågan när det rör sig om ett uppdrag 
som av tradition varit vikt för läkare. 
Det finns ett tävlingsmoment i det här 
uppdraget som är enormt stimuleran-

de, säger Sture Nordin med en bakgrund som 
klubbens ansvarige tandläkare i tio år.

Det är säsongspremiär i Örnköldsviks hock-
eytempel Fjällräven Arena när vi kommer på 
besök. Modo mot lokalrivalen Timrå, en match 
som normalt väcker heta känslor.

 Nu är det försäsongsmatch och en något som-
rig stämning över det hela när Örnsköldsviksbor-
na släntrar in på arenan. Utomhus härskar sen-
sommarvärmen med en bra bit över 20 grader.

Liten stad
Sture Nordin hälsar på var och varannan innan 
han bänkar sig i klubbens kontor för en prat-
stund.

– Det är klart att man känner många som går 
på matcherna. Örnsköldsvik är ingen stor stad 
och Modo engagerar i princip alla som bor här. 
Det känns som en förmån att vara en del av det 
arbetet och jobba med spelarna.

Förra våren fick han frågan om att bli ansvarig 
för medicin- och rehabdelen kring Modos elitse-
rielag.

Föreningens general manager (motsvarar un-
gefär sportchef ) Markus Näslund, en av Sveriges 
främsta ishockeyspelare de senaste årtiondena, 
var den som ställde frågan.

– När jag tog över för ett par år sedan valde 
jag bland annat att titta lite på hur vi kunde göra 
den medicinska biten lite effektivare. Sture växte 
snabbt fram som ett bra namn att leda det arbe-
tet. Han är kompetent och har den noggrannhet 
som krävs. Jag är väldigt nöjd med det team som 
vi fått ihop och det sätt som Sture leder det, sä-
ger Markus Näslund.

För Sture Nordin kändes förfrågan som ett 
kvitto på att han gjort ett bra arbete som klubb-
tandläkare.

– Jag kände direkt att det här ville jag satsa på 

TexT: Fredrik 
MårTensson 
FoTo: Jonas Forsberg

Modo Hockey valde tandläkaren när en ny  
medicinskt ansvarig för elitserieklubben skulle 
utses. Privattandläkaren Sture Nordin bryter  
ny mark i ishockeytokiga Örnsköldsvik.

REPORTAGET

➤
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men det gäller ju att få ihop allt praktiskt också. 
Nu löste det sig bra, fast helt sanningsenlig var 
jag knappast när jag sade till min sambo Monica 
att det inte kommer att ta mer tid än jobbet som 
klubbtandläkare, säger Sture med ett leende.

aLLtid på pLats
Arbetet kring matcherna är bara en liten del 
av det totala uppdraget. Varje hemmamatch – 
minst ett 30-tal per säsong – finns Sture Nordin 
på plats i arenan en timme före matchstart för ett 
fyratimmarspass, där han koordinerar det medi-
cinska teamets arbete.

Utöver det finns han med på en del bortamat-
cher och alltid på extra viktiga matcher som slut-
spel eller kval i slutet av säsongen.

Han ansvarar också för att det medicinska tea-
mets dagliga arbete i samband med träningar fly-
ter på så bra som möjligt. I teamet ingår förutom 
tandläkare även läkare, sjukgymnast, massör och 
fystränare.

– Det är klart att det kommit en del nya arbets-
uppgifter som jag knappast kunde ana för ett par 
år sedan. Ta bara det här med att jag kan få ett 
antal intressanta spelarnamn av Markus och ska 
ta fram ett medicinskt underlag för om de ska 
vara värda att värva till klubben.

– Men jag trivs med nya arbetsuppgifter och 

har alltid haft ett driv och en nyfikenhet att bli 
bra på saker som jag inte jobbat med tidigare. 
Min allra viktigaste uppgift är ändå att skapa ett 
team som fungerar. Det gäller att hitta en grupp-
dynamik som gör att vi kan få ut så mycket kom-
petens som möjligt från alla som ingår i teamet.

treårskontrakt
Sture Nordin har ett treårskontrakt som medi-
cinskt ansvarig och har gått ner till att arbeta 
ungefär halvtid vid den egna kliniken, centralt i 
Örnsköldsvik, för att hinna med allting. 

– Jag har varit privattandläkare i snart 25 år 
men min tidigare kollega och jag delade på pa-
tientstocken för några år sedan och gick skilda 
vägar. Nu har jag runt 1 700 patienter och fyra 
anställda. Med duktig personal och ett bra team 
går det att hinna med patienterna på ett effektivt 
och bra sätt.

– Under åren har jag även haft en del uppdrag 
för Praktikertjänst. Numera gör jag undersök-
ningar och ger en second opinion vid tvister mel-
lan Praktikertjänsttandläkare och patienter.

I ishockeyn har han sakta växt in. Den egna 
karriären räckte till spel i division ett. Talang 
finns helt klart i släkten Nordin med rötterna i 
Burträsk i Västerbottens inland.

Systersonen Petter Granberg har kontakt med 

➤

Richie Regehr och Jonas Ahnelöv, två av Modo Hockeys spelare.
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Toronto i världens bästa ishockeyliga nhl (ut-
lånad till Skellefteå i elitserien denna säsong) 
och sonen Erik blev svensk mästare med Modo 
i pojkar klass a för ett tiotal år sedan innan stu-
dier lockade. Han tog examen som tandläkare i 
Malmö i våras.

Sture Nordin framhåller gärna sina syskon 
som en viktig framgångsfaktor i karriären. Med 
en bror som är tandläkare och en syster som fö-
retagsläkare har det alltid funnits nära familje-
medlemmar att bolla idéer med.

– Anders, min bror, är privattandläkare i Fal-
kenberg och min syster Karin är medicinskt an-
svarig för Skellefteås elitserielag, med henne har 
det blivit lite syskonkamp under senare år. Ty-
värr har det väl inte gått så bra. Skellefteå slog ju 
ut Modo i slutspelet förra säsongen…

Bra samverkan Läkare-tandLäkare
På ett sätt tycker Sture Nordin att hans nya upp-
drag saknar dramatik. Läkare och tandläkare 
samverkar sedan tidigare i Hockeyläkarfören-
ingen. I den mån han mött reaktioner från lä-
kare i andra elitserieklubbar så rör det sig om 
nyfikenhet och inte misstänksamhet över att en 
tandläkare fått uppdraget.

– Jag tycker man kan se det i ett bredare per-
spektiv. För mig framstår det allt tydligare att 
tandvården på många sätt är en föregångare 
inom vården. Vi är punktliga, strukturerade och 
kvalitetsmedvetna. Vi behöver inte skämmas för 
att vi kommer ifråga för uppdrag som traditio-
nellt ligger utanför vårt område.

I frågan om tandskador finns Sture Nordin 
med som en av tre tandläkare – tillsammans med 
Linköpings Elisabeth Henefalk och Djurgårdens 
Lars-Erik Lindgren – i det tandskyddsprojekt som 
Ishockeyförbundet drog igång förra året. Målet är 
att minska tandskadorna med 50 procent.

Nuvarande regler bygger på att spelare födda 
1984 eller senare måste använda tandskydd, men 
att problemet med spelare som saknar tand-
skydd långsamt håller på att fasas ut innebär inte 
att arbetsuppgifter saknas.

➤ tandläkare & medicinskt ansvarig

Sture Nordin, 54 år, tog examen 1984. Pri-
vattandläkare i Örnsköldsvik sedan 1988. 
Klubbtandläkare för Modo Hockey, som vann 
SM-guld 2007, sedan 2002 och medicinskt 
ansvarig sedan förra säsongen. 

Svenska Ishockeyförbundets tandskyddspro-
jekt syftar till att halvera antalet tandskador 
och förbättra attityderna kring att använda 
tandskydd. En undersökning gjord av Ka-
rolinska institutet har visat att 40 procent 
av alla ishockeyrelaterade skador drabbar 
huvudet och merparten är tandskador.

– I projektet är vi väldigt angelägna om att öka 
tandskyddens kvalitet och skyddsförmåga. Vi 
har anlitat Statens provningsanstalt för att testa 
tandskydd i syfte att hitta någon form av kvali-
tetsnorm för tandskydd.

Hur ser du på att en del av Modos äldre spelare 
inte har tandskydd?

– Det är den kultur som finns – att det är upp 
till spelarna att välja. Jag kan beklaga att det är 
så. Helt klart skiljer sig attityderna inom elit-
idrott från arbetslivet i övrigt och det får man 
försöka anpassa sig till och försöka ändra attity-
derna på sikt.

vinst i första matchen
Sture Nordin ursäktar sig vänligt. Det är dags 
att bänka sig för match – som vanligt på rad fyra 
bakom matchsekretariatet. Tidigare stod han 
i båset under matcherna, men från läktaren får 
han bättre överblick.

Timrå gör 1–0, men Modo vänder och vinner 
med 4–1 i säsongens första lokalderby.

Modo-spelaren Niklas Sundström, som tidi-
gare spelat tio säsonger i nhl, pustar ut efteråt 
och berömmer lagets medicinska team.

– Vi vinner och förlorar tillsammans: spelare 
och ledare. Och med en »medical staff« som gör 
ett bra jobb har vi bättre förutsättningar att vin-
na. Jag tycker att vi fått till en väldigt bra orga-
nisation och det är ingen tillfällighet att Markus 
och Sture jobbar ihop – 
de är båda noggranna och 
ambitiösa.

Och så ler han nästan 
lite urskuldande.  
För tandskydd har han 
inte börjat använda än, 
37-årige veteranen  
Sundström.

– Ja, jag vet. Tyvärr har 
det inte blivit så. Förmod-
ligen för att jag klarat mig 
väldigt bra från tandska-
dor genom åren. n

»Vi behöver inte skämmas för 
att vi kommer ifråga för uppdrag 
som traditionellt ligger 
utanför vårt område.«

Sture Nordin halkade in i  
uppdraget som klubbtand-
läkare via sonens spel i 
ungdomslag. Nu är han 
medicinskt ansvarig i Modo.
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TANDVÅRD&SAMHÄLLE

Folktandvårdens tandläkare 
upplever en alltmer  
krävande arbetssituation. 
Tuff arbetsmiljö och  
ökad tidspress leder till 
belastningsskador.

TexT: Johan erichs
illusTraTion: roberT hilMersson

– Det är ett utbrett problem för 
tandläkarna som arbetar i ställ-
ningar som strider mot god ergo-
nomi, säger Susanna Magnusson,  
ombudsman hos Tjänstetandläkarna.

Yrkesstolthet, stark patienthänsyn 
och ett genuint intresse för uppdra-
get får många tandläkare att bortse 
från återkommande smärtproblem 
orsakat av ensidiga och ergonomiskt 
utmanande arbetsställningar.

En färsk dansk undersökning visar 
att 70 procent av de tillfrågade tand-
läkarna klagar över arbetsrelaterade 
smärtor.

Många tandläkare reagerar inte på 
symtomen förrän det är för sent att på 
egen hand lösa problemen och tving-
as därför söka professionell hjälp. Ac-
ceptanströskeln för vilka smärtor en 
tandläkare ska stå ut med i sitt dagliga 
arbete verkar ha höjts under senare 
år. Enligt danska ergonomer har det 
gått så långt att vissa tandläkare upp-
fattar de återkommande smärtorna 
som en närmast naturlig konsekvens 
av en tandläkares vardag.

Under senare år har den fysiska 
arbetsmiljön för tandläkarna succes-

sivt förbättrats genom ökat fokus på 
ergonomiskt utprovad och anpassad 
utrustning.

– Trots det är det bökigt, man sit-
ter i oergonomiska arbetsställningar, 
arbetsfältet är litet och arbetsuppgif-
ten är väldigt finmorotisk. Det blir 
nog aldrig en optimal arbetssituation 
inom tandläkaryrket, tror Susanna 
Magnusson.

sämre psykisk miLjö
Förutom de rent fysiska kämpiga för-
utsättningarna börjar även andra fak-
torer i stigande grad inverka negativt 
på arbetssituationen.

– Den psykiska arbetsmiljön har 
försämrats. Bara på några år har det 
blivit mer stress och ett högt uppdri-
vet tempo med specificerade krav på 
timintäkter. Den psykiska arbetsmil-
jön påverkar väldigt mycket den fy-
siska arbetsmiljön; många tandläkare 
upplever det som jobbigt med den 
ständiga stressen. Även om ergono-
min förbättrats så äts de vinsterna of-
tast upp av det ökade tempot som inte 
ger tid till att jobba ergonomiskt rätt, 
säger Susanna Magnusson.

Hela vårdsektorn upplever i köl-
vattnet på kostnadsjakt och febril ef-

fektivitetssträvan ett slitage på både 
enskilda medarbetare och organisa-
tion som på sikt riskerar att inverka 
negativt på arbetsprestationen och i 
förlängningen drabba vårdtagaren.

– Har du problem är det klart att 
det är svårt att vara högpresterande. 
Det är nödvändigt att arbetsgivarna 
anpassar kraven till den enskilde 
tandläkarens situation och förutsätt-
ningar. 

ny stressfaktor
Flera av Tjänstetandläkarnas med-
lemmar hör av sig till organisationen 
och berättar att de styr allt mindre 
över sin arbetssituation och den egna 
tidboken.

– Helt plötsligt läggs det in nya ar-
betsmoment, deras behandlingstider 
kortas, akutpatienter läggs in och detta 
sammantaget blir ytterligare en nega-
tiv belastning som påverkar arbetsmil-
jön. Samtidigt är tandläkaren som le-
gitimerad yrkesutövare odontologiskt 
ansvarig. Men pressade tidskrav kan 
bli svåra att förena med odontologiska 
krav och odontologiskt ansvar och det 
är ytterligare en börda för tandläkaren 
vilket skapar en sämre arbetsmiljö. 

Tandvårdsförsäkringen och dess 
krav spelar enligt 
Susanna Magnus-
son också in som 
stressfaktor. Liksom 
läkarna upplever 
också tandläkarna 
numera en tyngre 
administrativ börda.
Som tandläkare vill 
du jobba med dina 

arbetstempot  
sätter spår i kroppen

➤ undvik belastningsskador:

n Uppmärksamma signaler om problem i tid.

n Kräv individuellt anpassade åtgärder.

n Styr över den egna tidboken.

n Jobba i egen takt, ta ergonomiska hänsyn.

n  Ta mikropauser och variera arbetsställ-
ningar.

Susanna  
Magnusson
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patienter och lägga arbetstiden på 
dem. I dag tvingas många ägna allt-
mer tid åt administrativt arbete. Det 
upplevs som stressande.

ofta går det för Långt
De arbetsmiljöundersökningar som 
Tjänstetandläkarna och andra tand-
läkarknutna organisationer låtit göra 
pekar på en tung fysisk arbetsmiljö 
bland tandläkarna.

– Nackar, axlar, rygg, handleder och 

fingrar är de kroppsdelar som vanligt-
vis drabbas. Därutöver finns det en 
växande skara som upplever stressre-
laterade problem. Många tandläkare 
har ett så stort engagemang och är 
så besjälade av sin arbetsuppgift att 
när de väl upptäcker symtomen och 
tar dem på allvar har det ofta gått för 
långt och de är rejält skadade och ris-
kerar kroniska men. 

Tjänstetandläkarna försöker både 
genom sina förtroendevalda och i 

samverkan med arbetsgivarna föra 
ut budskapet att den enskilda tand-
läkaren ska uppmärksamma signaler 
om potentiell arbetsskada och larma 
arbetsgivaren för att i tid få bukt med 
problemen.

– Vi har faktiskt färre anmälda ar-
betsskadeärenden i dag än tidigare. 
Men det är troligen inte en spegling 
av verkligheten utan sannolikt snara-
re en konsekvens av det nya regelsys-
temet för sjukskrivningar och därmed ➤

Många tandläkare upplever 
smärtor i arbetet. Statiska 
arbetsställningar leder till 
belastningsskador.
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Göran Öhman har lång erfarenhet 
som arbetsmiljöansvarig inom Prak-
tikertjänst Tandvård. 

– Problematiken med belastnings-
besvär har inte ändrats påtagligt 

över åren. Däremot har de flesta 
tandläkarna goda motionsvanor 

och god fysik, vilket är en för-
utsättning för att motverka 
belastningsskador.

Praktikertjänst erbjuder 
friskvårdsbidrag för att 
personalen ska kunna ägna 
sig åt hälsofrämjande och 
skadeförebyggande aktivi-
teter. 

– Det talas en del bland 
tandläkarna om besvär, sär-
skilt efter många år i yrket, 
men vi ser inget i arbets-
skadestatistiken som styr-
ker att antalet tandläkare 

med belastningsbe-
svär ökar. Det finns 
troligen ett mörker-
tal då man lär sig 
leva med återkom-
mande värk och 
andra besvär, säger 
Göran Öhman. Han 
fortsätter:

– Tyvärr tvingas 
nog tandläkarna leva med de här pro-
blemen så länge inget radikalt händer 
när det gäller arbetsställningar och 
statisk belastning i samband med pa-
tientbehandling. Det går inte att se 
några förändringar i teknik eller me-
toder som påtagligt skulle förändra 
situationen. Men bra produktions-
planering, för att skapa variation i 
belastning och intensitet under ar-
betsdagen, kan motverka risken för 
belastningsbesvär. n

»tyvärr tvingas tandläkare 
leva med problemen«

Göran Öhman

färre prövningar av arbetsskador. Det 
finns definitivt ett dolt arbetsmil-
jöproblem framtvingat av att ingen 
längre vågar sjukskriva sig av rädsla 
för vilka konsekvenser det kan få, me-
nar Susanna Magnusson.

Tjänstetandläkarna gör i höst en ny 
medlemsundersökning om bland an-
nat tandläkarnas arbetsmiljö. n

➤

Mer information på www.sacd.se 

All Dentistry 
is Esthetic! 
Göteborg 27-29 Sep 2012 
Clarion Hotel Post
Dr. Betsy Bakeman, Tandläkare från Grand Rapids, USA.
Brad Patrick, Tandtekniker från Bend, USA.

Stockholm 29 Nov-1 Dec 2012 
Stockholm Waterfront Congress Center
Dr. Bo Bruce, Tandläkare från Greenville, USA.

Stockholm 14-16 Mars 2013 
Clarion Hotel Sign
Dr. Newton Fahl, Tandläkare från Curitiba, Brasilien.

Planera för kurs!
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Patienten kom till kliniken för en ex-
traktion av tand 38. Vid hävlingen 
frakturerade tanden och separationen 
av rötterna misslyckades. Dessutom 
körde separationsborret fast i tanden 
och gick av. Tandläkaren beslöt då att 
avsluta behandlingen. Enligt journa-
len spolades operationsområdet med 
koksalt och en sutur sattes för att 
sluta alveolen. Patienten och tandlä-
karen kom överens om att remittera 
henne till den käkkirurgiska kliniken.

Patienten uppger i sin anmälan 
att hon upplevde att »smärtan var 
enorm, men detta var inget akut enligt 
behandlande tandläkare«.

Samma dag togs den elektroniskt 
skickade remissen emot på den käk-
kirurgiska kliniken och dagen därpå 
godkändes den, vilket framgår av den 
medskickade skärmdumpen över re-
missfl ödet i journalsystemet T4.

Några dagar därefter fi ck patien-
ten en tid för borttagning av tanden 

på den käkkirurgiska kliniken. En-
ligt anmälan hade hon fått tiden »ef-
ter mycket tjat och påtryckningar«. I 
samband med ingreppet där upptäck-
tes det avbrutna borret inne i tandens 
pulpa. Ett remissvar, i form av ett brev, 
skickades till allmänkliniken via van-
lig postgång. Där skannades brevet in 
i journalen i T4 som en bilaga. Där 
står bland annat att den käkkirurgiska 
kliniken aldrig fått någon remiss, men 
att man uppmärksammat att det satt 
ett avbrutet borr i aktuell tands pulpa 
vid patientens besök.

I sin anmälan skriver patienten att 
hon inte fi ck veta att det fanns ett borr 
i pulpan och att hon hade önskat att 
det hade framgått av remissen att det 
fanns risk för smärta på grund av detta.

Socialstyrelsen konstaterar att jour-
nalanteckningen från allmänkliniken 
är mycket knapphändig. Det är till ex-
empel angivet att tre ampuller Septo-
caine använts för injektion, men inte 

i vilket område, vilket borde ha stått 
eftersom tandläkaren även lagade en 
kariesskada på tand 16 innan extrak-
tionsförsöket i underkäken gjordes. 
Det fi nns inga anteckningar om given 
information till patienten. Det hade 
varit bra eftersom allmäntandläka-
ren, enligt yttrandet från cheftandlä-
karen, uppfattat att han beskrivit för 
patienten att borrfragment satt kvar 
i tanden. Patienten själv skriver i sitt 
yttrande att hon inte fått någon infor-
mation om att delar av borret satt kvar 
i pulpan.

1 sitt yttrande har cheftandläkaren 
beskrivit händelsen och informerat 
om remisshanteringen. Dessa upp-
gifter har tagits med i »Händelseför-
lopp« i journalen.

Under rubriken »Hantering av av-
vikelse« beskrivs att det inkomna 
brevet/remissvaret till kliniken föran-
ledde klinikchefen att utreda varför 
käkkirurgen skrivit att ingen remiss 
kommit.

Vid kontakt med den käkkirurgiska 
kliniken fi ck klinikchefen svaret att 
remissen hade tagits emot, men inte 

Remiss försvann efter
misslyckad extraktion
Vid extraktionen frakturerade tand 38 och en bit av borret blev kvar. 
Patienten remitterades, men remissen kom bort.

➤

Dentalmind har de senaste och smartaste digitala bildlösningarna. Boka  
en demonstration eller beställ direkt på dentalmind.com eller 0346-488 00.  
Vill du prata med Lena så finns hon på samma nummer. Välkommen.
 

Vi säljer världens smartaste röntgenlösningar och vill  erbjuda 
 service i världsklass till våra kunder. Därför  anställde vi en egen 
röntgenexpert. Lena Vannas Löfqvist är eftertraktad, auktoriserad 
och specialiserad inom odontologisk radiologi och 3D-röntgen.    

Experten på köpet: Vi bjuder på Lenas kunnande när  
du beställer tekniken från oss.

Det finns få radiologer i Sverige.  
Dentalmind har en alldeles egen. 
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fördelats till någon tandläkare. Kli-
nikchefen bestämde i samråd med 
den anmälningsansvarige cheftand-
läkaren att en avvikelserapport skulle 
skrivas med anledning av missen med 
remissen och inte på grund av kom-
plikationen vid extraktionen. I yttran-
det överlät cheftandläkaren till den 
käkkirurgiska kliniken att utreda hur 
remissen kunnat försvinna efter god-
kännandet.

Den anmälde tandläkaren beklagar 
det lidande som patienten drabbats av 
efter behandlingen. Extraktionsför-
söket beskrivs och han förklarar att 
beslut togs snabbt och i samråd med 
patienten om att remittera henne ef-
tersom ingreppet inte lyckades. Han 
skriver att han gav patienten informa-
tion om händelsen, men förstår att det 
skulle ha behövts bättre information, 
och han spekulerar över om skriftlig 
information borde ha givits eftersom 
patienten var medtagen. 

Tandläkaren beklagar att det inte 

kom till hans kännedom att patien-
tens lidande var så stort som hon be-
skrivit. Han uppger att han i ett sådant 
läge skulle ha skrivit ut smärtstillande 
medicin och gjort allt som stod i hans 
makt för att påskynda behandlingen 
på den käkkirurgiska kliniken. Han 
skriver vidare att han i både remissen 
och daganteckningen antecknat att 
borrspetsen satt kvar i tandroten.

Kritik måste dock enligt Social-
styrelsen ges till tandläkarens alltför 
snabba »efterbehandling« efter att 
extraktionen hade misslyckats. Inget 
i daganteckningarna eller yttrandet 
talar för att tandläkaren förstått att en 
kvarsittande borrdel hamnat i pulpan 
på kvarlämnade rötter. Skillnaden i 
förväntade efterbesvär måste betrak-
tas som mycket stor om man har en 
öppen läderad pulpa eller inte.

En bättre kontroll med hjälp av 
röntgen eller en snabb exstirpation 
av pulpan innan alveolen suturerades 
hade enligt Socialstyrelsen varit ett 
lämpligt förfarande för att minimera 
risken för efterbesvär. Vissa efter-
besvär blir det oundvikligen när en 
tand har luxerats, men risken för ef-
terbesvär med en öppen pulpa måste 
betraktas som långt större. Socialsty-
relsen kritiserar också det röntgenun-
derlag som skulle ligga till grund för 
bedömningen på vilket sätt tand 38 
skulle kunna extraheras. Bilden ger 
inte tillräcklig information. Man ser 
dock lätt en distaltippad visdomstand 
i underkäken med krumma, tjocka 
rötter, troligen inte helt erupterad. 

Dessa fakta borde ha gjort tandläka-
ren misstänksam och fått honom att 
inse att extraktionen inte skulle gå lätt 
och att operationsberedskap eller re-
miss direkt hade varit klokare. Social-
styrelsen håller med tandläkaren om 
att informationen även borde ha givits 
skriftligt till patienten. 

Om det framgått att det var en akut-
remiss hade patienten troligen fått 
hjälp fortare. Enligt beskriven remiss-
rutin skulle en akutremiss ha lämnats 
direkt till jourhavande kirurg för be-
dömning och då hade kanske patien-
tens lidande minimerats till ett dygn. 

Enligt Socialstyrelsen är det be-
klagligt att en enskild patient fått lida 
längre än nödvändigt, men det som 
ur patientsäkerhetsrisk är mest otill-
fredsställande är den käkkirurgiska 
klinikens bristfälliga remisshantering. 

När ett så allvarligt fel i remisshan-
teringen skett borde kliniken för So-
cialstyrelsen ha presenterat hur man 
hanterat ärendet i sitt avvikelsehan-
teringssystem och redogjort för sina 
skriftliga rutiner för remisshantering 
enligt SOSFS 2004:11. Anledningen till 
att inte kirurgen »kunnat se remis-
sen« som det uttrycks i yttrandet, har 
cheftandläkaren »inte hittat någon 
förklaring till«, och med det låter han 
sig nöja, vilket inte är acceptabelt. Var 
det den mänskliga faktorn, ett till-
fälligt fel i journalsystemet eller har 
journalsystemet brister som måste 
rättas till? Socialstyrelsen har bestämt 
sig för att utreda detta vidare.

MaTs karlsson

socialstYrelsen ocH Hsan
I och med att den nya patientsäkerhetsla-
gen infördes 2011 övertog Socialstyrelsen 
patienternas anmälningar om felbehandling 
i vården från HSAN. Samtidigt togs disciplin-
påföljderna erinran och varning bort. Soci-
alstyrelsen kan däremot rikta kritik mot den 
som anmälts eller andra som varit inblandade 
i behandlingen. Syftet med utredningarna är 
att de ska leda till bättre patientsäkerhet. 

HSAN handlägger och utreder ärenden som 
handlar om delegitimering, prövotid och 
inskränkningar i förskrivningsrätten.

SOCIALSTYRELSEN/KLAGOMÅL

➤

➤
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Efter att tand 48 opererats bort fi ck 
patienten stora besvär med återkom-
mande infektioner och till sist sub-
mandibulär abscess. Socialstyrelsen 
riktar kritik mot att den tandläkare 
som opererade bort tanden inte kon-
trollerade att tanden hade hela rot-
spetsar.

Patienten sökte akut. Vid undersök-
ningen visade det sig att tanden 48 var 
partiellt frambruten. Den bedömdes 
som extraktionsmässig. V-penicillin 
skrevs ut och operationstid sattes 
upp. Tandoperationen fullföljdes utan 
anteckningar om komplikationer.

Patienten kom tillbaka till kliniken 
redan dagen efter operationen med 
värk i det aktuella området, och ny 
postoperativ information gavs. 

Två tandkontroller genomfördes 

därefter. Vid den andra, tolv dagar ef-
ter operationen, fanns inga tecken på 
något onormalt.

En månad efter operationen åter-
kom patienten med besvär. Hon be-
handlades på jourklinik i en annan 
stad på grund av tillfällig tandläkar-
brist på den lokala kliniken. Diagno-
sen som ställdes var sekundär infek-
tion alternativt eller i kombination 
med traumatiserande påbitning av 
motstående visdomstand. Det be-
dömdes att en ny penicillinkur skulle 
sättas in. 

Det uppföljande besöket på klini-
ken tio dagar senare visade på läkning 
i det gamla operationsområdet.

Två månader efter operationen 
återkom patienten med svullnad i an-
siktet och halsen. Hon undersöktes på 

den lokala kliniken. Där konstaterade 
man en brädhård och stor svullnad i 
höger kind samt svårigheter med gap-
ning, vilket gjorde röntgendiagnostik 
omöjlig.

En ny penicillinkur skrevs ut. Re-
miss skickades för tagning av extra-
oral röntgen.

Två dagar därefter kom patienten 
tillbaka med kraftig värk. En fi stel 
vid hakan tömde sig. Patienten fi ck 
omedelbart tid vid den käkkirurgiska 
kliniken i en annan stad. Där blev pa-
tienten inlagd efter att dränage hade 
utförts. Antibiotika tillfördes intra-
venöst. 

När patientens tillstånd hade stabi-
liserats utfördes en ny operation i det 
aktuella området och den kvarvaran-
de och infekterade rotdelen togs bort. 

Infekterad rotrest 
orsakade svåra besvär

➤

➤
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Patienten fi ck stå kvar på samma slags 
antibiotika, men nu i tablettform. 
Men även efter denna operation, fyra 
dagar senare, sökte hon för efterbe-
svär på den käkkirurgiska kliniken. 
Där konstaterade man att hon var all-
mänpåverkad. Hon fi ck en annan typ 
av antibiotika, V-penicillin och Met-
ronidazol.

Den anmälde tandläkaren, det vill 
säga den som utförde den första ope-
rationen, påpekar i sitt yttrande till 
Socialstyrelsen att det alltid fi nns risk 
för postoperativa besvär efter oralki-
rurgiska ingrepp. Tandläkaren skriver 
vidare att »…ett litet fragment från en 
rotspets, som oavsiktligt lämnats kvar, 
borde inte vara orsaken till den post-
operativa infektionen«.

Av utredningen framgår det att den 
oralkirurg som behandlade patienten 
vid den käkkirurgiska kliniken i sin 
daganteckning skrivit att OPG:n före 
operationen av 48 visade en apikal de-
struktion vid rotspetsarna och att den 
kvarstod. I daganteckningen står det: 
»Sannolikheten för osteit på tanden 
är stor och patienten har utvecklat en 

abscess på grund av osteiten.«
Socialstyrelsen konstaterar i sin ut-

redning att »…det är inte svårt att leva 
sig in i det lidande som patientens vis-
domstand orsakat«.

Socialstyrelsen anser att patienten 
har drabbats av en svår vårdskada 
eftersom en infekterad rotstump oav-
siktligt lämnats kvar. Socialstyrelsen 
riktar kritik mot att vårdgivaren inte 
närmare analyserade händelseförlop-
pet, drog slutsatser och satte in åtgär-
der för att om möjligt förebygga att 
händelsen upprepas.

Också den tandläkare som utförde 
den första operationen får kritik, 
detta för att han inte kontrollerade 
att tand 48 hade hela rotspetsar efter 
operationen. »Vid minsta misstanke 
om rotspetsfraktur borde en röntgen-
bild ha tagits, speciellt med tanke på 
att det fanns en stark misstanke om en 
infektiös osteit. Kvarlämnade rotdelar 
borde sedan ha föranlett tandläkaren 
att ytterligare anstränga sig för att få 
bort dem eller remitterat för opera-
tion på specialistklinik.«

MaTs karlsson

SOCIALSTYRELSEN/KLAGOMÅL
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VAD HÄNDE SEN?

Elisabeth Almer Boström är 28 år, 
tandläkare och disputerad forskare. 
Efter två och ett halvt års forskning 
vid Harvard universitet i USa, är hon 
tillbaka i Sverige.

Nu bygger hon upp egen forskning 
vid Karolinska institutets institution 
för odontologi och riktar in sig på 
makrofagbiologi vid kronisk infl am-
mation, till exempel parodontit.

– Det är jätteroligt att forska. Jag 
styrs hela tiden av viljan att veta mer, 
berättar hon.

Elisabeth Almer Boström tog tand-
läkarexamen i Göteborg i juni 2009, 
lade fram sin doktorsavhandling i de-
cember samma år och fl yttade någon 
vecka senare tillsammans med sin 
man till Boston i USa för att forska vi-
dare som postdok.

Hon kände sig hemma i USa och ti-
den där har varit givande, tycker hon.

– Det var kul att vara i 
centrum av allting. Där fi nns 
världsledande forskare inom 
alla områden.

– Vi hade ett etablerat liv 
där. I Stockholm känner vi 
oss inte så hemma ännu, 
säger hon.

forskar om infLammation
Elisabeth Almer Boström 
inriktar sig nu på oral immu-
nologi och parodontologi. 
Det ligger nära den infl am-
mationsforskning som hon 
tidigare har hållit på med. 
Hon samarbetar också med

KI:s centrum för infektionsmedicin.
Hittills har hon forskat om infl am-

mation vid reumatiska sjukdomar. I 
Göteborg var hon främst inriktad på 
makrofagernas roll vid reumatoid ar-
trit. I USa låg hennes fokus på syste-
misk lupus erythematosus (SlE).

Hennes hypotes är att makrofager 
är överreaktiva vid kroniska infl am-
mationssjukdomar som parodontit 
och reumatoid artrit. Det fi nns olika 
typer av makrofager, men huvudsak-
ligen fi nns det de som förgör och de 
som läker. Elisabeth kallar dem »de-
stroyers« och »healers«.

– Kan vi förstå vad som styr hur 
makrofager ser ut vid parodontit, allt-
så vilken fenotyp och funktion de har, 
skulle det kunna leda till nya behand-
lingsstrategier. Då kan man kanske 
göra »destroyers« till »healers« eller 
expandera »healerpopulationen« för 

att dämpa infl ammationen.
Elisabeth Almer Boströms forsk-

ningskarriär började läsåret 2004/
2005. Hon gick första året på tand-
läkarutbildningen i Göteborg och 
tyckte att infl ammationsforskning 
verkade spännande.

Hon tog kontakt med Sahlgrenska 
akademins avdelning för reumatologi 
och infl ammationsforskning. Paral-
lellt med grundstudierna, började hon 
på labbet.

Elisabeths doktorsavhandling hand-
lar om resistin, ett proinfl ammato-
riskt cytokin som kan aktivera infl am-
mationsprocessen på egen hand. Det 
gör cytokinet till ett intressant mål 
för nya mediciner som kan hämma in-
fl ammationsprocessen.

Resistin är kraftigt förhöjt vid in-
fl ammatoriska sjukdomar – även par-
odontit. Anticytokinterapi används i 
dag med goda resultat i behandling av 
reumatiska sjukdomar. Det kan även 
visa sig vara eff ektivt för patienter 
med parodontit.

I USa var Elisabeth med om att 
identifi era ett nytt hormon, irisin, 
som frisätts från musklerna vid fysisk 
aktivitet. Hon kommer nu att ta reda 
på om det påverkar immunceller och 
infl ammation.

patientnyttig grUndforskning
Som immunolog och tandläkare tror 
Elisabeth att hon kan bidra till att be-
svara de stora odontologiska frågorna. 
Med en klinisk utbildning i botten 
försöker hon tänka hur forskningen 
kan komma patienter till nytta. Det är 
ett viktigt perspektiv om man sysslar 
med grundforskning, tycker hon.

En nackdel med att forska så in-
tensivt har varit att Elisabeth Almer 
Boström inte har hunnit arbeta så 
mycket kliniskt. Nu ska hon jobba 
halvtid som tandläkare parallellt med 
forskningen. n

Hon forskar i turbofart
– Det är kul att vara ung forskare. 
Då har man lång tid på sig att utvecklas 
och har alla möjligheter att hinna med 
att göra något viktigt, säger Elisabeth 
Almer Boström.

TexT: JaneT suslick

Elisabeth Almer Boström
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Tandläkartidningen skrev om Elisabeth Almer 
Boström i nummer 4 2010. Då forskade hon på 
Harvard i usa. Nu bygger hon upp en egen forsk-
ningsgrupp på Karolinska institutet (ki).

Tandläkartidningen skrev om Elisabeth Almer 
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Ulf-Johan Olson vid konsultfi rman 
Utvecklingspartner i Stockholm aB 
har för Socialstyrelsens räkning gjort 
en uppföljning av hur vårdgivarna 
arbetar med implementeringen av 
de nationella riktlinjerna för vuxnas 
allmäntandvård. Studien bygger på 
intervjuer med ledande företrädare 
för fem folktandvårdsorganisationer, 
Praktikertjänst och tre tandvårdsked-
jor, samt en enkät till företrädare för 
enskilda privatkliniker. Till årsskiftet 
kommer Socialstyrelsen med en sam-
lad analys av implementeringen av de 
nationella riktlinjerna.

När riktlinjerna sjösattes var natur-
ligtvis tanken att man ute i den off ent-
liga och privata tandvården skulle ta 
till sig kunskaperna, se över sina egna 
rutiner och sedan förändra vården 

utifrån riktlinjernas rekommendatio-
ner i de fall det behövdes. Men den 
rundringning som Tandläkartidning-
en gjorde i början av detta år – Tand-
läkartidningen nummer 2 – visade 
att det hade gått trögt på många håll, 
inte minst hos de privata vårdgivarna, 
med att införliva riktlinjerna i verk-
samheten. 

efTerlängTade rikTlinJer
Uppföljningen visar att de nationella 
riktlinjerna har varit efterlängtade 
hos alla aktörer i tandvården; man 
uppskattar att det fi nns en samlad 
kunskapsbank där det samlade ka-
pitalet består av systematiska värde-
ringar och kunskap som resulterat 
i tydliga prioriteringar av insatser 
utifrån eff ekt och kostnadseff ektivi-

tet. Det fokus som riktlinjerna har 
på kärnverksamheten, det vill säga 
odontologin, upplevs som mycket po-
sitivt. Flera intervjuade har uttryckt 
sig i termer av en »odontologisk ny-
tändning«: »Medarbetare tycker att 
det är roligt med fokus på odontologi 
och inte bara ekonomi. Äntligen har 
tandvården börjat diskutera vad den 
åstadkommer.«

Även de som haft invändningar mot 
någon av riktlinjernas rekommen-
dationer är ändå positiva, eftersom 
»tandvården nu har fått en gemensam 
utgångspunkt att diskutera och vär-
dera sitt arbete mot«. 

Enligt Ulf-Johan Olson har vård-
givarna mycket svårt att bedöma hur 
klinikernas nuvarande praxis förhål-
ler sig till de nationella riktlinjerna.

Var är privattandläkarna?

Det behövs ett större engagemang hos främst 
de enskilda mindre privatklinikerna för att införliva 
de nationella riktlinjerna för vuxentandvård 
i verksamheten. Det visar en studie.
TexT: MaTs Karlsson

Specialisttandläkarna har tagit till sig de nationella riktlinjerna för vuxentandvården, men det går trögt att få med de en-
skilda privattandläkarna.
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– Riktlinjerna har ökat trycket på 
uppföljning av tandvårdens resultat 
och processer, men problemet är att 
det inte fi nns något uppföljnings-
system som ger denna information. 
Framöver kommer förhoppningsvis 
de olika kvalitetsregistren att delvis 
fylla den funktionen, säger han. För 
att på kort sikt få bättre underlag har  
folktandvården i Skåne genomfört 
en enkätundersökning för att få en 
uppfattning om klinikernas praxis i 
förhållande till riktlinjerna. I Västra 
Götaland införs ett verksamhetsupp-
följningssystem med samma syfte. 
De vårdgivare som har anslutit sig till 
kvalitetsregistren SKaPa och nQrDI 
räknar med att kunna använda data 
därifrån i sin praxisanalys. Vårdgi-
varna utrycker också starka önskemål 
om att utveckla tandhälsoregistret så 
att data härifrån kan användas för så-
dan återkoppling.

– Begreppet evidensbaserad prak-
tik (EBP) har fått förnyat liv genom att 
tandläkarna kan jämföra riktlinjernas 
rekommendationer med egen erfa-
renhet och praxis, vilket uppfattas 
som positivt. Inom folktandvården i 
Uppsala struktureras exempelvis be-
handlingskonferenser för svårare till-
stånd utifrån principerna för EBP. För 
mindre komplicerade tillstånd är tan-
ken att vårdprogram eller checklistor 
ska fylla kunskapsbehovet.

Införande av riktlinjerna har inte 
fått några påtagliga eff ekter på vår-
dens organisation. Det är snarare 
befolkningsökning och brist på tand-
läkare i olika delar av landet som har 
drivit på organisationsförändring-
arna. 

– Att använda alla medarbetares 
hela kompetens har blivit allt viktiga-
re och arbetsfördelningen inom tea-
men har blivit en nyckelfråga. Gläd-
jande är att det inte tycks fi nnas några 
revirstrider mellan olika yrkesgrup-
per. Utmaningen ligger snarare i att 
få patienterna att förstå teamets och 
de olika yrkeskategoriernas betydelse 
för vården.

Studien som Ulf-Johan Olson ge-
nomfört visar att implementeringsar-
betet har tagit fart. Hur långt man har 
kommit varierar. I rapporten fi nns en 
relativt omfattande redovisning av 
hur de olika vårdgivarna gått till väga. 
Folktandvården har planerat och ge-

nomför nu relativt omfattande pro-
gram med arbetsgrupper, seminarier 
och tar fram checklistor och i vissa fall 
vårdprogram. I Skåne har exempelvis 
folktandvården en projektgrupp som 
defi nierat några områden där insatser 
behöver göras för att nå upp till rikt-
linjerna:
karies och parodon-
tit, parodontologi 
och beteendeme-
dicinsk prevention 
och behandling 
samt protetik och 
bettfysiologi. Vid 
folktandvården i 
Västerbotten har 
riktlinjerna bland 
annat givit en ny prioriteringsord-
ning inom protetiken. Praktikertjänst 
arbetar främst med en anpassning till 
riktlinjerna när det gäller antibiotika-
användningen och patientens delak-
tighet i vården samt kommunikatio-
nen med patienten. 

Tre tandvårdskedjor har deltagit 
i studien: Smile, Colosseumkliniken 
och Distriktstandvården i Stockholm 
aB. De tre företagen ser riktlinjerna 
som en stor tillgång för verksamheten 
och ytterst för patienterna. 

MiniMikrav
Smile kommer att bilda arbetsgrup-
per i syfte att jämföra hur riktlinjer-
nas rekommendationer överensstäm-
mer med klinikernas praxis. 

Colosseumkliniken har minimikra-
vet att tandhygienister och tandskö-
terskor ska läsa patientversionen av 
riktlinjerna. Alla tandläkare ska läsa 
Socialstyrelsens beslutsstödsdoku-
ment och använda detta som stöd vid 
behandling. 

Distriktstandvården har kravet att 
alla anställda åtminstone ska läsa pa-

tientversionen av riktlinjerna. Den 
kvalitets- och odontologiskt ansva-
rige på varje klinik ska bilda arbets-
grupper som ska jämföra klinikernas 
egen praxis med riktlinjerna.

Det fi nns ett visst kunskapsutbyte 
mellan olika folktandvårdsorgani-
sationer kring riktlinjerna. Däremot 
saknas det hos de privata tandvårds-
kedjorna.

– Mitt intryck är att konkurrensen 
mellan dem ofta är ett hinder för mer 
samverkan kring exempelvis kun-
skapsseminarier och utbildningar, sä-
ger Ulf-Johan Olson.

sPeCialisTerna i TäTen
Studien visar vidare att det främst 
är specialisterna som noggrant lä-
ser och »manglar« riktlinjerna. Det 
innebär att de vårdgivare som har en 
väl utvecklad specialisttandvård får 
bättre möjligheter att bearbeta och 
få ut riktlinjerna. Folktandvården 
har i kraft av sin stora organisation 
och många specialisttandläkare där-
med goda möjligheter att nå ut med 
information om riktlinjerna och få 
en dialog med medarbetarna ute på 
klinikerna. Praktikertjänst har också 
samordningsfördelar, men det stora 
antalet små kliniker är en utmaning.  
De privata tandvårdskedjorna har 
betydligt färre kliniker, vilket under-
lättar att nå ut med information. Där-
emot saknar enskilda privata kliniker 
ofta resurser för omvärldsbevakning 
och aktiv intern bearbetning av rikt-
linjerna. Dessa är i hög grad beroende 
av nyfi kenheten och engagemanget 
hos de enskilda yrkesutövarna samt 
deras förbund. 

– Jämfört med hälso- och sjuk-
vården har tandvården en väsentligt 
mindre andel specialister. Det påver-
kar utrymmet för dialog mellan dessa 
och allmäntandläkarna, vilket är en 
nackdel då det gäller implementering 
av ny kunskap.

Slutligen har arbetet med de na-
tionella riktlinjerna för vuxentand-
vården också visat att det fi nns stora 
kunskapsluckor att fylla.

– Här måste forskningen och en 
systematisk uppföljning prioriteras. 
Det är också nödvändigt att kontinu-
erligt föra ut ny kunskap till de olika 
tandläkarutbildningarna, säger Ulf-
Johan Olson. n

Ulf-Johan Olson

Distriktstandvården har kravet att alla anställda 
åtminstone ska läsa patientversionen av riktlinjerna.

➤

Många tandläkare ser de nationella rikt-
linjerna som en odontologisk nytändning.
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Inom vissa folktandvårdsorganisatio-
ner är det svårt att rekrytera klinik-
chefer och andra ledare. Orsakerna 
till detta kan vara flera: lönen står inte 
i proportion till de krav som ställs på 
exempelvis en klinikchef, det kan vara 
svårt att kombinera chefskapet med 
kliniskt arbete, och inte minst: att bli 
chef kräver både talang, kunskap och 
självkännedom.

Inom en snar framtid väntar stora 
pensionsavgångar bland landets kli-
nikchefer, men också bland tandlä-
kare, tandhygienister och tandsköter-
skor. 

Insatser görs ute i organisationerna 
för att rekrytera olika slags ledare. I 
Uppsala har folktandvården tagit lär-
dom av den ledarskapsutbildning som 
finns inom landstinget, man har änd-

rat upplägget så att teori och praktik 
följs åt under den två år långa utbild-
ningen.

Ann-Sofie Nyström är hr-chef, hr 
står för human resource; i mer var-
dagligt språkbruk personalchef inom 
landstinget.

– I Uppsala har vi inte haft några 
stora problem med att rekrytera per-
soner till olika chefsbefattningar, 
men med tanke på de omfattande 
pensionsavgångarna är det hög tid att 
tänka framåt. Medelåldern för chefer 
och arbetsledare är 51 år. Dessutom är 
det viktigt att visa att vi är en attraktiv 
arbetsgivare som satsar på ledarska-
pet. Därför har vi dragit igång utbild-
ningen, berättar hon.

Kursdeltagarna träffas cirka sex 
gånger om året för teoretisk utbild-

ning. Efter varje kurstillfälle får var 
och en med sig arbetsuppgifter hem 
till sin klinik. Alla kursdeltagarna har 
en egen utvecklingsplan som bland 
annat innefattar att göra en budget, 
att planera verksamheten, göra sche-
maläggning och/eller ett specifikt 
projekt. På klinikerna får de sedan 
feedback från sina chefer, handledare 
och medarbetare.

TuffT urval
Ett 40-tal personer sökte kursen. Det 
var tandläkare, tandhygienister och 
tandsköterskor. Av dessa valdes 15 ut 
för intervju, sju–åtta gick vidare och 
fick genomgå olika tester, bland annat 
personlighetstest och tester som visar 
helhets- och analysförmågan. Det var 
dels kortintervjuer, dels djupinter-
vjuer.

Fyra personer valdes slutligen ut. 
En av dessa är tandläkare. Det fanns 
plats för ytterligare en tandläkare, 
men denne fick förhinder.

– Anledningen till det omfattande 
urvalsförfarandet var att vi ville vaska 
fram de mest lämpliga ledarämnena, 

Talang är nog bra, men det krävs mer än så för att bli  
en bra chef. Vid folktandvården i Uppsala satsar man  
inför framtiden och har just inlett en tvåårig ledarskaps-
utbildning där teori och praktik varvas.

 TexT: MaTs Karlsson FoTo: anders TuKler

   Här är framtidens 

chefer

➤



tandläkartidningen årg 104 nr 11 2012 33

Här är gänget som går den tvååriga ledarskapsutbild-
ningen i Uppsala. Från vänster Jari Taghavi, specialist i 
ortodonti vid tandregleringskliniken i Enköping, Helena 
Hallström, tandhygienist, Folktandvården Seminariet, 
Uppsala, Lena Jalmerud, tandhygienist, Folktandvården 
Dragarbrunn, Uppsala, (personalchef och ledare för 
utbildningen Ann-Sofie Nyström), samt Helena Dratos, 
tandsköterska, Folktandvården Årsta, Uppsala.
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för att både bli framtida klinikchefer 
och arbetsledare, förklarar Ann-Sofi e 
Nyström och tillägger att testbatteriet 
förutom att visa fallenhet för ledar-
skap också hade som syfte att ge de 
testade möjlighet till självinsikt och 
se vilka egenskaper de kan utveckla 
framöver. 

unik MÖJligHeT
En av dem som påbörjat utbildning-
en är Jari Taghavi, färdig tandläkare 
2002 och specialist i ortodonti 2009. 

I dag arbetar han deltid vid tandre-
gleringskliniken i Enköping. Han har 
redan viss erfarenhet av ledarskaps-
frågor från sin tid 
som universitets-
adjunkt vid kI och 
avdelningen för 
ortodonti, där han 
numera är dokto-
rand. Men också 
från sin nuvarande 
tjänst inom folk-
tandvården Uppsala

län, där han ingår i klinikledningen i 
egenskap av ämnesansvarig.

– Detta med ledarskap är intressant 
och aktuellt på den klinik där jag job-
bar eftersom det kommer att fi nnas 
behov av en klinikchef framöver. När 
utbildningen utannonserades kän-
des det därför lämpligt att söka den. 
Min nuvarande chef har varit mycket 
positiv och stöttat mig för att jag ska 
ta chansen om jag skulle bli antagen, 
berättar han.   

Bra inBliCk
Även om utbildningen nyligen dragit 
igång ser han redan fördelar med den 
i förhållande till andra ledarskapskur-
ser han känner till:

– Den har lite annorlunda upplägg 
än andra ledarskapsutbildningar jag 
känner till. Utbildningen förenar teori 
och praktik under en längre tidsperi-
od, den är uppdrags- och individan-
passad och ger oss möjlighet att an-
vända det vi lärt oss i de verksamheter 
där vi arbetar. Dessutom ger den en 
bra inblick i organisationen och hur 
man arbetar med liknande frågor. På 
plats har vi en handledare och i mitt 
fall har jag även en erfaren kliniker 
och före detta chef som mentor.

BÅde CHef OCH kliniker
För målet med kursen är att skaff a 
sig tillräcklig kunskap och underlag 
för att om möjligt kunna ta sig an ett 
chefsansvar i framtiden. 

– Just nu känns den tanken stimu-
lerande, säger Jari Taghavi. 

Men att vara en administrativ kli-
nikchef på heltid är han tveksam till:

– Jag utbildade mig till specialist för 
att kunna arbeta kliniskt inom ämnes-
området. Inför en eventuell framtida 
ledningsposition är det nog viktigt för 
mig att känna att jag har möjlighet att 
bli en bra chef och samtidigt kunna 
fortsätta utvecklas som kliniker. Jag 
tror att det skulle kunna gå att förena, 
men det förutsätter nog att man arbe-
tar på en mindre klinik och har ett bra 
samarbete mellan klinikchef och ar-
betsledare. På den klinik där jag job-
bar i dag fi nns det möjlighet att arbeta 
på det sättet. n

Varför går de ledarkursen?
Läs mer på sidan 36

Ann-Sofie 
Nyström

»Utbildningen förenar 
teori och praktik under 
en längre tidsperiod.«

➤

➤

Jari Thagavi, specialist i ortodonti, ser fram emot att få en chefsbefattning i 
framtiden. Han vill helst kunna kombinera chefskapet med det kliniska arbetet.
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Varför går du ledarutbildningen?

helena hallström, tandhygienist, Folk-
tandvården Seminariet, Uppsala:

– Jag ansökte om att få gå utbild-
ningen eftersom jag är intresserad av 
ledarskapsfrågor. Det kliniska jobbet 
som tandhygienist kan vara slitsamt, 
och det skulle vara spännande att 
arbeta som chef i någon form, gärna 
i kombination med tandhygienistjob-
bet. Den här utbildningen visar att 
arbetsgivaren satsar på sin personal. n

lena Jalmerud, tandhygienist, Folk-
tandvården Dragarbrunn:

– Jag har jobbat fackligt i några år 
och blivit intresserad av ledarskaps-
frågor under tiden. Det ska bli spän-
nande att se verksamheten på klini-
ken från den andra sidan, som ledare 
i någon form. Det är en stor förmån 
att få gå utbildningen. Efter att den är 
klar hoppas jag att få någon form av 
ledarjobb. I bästa fall kommer det att 
gå att kombinera ledarbefattningen 
med det kliniska arbetet som tandhy-
gienist, men förutsättningarna varie-
rar från klinik till klinik.

helena Dratos, tandsköterska, Folk-
tandvården Årsta, Uppsala:

– Jag har jobbat som tandsköterska 
i sex år och trivs med mitt arbete, men 
det är spännande och en stor utma-
ning att få lära sig mer om ledarskap 
och förhoppningsvis få möjlighet att 
få en ledartjänst av något slag efter 
kursen. Om det är möjligt hoppas jag 
kunna kombinera chefskap med kli-
niskt arbete, men problemet kan vara 
att administrationen tar mycket tid på 
en stor klinik.

➤

Fyra personer valdes i slutänden ut för att gå den tvååriga ledar-
skapsutbildningen inom tandvården i Uppsala län: Jari Thagavi, 
Helena Dratos, Lena Jalmerud, (personalchef Ann-Sofie Nyström, 
som är huvudansvarig för utbildningen), samt Helena Hallström. 
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Urban Allard är före detta 
övertandläkare vid den regionala 
tillsynsenheten i Örebro och nu 
föredragande expert i utredningar 
om patientklagomål.
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Bristande journalföring 
och överförskrivning av 
antibiotika är vanliga fynd 
vid patientklagomål inom 
tandvården. Ofta onödiga 
misstag, tycker Urban  
Allard, före detta övertand-
läkare på Socialstyrelsen 
och föredragande expert  
i klagomålsärenden.

TexT: MaTs Karlsson 
FoTo: Magnus wesTerborn

 N är den nya patientsäker-
hetslagen infördes den 1 
januari 2011 flyttades pa-
tientanmälningarna och 
utredningarna från hsan 

till Socialstyrelsen, som fick ta över 
2 300 ärenden totalt plus en omfat-
tande daglig ström av inkommande 
anmälningar. Enheten för enskilda 
klagomål har jobbat för högtryck för 
att beta av anmälningshögarna och 
har lagt ut en del utredningar på de 
regionala tillsynsenheterna, där bland 
andra föredragande experter utreder 
de delar som handlar om odontologis-

ka frågor. Urban Allard i Örebro en av 
dessa experter på enheten för enskil-
das klagomål.

hsan:s tidigare uppdrag var att ut-
reda patientanmälningarna utifrån 
det patienten anmälde. Utöver detta 
fick hsan endast granska journal-
hanteringen. När den nya patient-
säkerhetslagen infördes blev Social- 
styrelsens uppdrag att granska anmäl-
ningarna utifrån det som skett under 
hela behandlingstiden. Man skulle 
inte leta syndabockar utan se till sys-
temfel i vården. Påföljderna erinran 
och varning försvann, men Socialsty-
relsen har möjlighet att rikta kritik 
mot exempelvis den behandlande 
tandläkaren.

– Att vi fått möjlighet att göra en vi-
dare granskning än hsan hade är bra; 
det är inte rimligt att patienten ska 
veta vad som gått fel. Och ofta vet de 
inte det. Det kan handla om en räcka 

misstag eller missbedömningar som 
lett till missödet. Nu har vi möjlighet 
att ta ett samlat grepp på hela vård-
kedjan, säger Urban Allard.

Han tycker också att det är bra att 
syndabockstänkandet är borta. So-
cialstyrelsen har möjlighet att rikta 
kritik mot en enskild tandläkare, och 
det sker, men patientsäkerhet handlar 
enligt honom om så mycket mer:

– Tidigare blev det för stort fokus 
på den enskilde yrkesutövaren. hsan 
hade inte möjlighet att påverka vårdgi-
varen för att komma till rätta med sys-
temfel. Den möjligheten hade Social-
styrelsen tidigare och har fortfarande, 
och vi gör det i de fall det är befogat.

ändra ruTiner vikTigasT
Men upplever inte de anmälande pa-
tienterna det som en brist att Social-
styrelsen inte kan ge tandläkaren en 
reprimand i form av en erinran eller 
en varning?

– Visst kan det vara så, men sett till 
patientsäkerheten är det betydligt 
viktigare att identifiera brister i vår-
den och ändra rutiner än att straffa 
någon. Finner vi riskindivider har vi 
möjlighet att skicka ärendet vidare 
till hsan för utredning om prövotid, 
begränsning eller indragning av för-
skrivningsrätten eller delegitimering.

» Journalen är ingen 
minnesanteckning!«

➤

Patientsäkert arbete förutsätter god 
journalföring.
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Som föredragande expert uttalar sig 
Urban Allard enbart om sådant som 
handlar om odontologi. Innan han 
och andra experter tilldelas en utred-
ning har anmälningarna bedömts cen-
tralt på enheten i Stockholm. Ekono-
miska anspråk tas inte upp, inte heller 
behandlingar som ligger mer än två 
år tillbaka i tiden. Enheten begär in 
alla nödvändiga handlingar, och om 
man bedömer att fel kan ha begåtts 
i vården skickas allt material vidare 
till experter för bedömning, så också 
yttranden från anmälaren och den an-
mälde samt vårdgivaren.

När experten gjort en bedömning 
skickas ärendet tillbaka för ett be-
slutsförslag. Också detta får anmä-
laren, den anmälde och vårdgivaren 
möjlighet att yttra sig över innan det 
slutgiltiga beslutet fattas.

Utredningarna har blivit betydligt 

mer omfattande i och med att de ska 
göras utifrån det som skett under hela 
behandlingen.

– Naturligtvis kräver det mer arbe-
te, men jag är oerhört imponerad över 
den kompetens som fi nns hos alla in-
blandade utredare, säger han.

När hsan handlade anmälningarna 
hade den anmälde eller anmälaren 
möjlighet att överklaga beslutet, men 
detta togs bort när patientsäkerhets-
lagen infördes. Olyckligt, tycker Ur-
ban Allard:

– Regeringen utreder frågan, och 
jag hoppas verkligen att man återinför 
rätten till överklagan; det handlar om 
rättssäkerhet.

uPPgifTer saknas 
När hsan handlade utredningarna 
var det påfallande ofta som man fann 
brister i journalföringen. Dessa bris-
ter förekommer fortfarande.

– Ofta saknas uppgifter om diagnos, 
indikation och symtom. Det är vanligt 
att tandläkaren nöjer sig med Försäk-
ringskassans åtgärdssiff ror, men det 
räcker inte. Man måste specifi cera 

och förtydliga. Som diagnos anges en-
dast diagnoskod och Försäkringskas-
sans förtydligande, exempelvis »3051, 
sjukdomar i tandpulpan och de peri-
radikulära vävnaderna, vilket inte kan 
anses vara tillfyllest«. 

Varför dessa brister dyker upp så 
ofta vet han inte.

– Alla är säkert förtrogna med vad 
en journal ska omfatta och hur den 
ska skrivas, men kanske ser en del 
journalen som sina egna minnesan-
teckningar. Så får det inte vara; den 
som tar över vården av patienten mås-
te få all nödvändig information.

En annan vanlig brist är enligt Ur-
ban Allard den alltför ymniga för-
skrivningen av antibiotika.

– En del tycker kanske att det enk-
laste är att skriva ut antibiotika för 
att göra patienten besvärsfri på några 
dagar, men man måste inrikta sig på 
att åtgärda problemet. Vissa förklarar 
att de inte haft tid, men det är ingen 
ursäkt; har man valt ett vårdyrke kan 
man inte lämna patienten i sticket 
och gå hem bara för att klockan blivit 
fem. n

»Jag hoppas verkligen att 
man återinför rätten till 
överklagan; det handlar 
om rättssäkerhet.«

➤
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STUDENT

Erik Svensk och André 
Rennstam går första ter-
minen på tandläkarutbild-
ningen. De är förväntans-
fulla inför studierna och 
framtiden som tandläkare.

TexT: JaneT susliCK

Varför söker nya studenter in på tand-
läkarprogrammet och vilka förvänt-
ningar har de på utbildningen och yr-
ket? Hur förändras livet av studierna? 
Tandläkartidningen ställde frågorna 
till två nya studenter.

erik svensk, 20 år
Studieort: stockholm
Hemort: Uppsala

– Tandläkare verkar ha ett spännande 
jobb där de hela tiden får nya utma-
ningar. Eftersom man jobbar med 
människor i alla åldrar tror jag att det 
blir stimulerande och roligt.

– Jag har fl yttat till Stockholm från 
Uppsala. Jag började med att ställa 
mig i kö för att få en studentbostad, 
men det tar två år. Därför började jag 
leta efter en egen lägenhet direkt när 
jag fi ck beskedet att jag hade kommit 
in. Som tur är har bostadsproblemet 
löst sig.

– En av de bästa sakerna under själ-
va utbildningen är att vi redan under 
studieåren får börja med praktiska 
övningar och så småningom får ta 
emot patienter. Vi läser många ämnen 
och då tror jag att det kan vara roligt 
och lärorikt att få omvandla den kun-
skapen till praktisk erfarenhet tidigt.

Äntligen skolstart

➤Erik Svensk
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»Tandläkare har rätt 
osexiga arbetskläder.«

– Jag valde tandläkarutbildningen 
för då vet jag vad jag kommer att jobba 
med. Samtidigt fi nns det många möj-
ligheter: att bli specialist eller lärare, 
starta eget eller arbeta utomlands för 
att nämna några.

– En annan viktig sak för mig är att 
få hjälpa människor att förbättra sin 
livskvalitet.

– Efter utbildningen skulle jag kun-
na tänka mig att specialisera mig. Men 
det som lockar mest är att jobba ut-
omlands, kanske i Spanien eller Usa.

andré rennstam, 33 år
Studieort: Malmö
Hemort: Ystad
– Jag vill bli tandläkare för att det är 
ett hantverksyrke där man hjälper 
människor och kan göra skillnad för 
någon. Framtiden som tandläkare ser 
också ljus ut vilket har varit avgöran-
de för mitt yrkesval.

– Min fru och jag bor i Ystad och jag 
pendlar till Malmö. Det tar två tim-
mar om dagen. Barnen är fem och ett 
år och får börja tidigare på dagis. Jag 

är spänd på hur det kommer att funka 
med barnen och studierna.

– Jag tror att det kommer att bli 
väldigt krävande i skolan, men det 
blir också kul eftersom vi läser om nå-

got som faktiskt är riktigt intressant. 
Tempot kan knappast vara högre än 
heltidsstudier på Komvux, hoppas jag 
i alla fall.

– Efter utbildningen vill jag hitta 
en bra arbetsplats, gärna i närheten 
av Ystad. Jag hoppas också att jag 
får möjlighet att utvecklas och efter-
utbildas med löpande kurser. Det är 
nog viktigt i ett yrke där det hela ti-
den händer nya saker. Det är ju också 
en av anledningarna till att jag väljer 
tandläkaryrket.

– Några saker som är bra med yrket 
är att man jobbar i team och att man 
har vanliga arbetstider. Sedan fi nns 
det stora möjligheter för arbete i ut-
landet.

– Det fi nns säkert dåliga saker med 
yrket, men dem upptäcker jag nog ef-
ter hand. Jo, dålig arbetsställning är 
en nackdel. Tandläkare har rätt osexi-
ga arbetskläder också. n

➤

STUDENT

André Rennstam

08–621 07 00 info@dentaleye.com
www.dentaleye.com

Använd dentAleye effektivAre – med bara 3 timmars utbildning

Utveckla användningen 
av programmet:

 Effektivisera arbets flödet

 Mallar på ett smart sätt

 Bygg egna bildkort/ 
fallstudier

Tips och tricks för att lösa 
problem

kurser våren 2012:
Stockholm, 8 febr 
Uppsala, 9 febr 
Katrineholm, 15 febr
Örebro, 16 febr
Östersund, 8 mars
Göteborg, 14 mars
Malmö, 15 mars  

PrisexemPel:
Kurser i grupp,  
2 000 kr/person
Kurser på er 
praktik, 1 200 kr/
person + resa 
från Stockholm
Pris exkl moms

Anmäl dig nu!

DentalEye, dec -11.indd   1 2011-11-18   09.47
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Vill du veta 

mer om VALO 

härdljuslampa?

Ring oss på 

08-646 11 02.

 

VALO –  härdar bättre 
på kortare tid 
• Extra hög energiöverföring minskar tidsåtgången med upp till 85 %

• Marknadens bredaste ljusspektrum härdar alla dentala material

• Prisbelönt design garanterar överlägsen härdning vid svåråtkomliga ytor

• Byggd i aluminium för att tåla hårda stötar

• Ger bättre kvalitet på kompositfyllningar än någon annan LED-lampa 

 
 



Tetric® EvoCeram BulkFill
                 & Bluephase® Style
Bulk-kompositen

Ljushärdningslampan

För ännu effektivare 
posteriora restaurationer

	 •	Fyll upp till 4 mm – tack vare den patenterade initiatorn Ivocerin
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I världen föds varje år omkring 
200 000 barn med LKG, läpp-, käk- 
och gomspalt. Amerikanska Opera-
tion Smile med en svensk underav-
delning skickar volontärer för att 
hjälpa dessa barn. 
– Det var fantastiskt att få göra  
en insats, säger tandläkare  
Christian Askman.

TexT: MaTs Karlsson  FoTo: ChrisTian asKMan

Förra året träffade Christian Askman en patient 
som hade varit i Etiopien som volontär. Han kän-
de att han själv ville resa ner för att hjälpa till, 
och hösten 2011 reste han till Addis Abeba till-
sammans med en läkare och två sjuksköterskor 
från Sverige.

– Behovet av vård för lkg-barnen är oerhört 
stort, berättar han. De som drabbas får sällan 
vård. De flesta som kom till kliniken var mycket 
fattiga och hade rest i flera dagar, men var oer-
hört tacksamma över att få hjälp.

lkg innebär, förutom det rent fysiska lidan-
det, också ett svårt socialt trauma för barnen 
och deras föräldrar. Dessa barn anses bära på 
en förbannelse och göms ofta undan.

Under de veckor Christian Askman var i 
Addis Abeba bestod hans arbete främst av att 
screena barnen, extrahera tänder och tillverka 
gomplattor. Det blev även en hel del fotografe-
ring av patienterna. 

lkg-operationerna utfördes av plastikkirur-
ger från olika länder.

– Det var fantastiskt att få delta i arbetet. Jag 
har fått mersmak och hoppas att kunna göra 
fler volontärinsatser så småningom, berättar 
han. n ➤

Insats för barn med LKG
Plastikkirurgen Bart tillsammans med sin patient strax före operation.
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➤

Flickan har rest långt för att få behand-
ling för sin lKg.

lKg är ofta ett socialt trauma. Den här 
flickan har blivit misshandlad på grund 
av sin missbildning.

Efter operationen kan det se så här bra 
ut.

Så här glad är patienten efter operatio-
nen.

Kirurgen gör sig redo för operation. Mohamed, volontär och plastikkirurg från 
Egypten.

➤ Välgörenhetsorganisation

Operation Smile är en internationell välgö-
renhetsorganisation med en svensk avdel-
ning, Operation Smile Sverige. Man bedriver 
volontärarbete i en rad utvecklingsländer, 
bland annat i Etiopien, Peru, Filippinerna 
och Vietnam. 

Operation Smile Sverige bekostar även 
svenska volontärers deltagande i medicinska 
uppdrag där också andra länders Smileorga-
nisationer medverkar.

»De flesta som kom till kliniken var 
mycket fattiga och hade rest i flera dagar.«
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Far och son strax före operation.



Över 450 produkter* kan leda till torr mun… 
— men lyckligtvis finns det nu nya produkter som motverkar det

Fräscha nyheter 
mot torr mun

20% av kvinnor över 55 år upplever ibland en känsla av att vara torr i munnen. Många 
upplever det inte som ett stort problem, men bristen på saliv är dåligt för tänderna och 
andedräkten.  Actavis har utvecklat en hel serie produkter i samarbete med tandvården 
för folk som känner sig torra i munnen. Först ut är Xerogel till natten och ett dagligt 

munskölj, Xerorinse. Båda stimulerar saliven, återfuktar och ger en behaglig känsla. 

dry mouth relief byLäs mer på www.drymouthrelief.se

* Källa: FASS 201006
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64 BEHANDLINGSPRINCIPER 
VID OSTEOPOROS
I den femte delen i serien 
Skelettet i käkar och an-
norstädes beskrivs be-
handlingsprinciperna för 
de läkemedel som används 
vid osteoporos. Från att 
ha varit en sjukdom utan 
farmakologisk behandling 
har ett flertal läkemedel ut-
vecklats, och fler är på väg. 
Lerner,  Mellström

När vi klev upp på utslagsplatsen hade vi 
fått sällskap av en gäst. Den yngre mannen 
var klädd i en urtvättad T-shirt och slitna 
shorts och hade inte spelat golf på åtta år. I 
ett tygkoger bar han sex eller sju golfklub-
bor. Utrustningen andades sent 70-tal. 
Inte så gammal att den hunnit blivit tren-
dig utan bara påtagligt omodern. Men när 
golfrundan vara över hade han fullständigt 
spelat ut oss och låg fl era slag under ba-
nans par. För er som inte ägnar er åt denna 
lek-med-boll-i-natur så är detta ett resul-
tat på elitnivå. För mig återstod bara att 
åka hem och ta fram skämskudden. Ännu 
en gång hade jag låtit mina förutfattade 
meningar ta överhanden.

DET TORDE INTE KOMMA som en nyhet för 
min närmaste bekantskapskrets att jag är 
en ganska medioker golfare. Möjligen kan 
detta bero på att jag sällan tar mig tid att 
besöka golfbanan, men mer sannolikt att 
jag saknar talang. Av outgrundliga skäl har 
jag ännu inte kastat klubborna i närmaste 
damm. Det ger trots allt en viss tillfreds-
ställelse de få gånger bollen fl yger iväg, 
även om resultatet nog mer bestäms av 
slump än skicklighet. Inte ens nya blanka 
klubbor av senaste modell verkar vara den 
magiska formel jag letar efter. Den insikten 
torde vara en av mina få styrkor i spelet.

INOM ODONTOLOGIN talar vi sällan om ta-
lang. Möjligen diskuterar vi den mänskliga 
faktorn eller ännu hellre operatörsvariab-
ler. Oavsett hur vi benämner det så fi nns 
självfallet en bakomliggande orsak till 
skilda resultat för olika behandlare när 
samma metod används på liknande patien-
ter. En viktig pusselbit som tillsammans 
med material – och patientrelaterade fak-
torer – öppnar möjligheter att analysera 
behandlingsresultatet. 

Oftast förknippar vi operatörsvariabler 
med teknisk skicklighet. Kanske beror det 
på att vi under utbildningen belönades rik-
ligt  om fyllningen var ordentligt polerad 
och sonden inte hakade fast i obetydliga 
defekter. Nog är det dags att vidga begrep-
pet operatörsvariabler att inte enbart 
omfatta hur väl vi lyckas hantera tekniska 
moment. Alldeles för sällan diskuteras hur 
olika vi bedömer de biologiska och meka-
niska hot som exempelvis fyllningar kom-
mer att utsättas för.

I SAMBAND MED odontologiska riksstäm-
man den 15–17 november kommer vi under 
ett symposium att diskutera faktorer som 
påverkar kompositfyllningars livslängd. 
Fokuserar vi på rätt område i vår ambition 
att prestera god vård? Ni är alla mycket 
välkomna.

Inte bara materialet
»Nog är det dags 
att vidga begreppet 
operatörsvariabler att 
inte enbart omfatta 
hur väl vi lyckas 
hantera tekniska 
moment.«

64
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LIVSTIDSRISKEN 
att drabbas av en 
benskörhetsfraktur 
är 50 procent för 
kvinnor och 25 
procent för män.
FOTO:  COLOURBOX
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Listerine Total Care Zero.
Ny, mildare smak utan alkohol.
• Minskar plack och uppkomsten av tandsten

• Innehåller fluor (0,05 %) som skyddar mot karies

• Högt upptag av fluor som bidrar till att stärka emaljen och skydda mot hål

• Utan alkohol för mildare smak

• 84 % av de som provat tycker att munnen känns ren och fräsch

God effekt, utan alkohol för en mindre intensiv smak.

TotalCare_Zero_annons_200x272.indd   1 2012-09-07   13:29
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JOURNAL OF CLINICAL 
PERIODONTOLOGY
� Vid aggressiv paro-
dontit kan det ibland vara 
nödvändigt att sätta in 
antibiotika efter skrapning 
av tandsten och polering 
av tandhalsar. Men det har 
inte varit klart när behand-
lingen ska sättas in – di-
rekt efter den mekaniska 
behandlingen eller senare. 
Nu kan amerikanska fors-
kare konstatera att det blir 
både snabbare och bättre 
resultat om antibiotikabe-
handlingen sätts in direkt.

Forskarna har gjort en 
retrospektiv studie av 
patienter som ingick i en 

klinisk studie där de första 
15 patienterna fi ck antibio-
tikabehandling vid första 
uppföljningen, tre månader 
efter ingreppet, medan de 
följande 17 patienterna fi ck 
antibiotika direkt efter in-
greppet.

Vid uppföljningarna tre och 
sex månader efter den me-
kaniska parodontitbehand-
lingen var det stor skillnad 
mellan grupperna, där de 
som fått antibiotika direkt 
signifi kant hade förbättrat 
snittvärdet på sonderings-
djupet i tandfi ckorna och 
den kliniska fästenivån, 
medan ingen sådan för-
bättring skett hos dem som 

fi ck antibiotika efter tre 
månader.

Andra kliniska mått 
visade en fördel vid tre 
månader för de som fått 
antibiotika, men som den 
andra gruppen också upp-
nådde vid sexmånaders-
kontrollen, vilket forskarna 
menar visar att antibiotika 
fungerar när den väl admi-
nistreras.

Forskarnas slutsats är att 
även om båda metoderna 
leder till ett acceptabelt 
resultat efter sex månader 
verkar det vara en fördel 
att ge antibiotika direkt, 
eftersom det leder till en ti-
digare förbättring i kliniska 

parametrar och infl amma-
torisk respons.
Källa: Beliveau D, Magnusson 
I, Bidwell JA, Zapert EF, Aukhil 
I, Wallet SM, Shaddox LM. 
Benefits of early systemic 
antibiotics in localized 
aggressive periodontitis. 
A retrospective study. J Clin 
Periodontol 2012; doi:10.1111/
jcpe.12001.

32 
patienter 
fördelade i 
två grupper ingick 
i studien av parodontit-
behandling.
FOTO:  COLOURBOX

3
Snabbt, effektivt och säkert

Ett, två, tre – enklare kan det inte bli!

Kundservice 08 676 54 10 | www.fd.se

Bättre med antibiotika direkt 
vid svår parodontitbehandling
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Barn med 
reumatism 
bör undersökas 
för käkledsartrit
THE JOURNAL OF RHEUMATOLOGY
� Barn som lider av ju-
venil idiopatisk artrit, JIA, 
eller barnreumatism bör 
rutinmässigt kontrolle-
ras för käkledsartrit med 
magnetkamera. Det menar 
amerikanska forskare som 
har undersökt 187 barn vid 

ACTA ODONTOLOGICA 
SCANDINAVICA
� Två av tre ungdomar 
skulle föredra att framtida 
kaviteter rensades med 
erbium-laser (Er:YAG) i 
stället för med borr. 

Det är resultatet av en 
svensk studie som under-
sökt 35 ungdomar mellan 
14 och 18 år gamla som alla 
skulle extrahera båda de 
två första främre kindtän-
derna. Före extraktionen 
genomförde forskarna 
försöket där de rensade 
ett påhittat kariesangrepp 
med bredden 1,2 mm på 

en reumatologisk klinik i 
Alabama.

Fyra av tio av barnen 
visade sig ha artrit i den 
temporomandibulära leden 
utan att det gick att avgöra 
vid en fysisk undersökning. 
Det är tidigare visat att åtta 
av tio patienter med käk-
ledsartrit är helt asymtoma-
tiska. Det fanns heller ingen 
koppling mellan hur aktiv 
artritsjukdomen var eller 
vilken medicin barnen tog.
Därför har en rutinmässig 
kontroll för käkledsartrit 
för barn med JIA införts på 
den aktuella kliniken och 
forskarna uppmanar andra 
att följa deras exempel.
Källa: Stoll ML, Sharpe T, 
Beukelman T, Good J, Young D 
Cron RQ. Risk factors for 
temporomandibular joint 
arthritis in children with juvenile 
idiopathic arthritis. J Rheumatol 
2012; doi:10.3899/jrheum.
111441.

Ungdomar föredrar laser 
trots längre behandlingstid och lukt

var och en av de båda tän-
derna. Slumpvis gjordes 
den första insatsen med 
laser eller borr varefter 
den andra tanden behand-
lades med den återstående 
metoden.

Ungdomarnas puls mät-
tes före och efter varje 
behandling och efteråt fi ck 
de också svara på ett antal 
frågor.

Själva behandlingstiden 
var väsentligt längre för 
lasern som i snitt krävde 
59 sekunders behandling 
jämfört med 16 sekunder 

för borren. Den uppmätta 
ljudnivån var endast mar-
ginellt högre för borren, 
men en majoritet av ung-
domarna upplevde en 
tydlig skillnad till laserns 
fördel. De tyckte också att 
lasern luktade signifi kant 
mer. Två av tre ungdomar 
upplevde att lasern var 
minst obehaglig och skulle 
föredra att framtida even-
tuella kariesangrepp be-
handlas med laser i stället 
för borr.
Källa: Mosskull Hjertton P, 
Bågesund M. Er:YAG laser or 
high-speed bur for cavity 
preparation in adolescents. Acta 
Odontol Scand 2012, doi:10.310
9/00016357.2012.700064.
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Två av tre ungdomar föredrog laser framför borr.

Senaste nytt 
finns alltid på 
tandlakartidningen.se

SMILE SPECIALISTTANDVÅRD

Allt annat än vanlig tandvård
Vi på Smile har bestämt oss för att göra skillnad i Tandvårdssverige. 
Inte nog med att vi öppnat vår femtonde klinik så har vi även tre 
nyöppnade specialistkliniker.

I Malmö, Helsingborg och Vänersborg tar vi emot patienter även från kollegor i branschen. 
Vi har kompetensen inom Parodontologi, Oral protetik, Endodonti, Ortodonti, och Klinisk 
bettfysiologi. Läs mer om Sveriges bästa tandvård på www.smile.se

SpecialistklinikerI SAMARbETE MED

hELSINgboRg 042-12 15 40
MALMö 040-631 11 00
VäNERSboRg 0521-71 18 88 



Colgate® Sensitive Pro-Relief™ Munskölj

NYHET

Ger kliniskt dokumenterat effektiv och långvarig lindring av ilningar i tänderna

Lämpligt för patienter med 
ilningar i tänderna till följd av 

borstskador eller för patienter 
som använder produkter mot 

andra tandsjukdomar.

•    Skyddar mot ilningar i tänderna efter 
      bara två veckors regelbunden använd- 
      ning1,2

•    Alkoholfri sammansättning med 225 ppmF- 
      (NaF)

•    Mild mintsmak

•    Pro-Argin™ Munskölj-teknologi ger ett skydd- 
      ande argininrikt skikt på blottlagda dentinytor 
      och blockerar därvid transmissionen av smärtfram- 
      kallande stimuli

Före Efter

Blottlagt dentin före 
och efter sköljning med 
Colgate® Sensitive Pro-
Relief™ Munskölj3 För ytterligare information – kontakta 

Colgate Professional Oral Care på tfn 020-50 87 00

Close picture box 
here for non bleed 
item

www. colgateprofessional.se

1. Data on file; Colgate-Palmolive, Jan 2010, 2. Data on file; Colgate-Palmolive. Dec 2011. 3. Data on file; Colgate-Palmolive
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ARCHIVES OF ORAL BIOLOGY
� Det är inte självklart 
att hunden är människans 
bästa vän. I varje fall inte 
när det gäller munbakte-
rier. En närgången sam-
varo med sin hund kan 
resultera i att patogena 
munbakterier sprider sig 
mellan hund och män-
niska. Det kan japanska 
forskare visa i en under-
sökning av 66 hundar och 
81 människor i familjerna 
som ägde hundarna.

Hundar är kända för att ha 
en väldigt låg förekomst 
av karies, bara cirka fem 
procent av alla hundar 
drabbas, men däremot är 
förekomsten av gingivit 
och parodontit desto högre, 
95–100 procent respek-
tive 50–70 procent av alla 
hundar drabbas av dessa 
åkommor.

Med hjälp av PCR-analys 
letade de japanska fors-
karna efter elva patologiska 
munbakterier i plackav-
skrap från både hundar och 
människor.

Den vanligaste mun-

Patogena munbakterier 
kan överföras från hundar

bakterien var Tannerella 
forsythia som fanns hos 77 
procent av hundarna och 
hos 30 procent av männi-
skorna. Andra vanliga bak-
terier var Porphyromonas 
gulae och Campylobacter 
rectus som hittades hos 
65–70 procent av hundarna 
och hos 15–20 procent 
av människorna. Särskilt 
intressant är fyndet av P. 
gulae, menar forskarna, ef-
tersom den bakterien anses 
normalt vara väldigt ovan-
lig i människors munnar.

Forskarna har inte tittat 
på tandstatus hos vare 
sig hundarna eller män-
niskorna, så de kan inte 
påvisa någon klinisk e� ekt 
av bakterieutbytet. De me-
nar i stället att deras fynd 
kan bidra till förståelsen av 
samspelet i tandhälsa mel-
lan människor och deras 
husdjur.
Källa: Yamasaki Y, Nomura R, 
Nakano K, Naka S, Matsumoto-
Nakano M, Asai F, Ooshima T. 
Distribution of periodontopa-
thic bacterial species in dogs 
and their owners. Arch Oral Biol 
2012; 57: 1183–8.

Hundar har låg 
förekomst av karies, 
men gingivit och 
parodontit är desto 
vanligare.
FOTO:  COLOURBOX

Dentalmind har de senaste och smartaste digitala 
bildlösningarna. Boka en demonstration eller beställ 
direkt på dentalmind.com eller 0346-488 00. 
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Just nu: 20% rabatt på 

Dentalmind Digital X-ray II. 

Världens mest avancerade 

röntgensensor.
Högsta upplösningen på: 1896 x 1368. Större aktiv 

yta: 36,00 mm x 25,99 mm. Kabellängd upp till  

20 meter. Kopplas direkt till datorn via usb 2.0.   
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FREDRIK HEDLUND, medicin-
journalist, sammanfattar artiklar
i medicinska och odontologiska 
tidskrifter för Tandläkartidningens 
läsare.
E-post: fredrik.hedlund@
medicinjournalisten.se

Varm fluorberikad 
mjölk kan vara 
bättre mot karies
JOURNAL OF DENTISTRY
� Fluorberikad mjölk 
används i Sverige både i 
skolor och förskolor för att 
förhindra kariesangrepp 
hos barnen och har föresla-
gits som ett sätt att motver-
ka rotkaries hos äldre (se 
Tandläkartidningen num-
mer 15 2011, sidan 58).

Nu kan amerikanska 
forskare visa att temperatu-
ren på mjölken har betydel-
se för hur e� ektiv den är.

I ett in vitro-försök på 
humana emaljprov som 
preparerats och givits 
konstgjorda kariesskador 
undersökte de e� ekterna 
av fl uorberikad mjölk i 
olika koncentrationer och 
temperaturer. E� ekten 

mättes i emaljprovens mik-
rohårdhet på ytan med en 
särskild apparat före och 
efter behandling.

Föga förvånande ökade 
hårdheten med ökande 
fl uorkoncentration i mjöl-
ken. Intressantare, menar 
forskarna, var att e� ekten 
även ökade med ökande 
temperaturer så att 60-gra-
dig mjölk var e� ektivare än 
22-gradig mjölk, som i sin 
tur var e� ektivare än mjölk 
som var fyra grader.

Forskarna poängterar att in 
vitro-försök ofta överskat-
tar e� ekten in vivo och me-
nar att fyndet därför måste 
visas i ett kliniskt försök, 
men om det bekräftas kli-
niskt kan det bli aktuellt att 
servera den fl uorberikade 
mjölken varm.
Källa: Lippert F, Martinez-Mier 
EA, Soto-Rojas AE. Effects of 

fluoride concentration and 
temperature of milk on caries 
lesion rehardening. J Dent 
2012; 40: 810–3.

Tipsa 
Tandläkar-
tidningen! 
redaktionen@
tandlakarforbundet.se
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Folktandvården Skåne 
har undersökt hur väl 
singelimplantat klarat sig 
efter 16–22 år. Resultatet 
visar att i 94 procent av 
fallen har implantaten 
fungerat och fyllt sin 
funktion.

Inom Folktandvården Skå-
ne fi ck 134 patienter sing-
elimplantat inopererade 
mellan 1987 och 1993. Av 
dessa patienter ingick ett 
urval av 59 personer i den 
aktuella studien, vars syfte 
var att på lång sikt utvärde-
ra hur väl deras implantat 
klarat sig. Studien visar att 
implantaten, efter 16–22 år, 
har en lyckandefrekvens på 
94 procent.  

– Det är viktigt med lång-

Tandimplantat har blivit 
allt vanligare: under 
år 2011 fick 24 400 
patienter i Sverige 
cirka 63 900 implantat 
inopererade, en ökning 
med 11 procent jämfört 
med 2009.  

Positivt resultat med singelimplantat

siktiga studier av våra be-
handlingsmetoder för att 
kunna säkerställa en god 
vårdkvalitet samt utveckla 
och förbättra vårt arbete, 
säger Jenö Kisch, en av 
forskarna bakom studien, 
och övertandläkare i pro-

tetik samt specialist i par-
odontologi och protetik i 
Folktandvården Skåne.

Inom Folktandvården Skåne 
satsas det framför allt på 
forsknings- och utveck-
lingsprojekt med tydlig 

folkhälsoinriktning och 
förebyggande tandvård.
Källa: Folktandvården Skåne
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Skelettet i käkar och annorstädes
En benhård vävnad fylld av liv och rörelse både vid hälsa och sjukdom

1. Benets fysiologiska uppbyggnad och omsättning

� Denna översiktsartikel sammanfattar vad vi cellbiologiskt vet om de celler som
bildar ben, osteoblaster och de som resorberar ben, osteoklaster.

Den moderna cellbiologin har kunnat visa att osteoblaster är en slags ben-
vävnadens Dr Jekyll och Mr Hyde. De inte bara bildar ben utan kontrollerar även
bildandet och aktiveringen av bennedbrytande osteoklaster. Även om man anat
detta under de senaste 20 åren är det inte förrän under de allra senaste 3–4 åren
som samspelet mellan osteoblaster och osteoklaster fått sin molekylära för-
klaring.

Med ytterligare molekylärbiologisk kunskap om specifika reglersystem för
benresorption och benbildning kommer man att kunna utveckla nya läkemedel
för behandling av patienter med sjukdomar som primärt eller sekundärt drabbar
remodellering av skelettet.

TLT 0408_lerner 04-06-03, 11.2242
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et är många av oss som när vi tittar på en
röntgenbild och ser att marginala benkan-
ten är sänkt eller upptäcker att det finns ett

radiolucent område kring roten säger till patien-
ten (eller kolleger) att benet är resorberat kring
tanden. På samma sätt är det vanligt att röntgeno-
loger, ortopeder och andra som tittar på röntgen-
bilder från patienter med misstanke om osteo-
porossjukdom säger till varandra att benet är ”ur-
kalkat” när röntgen visar ett mindre opakt nätverk
av kompakt eller trabekulärt ben. Hos samtliga
dessa patienter beror röntgenbildens mindre ra-
dioopaka struktur, eller ökade radiolucens, på för-
lust av mineral.

I denna översikt vill jag dock försöka förmedla
dels att ett skelett aldrig enbart kan urkalkas vid
patologiska tillstånd och dels att det inte bara är
ökad nedbrytning av ben som äger rum vid sjukli-
ga processer som parodontit, periapikal osteit,
reumatoid artrit, periimplantit eller metastaser av
maligna tumörer i skelettet. Vid dessa patologiska
processer förekommer också ökad benbildning,
det vill säga ökad remodellering.

När en död kropp har förruttnat återstår till slut
bara skelettet. Detta faktum har lett till att många
betraktar skelettet som en kroppsdel som är resi-
stent mot biologiska processer och vars funktion
hos oss ryggradsdjur endast är att vara armerings-
järn för att hålla oss upprätta och för att fästa
muskler och senor på. Det är naturligtvis förståe-
ligt att denna tanke uppkommer men i själva ver-
ket är den benvävnad som skelettet består av lika
levande som alla andra vävnader i en levande
kropp. Skelettet har celler vars liv och leverne reg-
leras av gener, hormoner, omgivningsfaktorer och
till och med av nervsystemet.

Det är min avsikt att översiktligt beskriva den
kunskap vi har idag om benets biologi och att i en
senare artikel redogöra för hur dess celler påverkas
av sjukliga processer som inflammation, tumörer
och osteoporossjukdom.

Den som drar sig till minnes tidigare kunskaper
i benbiologi kommer att kunna konstatera att ett
mycket stort dogmskifte har ägt rum, nämligen att
de benbildande osteoblasterna inte enbart ägnar
sig åt att bilda ben utan att det är dessa celler som
också reglerar bildandet och aktivering av benre-
sorberande osteoklaster. Jag kommer att ägna spe-
ciell uppmärksamhet åt att förklara de landvin-
ningar under senaste 3–4 åren och som har lett till
denna nya uppfattning.

Det är viktigt inte minst på grund av att kunska-
perna redan har lett till utvecklande av nya läke-
medel för antiresorptiv behandling. Kunskaperna
har också lett till att man nu genetiskt och mole-
kylärt kan förklara flera skelettsjukdomar, både
sådana som leder till ökad bentäthet (osteopetros)

och sådana som leder till minskad bentäthet gene-
rellt (osteoporos) eller lokalt (osteolys).

Benceller
Benvävnaden innehåller tre olika celltyper som
tillsammans är ansvariga för den ständiga remo-
delleringen av skelettet med vilka skelettets form
och benmassa (=mängden mineraliserad benväv-
nad) ständigt kan anpassas till olika fysiologiska
krav. Förändringar av dessa cellers aktiviteter är
också orsaken till att benvävnadens form och mas-
sa förändras vid vissa patologiska processer inuti
eller i anslutning till skelettet; till exempel par-
odontit, reumatoid artrit och osteoporos.

Osteoblaster är de celler som bildar ben genom
att syntetisera en icke mineraliserad matrix bestå-
ende av benproteiner som senare, genom osteo-
blasters kontroll, mineraliseras (Figur 1). Dessa
celler förekommer som ett enda lager av celler som
täcker all benvävnad, såväl kompakt som trabeku-
lärt ben.

Osteoblaster är bindvävsceller och närmast
släkt med odontoblaster i dentin och cementoblas-
ter i cement men också med fibroblaster i slemhin-
nor och hud och de speciella fibroblastliknande
rothinnecellerna. Osteoblaster kan också bildas

D

Figur 1. Benvävnad bildas av osteoblaster som bildar ett enda
lager av sammanhängande celler som täcker alla ytor på
benvävnaden, såväl i kortikalt som trabekulärt ben. Aktiva
osteoblaster är kubiska celler med hårt färgad cytoplasma
medan inaktiva osteoblaster är mycket smala celler.
● Osteoblasterna bildar initialt ben genom att frisätta
olika proteiner (huvudsakligen kollgena fibrer) som bildar
benmatrixen eller osteoiden (röd färg).
● Osteoiden saknar mineralkristaller men när den fått en
viss tjocklek impregneras den med hydroxylapatitkristaller
så att den hårda benvävnaden bildas (blågrön färg).
● Osteoiden mineraliseras inte fullständigt. Det finns alltid
en zon av osteoid mellan mineraliserad benvävnad och osteo-
blaster.

Aktiva
osteoblaster

Osteoid

Osteocyter

Mineraliserad
osteoid

Inaktiva
osteoblaster
”Lining cells”
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2. Bencellernas reaktion på inflammatoriska processer

§    Benvävnaden i skelettet remodelleras ständigt. I en del ben sker detta mer 
omfattande än i andra. En inflammatorisk process i skelettet (periapikal osteit, 
osteomyelit) eller i nära anslutning till skelettet (parodontit, reumatoid artrit, 
lossnande ledproteser) leder till förändringar i den normala remodelleringen. 
I de flesta fall ser man kliniskt att benet försvinner (osteolys), men hos vissa 
patienter visar röntgenbilden i stället en förtätning i skelettet (sklerotisk 
reaktion).

Den osteolytiska reaktionen beror på ökad benresorption orsakad av 
stimulering av osteoklaster och ses oavsett om inflammationen orsakats av 
en infektion (periapikal osteit, parodontit), en autoimmun process (reumatoid 
artrit) eller av främmande material (proteslossning).

I denna översikt beskrivs i korthet den inflammatoriska processen i en 
inflammerad gingiva och dess effekter på epitel och extracellulär matrix. 
Därefter beskrivs mer ingående hur molekyler i den inflammatoriska processen 
interagerar med benets celler samt vilka cytokiner och andra signalsubstanser 
som kan stimulera eller hämma osteoklastbildning och hur dessa molekyler 
åstadkommer sina effekter.

Kliniska studier som belyser betydelsen av de resorptionsstimulerande 
molekylerna beskrivs också. Slutligen ges en sammanfattning av nya tekniker för 
att studera samband mellan variationer i gener och sjukdomar samt hur dessa 
tekniker börjat användas inom parodontitforskningen för att studera sjukdomens 
molekylärgenetiska patogenes.

      

Inflammation och ben

 Benresorption – – –                         Benbildning

Benvävnaden i skelettet är en vital vävnad som 
ständigt under livet genomgår olika cykler av 
bennedbrytning och benbildning i så kallade 

remodelleringsenheter. I Tandläkartidningen num-
mer 8, 2004 [1] beskrevs hur benbildande och ben-
nedbrytande celler bildas och regleras av hormoner, 
mekanisk belastning och lokala signalsubstanser som 
cytokiner och neuropeptider. Vid fysiologisk remo-
dellering hanterar bencellerna informationsflödet så 
att benbildningen är lika stor som benresorptionen 
och vi behåller den benmassa som skapats under 
uppväxten (Figur 1). Vid patologiska tillstånd, till 
exempel över- eller underproduktion av hormoner 
eller andra signalsubstanser, sätts kontrollen av re-
modelleringen ur spel. Det kan leda till förlust av 
benmassa antingen generellt i skelettet som vid os-
teoporos eller lokalt som vid parodontit, periapikal 
osteit, reumatoid artrit eller metastaserande maligna 
tumörer (Figur 1). Hos andra patienter kan det leda 
till förtätning av benmassan  i samtliga ben som vid 
osteopetros eller lokalt som vid vissa inflammato-
riska tillstånd (sklerotiserande periapikala osteiter 
och sklerotiserande osteomyelit) och ibland vid vissa 
metastaser (främst vid prostatacancer). En vanlig 
uppfattning är att dessa olika kliniska uttryckssätt 
(Figur 2) beror på att vid förlust av benmassa (osteo-
lys) har osteoklaster stimulerats, medan vid förtät-
ning av benmassa (skleros) har osteoblaster stimu-
lerats av olika signalsubstanser från de patologiska 
processerna. Den cellulära förklaringen är dock inte 
så enkel (Figur 1).

Minskad benmassa är oftast följden av ökad resorp-
tion men kan också bero på minskad benbildning. 
När man kunnat studera remodellering histologiskt 
vid inflammation eller maligna tumörer har man 
vid kliniskt osteolytiska tillstånd funnit både ökad 
benresorption och bennybildning, men resorptionen 
har dominerat (Figur 1). Det är detta som radiologer 
utnyttjar när man letar efter metastaserande osteo-
lytiska tumörer i skelettet. De isotoper som används 
vid scintigrafiska undersökningar upptas i skelettet 
i samband med benbildning. Undersökningar visar 
alltså inte primärt resorptionsaktiviteten, även om 
de ofta används för att avslöja kliniskt osteolytiska 
reaktioner (Figur 3). För att diagnostisera parodontit 
behöver vi inte använda scintigrafi men i några fall 
har man gjort det i försök att få en uppfattning om 
sjukdomens aktivitetsgrad. Det visade sig då att de 
patienter som hade högt upptag av isotop svarade 
bäst på antiinflammatorisk behandling.

Patienter med ledproteser drabbas ibland av pro-
teslossning på grund av benförlust kring protesde-
larna (Figur 3, 4). Benförlusten initieras av en in-
flammation som framkallats av materialet. I likhet 
med andra inflammatoriska tillstånd i anslutning 
till skelettet, leder den till en lokal osteolys. När den 
skeletala reaktionen studeras histologiskt kan man 

se tecken på kraftig resorptionsaktivitet men även 
hos dessa patienter finns områden med ökad benny-
bildning (Figur 4) vilket visar att det på cellulär nivå 
oftast är en blandning av ökad resorption och ökad 
benbildningsaktivitet vid inflammatoriska processer 
(Figur 1).

Balans

Lokal osteolys 
inflammation, 
maligna tumörer 
Generell osteolys 
osteoporos

Generell skleros
osteopetros

Lokal skleros
inflammation, 
maligna tumörer

 Benresorption                                 Benbildning

 Benresorption                                 Benbildning

 Benresorption                                 Benbildning

Figur 1 a-d. a) Under fysiologiska förhållanden pågår en ombyggnad (remodel-
lering) av skelettet som initieras av osteoklaster och fullföljs av osteoblaster. 
Vid fysiologisk remodellering bildar osteoblaster lika mycket nytt ben som 
osteoklaster brutit ned och processen är i balans. 
 b) Vid vissa patologiska tillstånd rubbas balansen så att fler osteoklaster bryter 
ned mer ben än vad osteoblaster förmår nybilda. Det kan ske lokalt vid till 
exempel parodontit och reumatoid artrit eller i anslutning till metastaserande 
maligna tumörer. Processen kan även vara generell och orsaka osteoporos.
 c) Vissa mutationer i gener som är involverade antingen i bildandet av osteo-
klaster, eller i dessa cellers funktion, leder till en oförmåga att bryta ned ben 
samtidigt som benbildning är oförändrad.
 d) Vid vissa tillstånd dominerar benbildningen och leder till lokal skleros.

a

Figur 2. Periapikala osteiter (apikal parodontit) mani- 
festerar sig oftast som en ökad nedbrytning av käkben 
(vänstra bilden; fylld pil). Ibland leder dock den inflam- 
matoriska processen till ökad benbildning, så kallad 
skleros (högra bilden; streckade pilar). 
(Bilderna har vänligen ställts till förfogande av professor Göran Sundqvist.)

b

c

d V årt skelett består av kortikal ben-
vävnad som omger alla sorters ben 
och trabekulär benvävnad som fö-
rekommer inuti benen. Kotorna i 
ryggraden har endast ett mycket 

tunt kortikalt ben och byggs nästan helt upp 
av trabekulärt ben. Lårbensskaftet innehåller 
enbart kraftigt kortikalt ben, men har trabeku-
lärt ben i de proximala och distala ledändarna. 
Överkäken, och framför allt underkäken, har ett 
kraftigt kortikalt ben men har också omfattande 
trabekulärt ben. 

Såväl det kortikala som det trabekulära benet 
byggs ständigt om hos en vuxen individ i en pro-
cess som kallas remodellering. En förutsättning 
för detta är aktiviteter i skelettets tre olika celler: 
osteoklaster, osteoblaster och osteocyter. osteo-
blaster kommer från mesenkymala stamceller 
och bildar benvävnad bestående av en protein-
innehållande matrix och i denna hydroxyapa-
titkristaller. osteoklaster är mångkärniga jätte-
celler som bildas från blodbildande stamceller 
genom att enkärniga celler, nära relaterade till 
makrofager, differentieras och slås samman. 
Dessa celler får då förmåga att fästa till benytor 
och att bilda syra för att lösa ut mineralkristaller 
och enzymer för att bryta ner matrixproteiner; 
därvid skapas en resorptionslakun. osteocyter är 
osteoblaster som under benbildningen inbakats 
i benvävnaden. Dessa celler har en mycket stor 
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SAMMANFATTAT Osteoporos drab-
bar många individer i hela världen. 
Från att ha varit en sjukdom utan 
farmakologisk behandling har ett 
flertal läkemedel nu utvecklats och 
fler är på väg. Här beskrivs behand-
lingsprinciperna för de läkemedel 
som i dag används vid osteoporos. 
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mängd utskott, så kallade dendriter, med vilka 
de kan känna av belastning och reglera osteo-
blasters benbildning. Osteocyter kan också känna 
av mikrofrakturer och skadat ben för att initiera 
remodellering. Detta leder till att osteoklaster 
bildas genom att den osteoklaststimulerande 
cytokinen rankl produceras. De differentierade 
osteoklasterna resorberar benet och när detta är 

§    

omfattande än i andra. En inflammatorisk process i skelettet (periapikal osteit,
osteomyelit) eller i nära anslutning till skelettet (parodontit, reumatoid artrit,
lossnande ledproteser) leder till förändringar i den normala remodelleringen.
I de flesta fall ser man kliniskt att benet försvinner (osteolys), men hos vissa
patienter visar röntgenbilden i stället en förtätning i skelettet (sklerotisk
reaktion).

stimulering av osteoklaster och ses oavsett om inflammationen orsakats av
en infektion (periapikal osteit, parodontit), en autoimmun process (reumatoid 
artrit) eller av främmande material (proteslossning).

inflammerad gingiva och dess effekter på epitel och extracellulär matrix.
Därefter beskrivs mer ingående hur molekyler i den inflammatoriska processen 
interagerar med benets celler samt vilka cytokiner och andra signalsubstanser
som kan stimulera eller hämma osteoklastbildning och hur dessa molekyler
åstadkommer sina effekter.

molekylerna beskrivs också. Slutligen ges en sammanfattning av nya tekniker för 
att studera samband mellan variationer i gener och sjukdomar samt hur dessa
tekniker börjat användas inom parodontitforskningen för att studera sjukdomens 
molekylärgenetiska patogenes.

till förtätning av benmassan  i samtliga ben som vid Vid fysiologisk remodellering bildar osteoblaster lika mycket nytt ben som till förtätning av benmassan  i samtliga ben som vid Vid fysiologisk remodellering bildar osteoblaster lika mycket nytt ben som 

§    

omfattande än i andra. En inflammatorisk process i skelettet (periapikal osteit,
osteomyelit) eller i nära anslutning till skelettet (parodontit, reumatoid artrit,
lossnande ledproteser) leder till förändringar i den normala remodelleringen.
I de flesta fall ser man kliniskt att benet försvinner (osteolys), men hos vissa
patienter visar röntgenbilden i stället en förtätning i skelettet (sklerotisk
reaktion).

stimulering av osteoklaster och ses oavsett om inflammationen orsakats av
en infektion (periapikal osteit, parodontit), en autoimmun process (reumatoid 
artrit) eller av främmande material (proteslossning).

inflammerad gingiva och dess effekter på epitel och extracellulär matrix.
Därefter beskrivs mer ingående hur molekyler i den inflammatoriska processen 
interagerar med benets celler samt vilka cytokiner och andra signalsubstanser
som kan stimulera eller hämma osteoklastbildning och hur dessa molekyler
åstadkommer sina effekter.

molekylerna beskrivs också. Slutligen ges en sammanfattning av nya tekniker för 
att studera samband mellan variationer i gener och sjukdomar samt hur dessa
tekniker börjat användas inom parodontitforskningen för att studera sjukdomens 
molekylärgenetiska patogenes.

till förtätning av benmassan  i samtliga ben som vid till förtätning av benmassan  i samtliga ben som vid 
osteopetros eller lokalt som vid vissa inflammato
riska tillstånd (sklerotiserande periapikala osteiter 
och sklerotiserande osteomyelit) och ibland vid vissa 
metastaser (främst vid prostatacancer). En vanlig 
uppfattning är att dessa olika kliniska uttryckssätt 
(Figur 2) beror på att vid förlust av benmassa (osteo
lys) har osteoklaster stimulerats, medan vid förtät
ning av benmassa (skleros) har osteoblaster stimu
lerats av olika signalsubstanser från de patologiska 
processerna. Den cellulära förklaringen är dock inte 

Minskad benmassa är oftast följden av ökad resorp
tion men kan också bero på minskad benbildning. 
När man kunnat studera remodellering histologiskt 
vid inflammation eller maligna tumörer har man 
vid kliniskt osteolytiska tillstånd funnit både ökad 
benresorption och bennybildning, men resorptionen 
har dominerat (Figur 1). Det är detta som radiologer 
utnyttjar när man letar efter metastaserande osteo
lytiska tumörer i skelettet. De isotoper som används 
vid scintigrafiska undersökningar upptas i skelettet 
i samband med benbildning. Undersökningar visar 
alltså inte primärt resorptionsaktiviteten, även om 
de ofta används för att avslöja kliniskt osteolytiska 
reaktioner (Figur 3). För att diagnostisera parodontit 
behöver vi inte använda scintigrafi men i några fall 
har man gjort det i försök att få en uppfattning om 
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den bentrabekler. Därmed blir det nätverk som 
dessa trabekler bygger upp mindre och mikroar-
kitekturen förändras som framgår av figur 1. Ett 
sådant ben blir mer poröst och sjukdomen kallas 
också på engelska för ”osteoporosis”. Det porösa 
benet blir också mindre hållfast vilket ökar risken 
för fraktur. Därför kallas sjukdomen på svenska 
för benskörhet.

Det är viktigt att påpeka att osteoporos är en 
riskfaktor för fraktur men att det även finns andra 
viktiga riskfaktorer. Med stigande ålder minskar 
rörligheten och koordinationen försämras. Där-
för är benägenheten för fall den riskfaktor som 
uppmärksammats mest under senare år efter-
som handleds- och höftfrakturer alltid inträffar i 
samband med fall. Den yttersta konsekvensen av 
osteoporos är fraktur och i Sverige beräknar man 
att cirka 70 000 frakturer per år kan relateras till 
osteoporos (faktaruta 1).

Incidensen av osteoporosrelaterade frakturer 
varierar mycket i hela världen och även inom 
Europa. Av hittills oförklarliga skäl är inciden-
sen allra högst i Norge och Sverige. En svensk 
medelålders kvinna har en 50-procentig risk för 
att under resten av livet drabbas av osteoporos-
fraktur medan motsvarande risk för en svensk 
medelålders man är 25 procent. Enligt en beräk-
ning som nyligen gjorts av Statens beredning för 
medicinsk utvärdering (SBU 2003) är den totala 
årliga samhällskostnaden för osteoporosfraktu-
rer 3 517 miljoner svenska kronor.

OLIKA FORMER AV OSTEOPOROS
Den vanligaste formen av osteoporos, primär
osteoporos, drabbar framför allt äldre patien-
ter och beror till stor del på minskade mängder 
könshormon.

Människan är unik bland däggdjuren eftersom 
vi lever längre än vi är fertila. Ur detta perspektiv 
kan vi sägas vara obiologiska. Kvinnor genomgår 
två faser av åldersrelaterad benförlust. Den för-
sta startar vid menopausen och leder i huvudsak 
till förlust av trabekulärt ben beroende på mins-
kade mängder östrogen. Den snabba förlusten av 
ben beror huvudsakligen på kraftigt ökad ben-
nedbrytning i relation till bennybildning. Efter 
5–10 år upphör denna fas och ersätts av en fas 
med mer långsam förlust av ben som framför allt 
beror på minskad bennybildning.

Även om primär osteoporos främst drabbar 
kvinnor är 25 procent av patienterna män som i 

högre ålder drabbas av den mer långsamt förlö-
pande fasen av osteoporos på grund av minskade 
nivåer av testosteron och östrogen.

Remodelleringen av ben påverkas förutom av 
könshormoner också av många sjukdomar och 
läkemedel. Den sortens förlust av ben kallas se-
kundär osteoporos och drabbar både yngre och 
äldre patienter. Den vanligaste orsaken är be-
handling med kortison i höga doser som (liksom 
hypercortisolism på grund av Cushings sjukdom) 
mycket snabbt leder till förlust av benvävnad och 
till frakturer.

    och annorstädes  

Figur 1. Obalanserad remodellering av benvävnaden 
i skelettet vid postmenopausal osteoporos på grund 
av alltför omfattande bennedbrytning i förhållande 
till benbildning leder till mindre mängd benvävnad, 
förlust av trabekulära benets arkitektur. a) normalt 
ben, b) osteoporotisk patient). [Reproducerad med 
tillstånd av American Society for Bone and Mineral Research 
från Dempster et al. J Bone Miner Res 1986; 1: 15–21.]

a b

FAKTA 1. FÖREKOMST AV OSTEOPOROS
■ Det totala antalet osteoporosrelaterade frakturer
per år i Sverige är cirka 70 000 och antalet höftfrakturer 
cirka 19 000 per år.
■ De vanligaste ställena i kroppen där osteoporos-
frakturer uppstår är underarm, kotor och höft.
■ Brott på underarmens strålben drabbar framför
allt kvinnor i 50–60-årsåldern och är oftast ett mindre 
kliniskt problem.
■ Kotfrakturer ökar hos kvinnor över 65 år.
■ Hos kvinnor som blivit 75 år ses ett kraftigt ökat
antal höftledsfrakturer.
■ När män når 75-årsåldern stiger incidensen av
kot- och höftledsfrakturer.
■ Frakturer i kotor på grund av att patienterna blivit
framåtböjda i bäckenet (kyfotiska) är ett stort kliniskt 
problem som ofta leder till svår smärta.
■ Frakturer i höftled drabbar främst patienter i hög ålder 
och är därmed mer vårdkrävande både i det akuta skedet 
och vid rehabiliteringen. 
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 Skelettet är ett levande organ vars liv 
upprätthålls av de tre olika celltyperna 
osteoblaster, osteocyter och osteoklas-
ter. Metabolismen i skelettet regleras av 
en stor mängd systemiska faktorer (hor-

moner) och av ett ännu större antal lokalt bildade 
signalmolekyler som cytokiner och tillväxtfakto-
rer. Helt nyligen har man upptäckt att signalmo-
lekyler i hjärnan och perifera nervsystemet också 
är involverade i skelettets metabolism.

Under fysiologiska betingelser är ombyggna-
den (remodellering) av ben synnerligen kontrol-
lerad så att inte benvävnad förloras och skelettet 
behåller sin styrka. Detta sker genom att osteo-
blaster bildar lika mycket benvävnad som den 
som har resorberats av osteoklaster.

Vid patologiska tillstånd kan kontrollen slås ut 
och leda till att mer ben resorberas i förhållande 
till nybildningen. Patienten kommer att förlora 
benvävnad, något som tandläkare ser i käkbenet 
kring tänder med parodontit, men som också sker 
i till exempel leder hos patienter med reumatoid 
artrit. Under vissa förhållanden förändras remo-
delleringen i hela skelettet; ett vanligt tillstånd är 
olika former av osteoporos.

Antalet skelettfrakturer ökar kraftigt i stora 
delar av världen, inte minst i de skandinaviska 
länderna. En del frakturer beror förstås på att 
olika former av våld mot skelettet är större än 
hållfastheten, men en mycket stor och ökande 
del orsakas av att skelettets hållfasthet försäm-
rats på grund av osteoporos.

Osteoporos har uppmärksammats framför allt 
under de senaste 25 åren, men har förmodligen 
alltid existerat. Redan 1882 beskrev Sir Astley 
Cooper att skelettet blev tunnare och mjukare 
hos äldre patienter och att detta bidrar till att de 
lättare drabbas av frakturer. Begreppet osteopo-

ros myntades av Johann Lobstein ungefär samti-
digt men troligen beskrev han en annan skelett-
sjukdom som i dag heter osteogenesis imperfecta. 
Under 1940-talet rapporterade benpatologins 
stora gigant, den amerikanske endokrinologen 
Fuller Albright, postmenopausal osteoporos som 
en sjukdom som beror på minskad benbildning 
på grund av minskad insöndring av östrogen.

Att osteoporos är ett så stort kliniskt problem i 
dag beror till stor del på att vi blir allt äldre; fler 
patienter drabbas och svårighetsgraden ökar 
med stigande ålder. Det var först på 1980-talet 
som problemet fick mer uppmärksamhet när det 
visade sig att antalet frakturfall ökat lavinartat. 
Innan dess fanns ingen farmakologisk behand-
ling mot sjukdomen och inget läkemedelsbolag 
hade verksamhet riktad mot skelettsjukdomar.

De senaste 25 åren har en mängd företag eta-
blerat benbiologiska laboratorier och flera olika 
läkemedel har tagits fram varav några nu är i 
kliniskt bruk. Denna översikt beskriver osteopo-
rossjukdomen ur ett kliniskt och patogenetiskt 
perspektiv samt sammanfattar vilka möjligheter 
som i dag finns att behandla sjukdomen.

DEFINITION OCH EPIDEMIOLOGI
Osteoporos definieras av WHO som en systemisk 
skelettsjukdom karaktäriserad av låg benmassa 
och förändrad mikroarkitektur som leder till 
benskörhet och ökad risk för frakturer. Detta 
innebär att den benvävnad som bygger upp ske-
lettet är helt normal; det vill säga, sjukdomen be-
ror inte på att benvävnaden har ett annorlunda 
innehåll av matrixproteiner eller mindre mängd 
mineral än normalt skelett utan på att det finns 
mindre mängd benvävnad i skelettet. Såväl det 
trabekulära benet som det omgivande kortikala 
benet drabbas, men framför allt minskar mäng-

Skelettet i käkar     
3. Obalanserad benremodellering orsakar postmenopausal osteoporos 

SAMMANFATTAT Antalet skelettfrakturer ökar kraftigt, inte minst i de 
skandinaviska länderna. En ökande del av fallen beror på att skelettets 
hållfasthet blivit allt sämre på grund av osteoporos. Att osteoporos i dag 
är ett så stort kliniskt problem beror på att vi blir allt äldre; fler patienter 
drabbas och svårighetsgraden ökar med stigande ålder. Författaren
beskriver sjukdomen ur ett kliniskt och patogenetiskt perspektiv samt
sammanfattar vilka möjligheter vi i dag har att behandla sjukdomen.
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viktiga riskfaktorer. Med stigande ålder minskar 
rörligheten och koordinationen försämras. Där-
för är benägenheten för fall den riskfaktor som 
uppmärksammats mest under senare år efter-
som handleds- och höftfrakturer alltid inträffar i 
samband med fall. Den yttersta konsekvensen av 
osteoporos är fraktur och i Sverige beräknar man 
att cirka 70 000 frakturer per år kan relateras till 
osteoporos (faktaruta 1).

Incidensen av osteoporosrelaterade frakturer 
varierar mycket i hela världen och även inom 
Europa. Av hittills oförklarliga skäl är inciden-
sen allra högst i Norge och Sverige. En svensk 
medelålders kvinna har en 50-procentig risk för 
att under resten av livet drabbas av osteoporos-
fraktur medan motsvarande risk för en svensk 
medelålders man är 25 procent. Enligt en beräk-
ning som nyligen gjorts av Statens beredning för 
medicinsk utvärdering (SBU 2003) är den totala 
årliga samhällskostnaden för osteoporosfraktu-
rer 3 517 miljoner svenska kronor.

OLIKA FORMER AV OSTEOPOROS
Den vanligaste formen av osteoporos, primär
osteoporos, drabbar framför allt äldre patien-
ter och beror till stor del på minskade mängder 
könshormon.

Människan är unik bland däggdjuren eftersom 
vi lever längre än vi är fertila. Ur detta perspektiv 
kan vi sägas vara obiologiska. Kvinnor genomgår 
två faser av åldersrelaterad benförlust. Den för-
sta startar vid menopausen och leder i huvudsak 
till förlust av trabekulärt ben beroende på mins-
kade mängder östrogen. Den snabba förlusten av 
ben beror huvudsakligen på kraftigt ökad ben-
nedbrytning i relation till bennybildning. Efter 
5–10 år upphör denna fas och ersätts av en fas 
med mer långsam förlust av ben som framför allt 
beror på minskad bennybildning.

Även om primär osteoporos främst drabbar 
kvinnor är 25 procent av patienterna män som i 

högre ålder drabbas av den mer långsamt förlö-
pande fasen av osteoporos på grund av minskade 
nivåer av testosteron och östrogen.

Remodelleringen av ben påverkas förutom av 
könshormoner också av många sjukdomar och 
läkemedel. Den sortens förlust av ben kallas 
kundär osteoporos
äldre patienter. Den vanligaste orsaken är be-
handling med kortison i höga doser som (liksom 
hypercortisolism på grund av Cushings sjukdom) 
mycket snabbt leder till förlust av benvävnad och 
till frakturer.

i skelettet vid postmenopausal osteoporos på grund 
av alltför omfattande bennedbrytning i förhållande 
till benbildning leder till mindre mängd benvävnad, 
förlust av trabekulära benets arkitektur. a) normalt 
ben, b) osteoporotisk patient). 
tillstånd av American Society for Bone and Mineral Research 
från Dempster et al. J Bone Miner Res 1986; 1: 15–21.]

FAKTA 1.

■ Det totala antalet osteoporosrelaterade frakturer
per år i Sverige är cirka 70 000 och antalet höftfrakturer 
cirka 19 000 per år.
■ De vanligaste ställena i kroppen där osteoporos-
frakturer uppstår är underarm, kotor och höft.
■ Brott på underarmens strålben drabbar framför
allt kvinnor i 50–60-årsåldern och är oftast ett mindre 
kliniskt problem.
■ Kotfrakturer ökar hos kvinnor över 65 år.
■ Hos kvinnor som blivit 75 år ses ett kraftigt ökat
antal höftledsfrakturer.
■ När män når 75-årsåldern stiger incidensen av
kot- och höftledsfrakturer.
■ Frakturer i kotor på grund av att patienterna blivit
framåtböjda i bäckenet (kyfotiska) är ett stort kliniskt 
problem som ofta leder till svår smärta.
■ Frakturer i höftled drabbar främst patienter i hög ålder 
och är därmed mer vårdkrävande både i det akuta skedet 
och vid rehabiliteringen. 
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kelettet är ett levande organ vars liv 
upprätthålls av de tre olika celltyperna 
osteoblaster, osteocyter och osteoklas-
ter. Metabolismen i skelettet regleras av 
en stor mängd systemiska faktorer (hor-

moner) och av ett ännu större antal lokalt bildade 
signalmolekyler som cytokiner och tillväxtfakto-
rer. Helt nyligen har man upptäckt att signalmo-
lekyler i hjärnan och perifera nervsystemet också 
är involverade i skelettets metabolism.

Under fysiologiska betingelser är ombyggna-
den (remodellering) av ben synnerligen kontrol-
lerad så att inte benvävnad förloras och skelettet 
behåller sin styrka. Detta sker genom att osteo-
blaster bildar lika mycket benvävnad som den 
som har resorberats av osteoklaster.

Vid patologiska tillstånd kan kontrollen slås ut 
och leda till att mer ben resorberas i förhållande 
till nybildningen. Patienten kommer att förlora 
benvävnad, något som tandläkare ser i käkbenet 
kring tänder med parodontit, men som också sker 
i till exempel leder hos patienter med reumatoid 
artrit. Under vissa förhållanden förändras remo-
delleringen i hela skelettet; ett vanligt tillstånd är 

Antalet skelettfrakturer ökar kraftigt i stora 
delar av världen, inte minst i de skandinaviska 
länderna. En del frakturer beror förstås på att 
olika former av våld mot skelettet är större än 
hållfastheten, men en mycket stor och ökande 
del orsakas av att skelettets hållfasthet försäm-

Osteoporos har uppmärksammats framför allt 
under de senaste 25 åren, men har förmodligen 
alltid existerat. Redan 1882 beskrev Sir Astley 
Cooper att skelettet blev tunnare och mjukare 
hos äldre patienter och att detta bidrar till att de 
lättare drabbas av frakturer. Begreppet osteopo-

ros myntades av Johann Lobstein ungefär samti-
digt men troligen beskrev han en annan skelett-
sjukdom som i dag heter osteogenesis imperfecta. 
Under 1940-talet rapporterade benpatologins 
stora gigant, den amerikanske endokrinologen 
Fuller Albright, postmenopausal osteoporos som 
en sjukdom som beror på minskad benbildning 
på grund av minskad insöndring av östrogen.

Att osteoporos är ett så stort kliniskt problem i 
dag beror till stor del på att vi blir allt äldre; fler 
patienter drabbas och svårighetsgraden ökar 
med stigande ålder. Det var först på 1980-talet 
som problemet fick mer uppmärksamhet när det 
visade sig att antalet frakturfall ökat lavinartat. 
Innan dess fanns ingen farmakologisk behand-
ling mot sjukdomen och inget läkemedelsbolag 
hade verksamhet riktad mot skelettsjukdomar.

De senaste 25 åren har en mängd företag eta-
blerat benbiologiska laboratorier och flera olika 
läkemedel har tagits fram varav några nu är i 
kliniskt bruk. Denna översikt beskriver osteopo-
rossjukdomen ur ett kliniskt och patogenetiskt 
perspektiv samt sammanfattar vilka möjligheter 
som i dag finns att behandla sjukdomen.

DEFINITION OCH EPIDEMIOLOGI
Osteoporos definieras av WHO som en systemisk 
skelettsjukdom karaktäriserad av låg benmassa 
och förändrad mikroarkitektur som leder till 
benskörhet och ökad risk för frakturer. Detta 
innebär att den benvävnad som bygger upp ske-
lettet är helt normal; det vill säga, sjukdomen be-
ror inte på att benvävnaden har ett annorlunda 
innehåll av matrixproteiner eller mindre mängd 
mineral än normalt skelett utan på att det finns 
mindre mängd benvävnad i skelettet. Såväl det 
trabekulära benet som det omgivande kortikala 
benet drabbas, men framför allt minskar mäng-
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har man gjort det i försök att få en uppfattning om 
sjukdomens aktivitetsgrad. Det visade sig då att de 
patienter som hade högt upptag av isotop svarade 
bäst på antiinflammatorisk behandling.

Patienter med ledproteser drabbas ibland av pro
teslossning på grund av benförlust kring protesde
larna (Figur 3, 4). Benförlusten initieras av en in
flammation som framkallats av materialet. I likhet 
med andra inflammatoriska tillstånd i anslutning 
till skelettet, leder den till en lokal osteolys. När den 
skeletala reaktionen studeras histologiskt kan man 
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Skelettet i käkar      och annorstädes

Exakt hur detta går till vet vi inte, men en intres-
sant hypotes är att osteocyter – osteoblaster som 
inkorporerats inuti benvävnaden och som är den 
klart mest frekventa bencellen – genom sitt nät-
verk av utskott med vilka de kommunicerar mel-
lan varandra och med osteoblaster på benytan, 
härbärgerar mekanoreceptorer som känner av 
belastningen. 

Förutom att fungera som ett förankringssys-
tem för muskler och senor som en viktig kompo-
nent i det muskeloskelettala systemet har skelet-
tet många andra viktiga funktioner (figur i). Det 
skyddar mekaniskt viktiga vävnader som hjärna, 
hjärta, lungor och benmärg. Skelettet är också en 
stor depå för förvaring av kalcium och fosfat och 
är, tillsammans med magtarmkanal och njurar, 
ett viktigt organ för de homeostatiska mekanis-
mer med vilka kalcium och fosfat i blodet reg-
leras. Remodellering, modellering och kalcium-
homeostas regleras av ett flertal olika hormoner 
som påverkar osteoblasters och osteoklasters 
aktiviteter. Skelettet härbärgerar också benmärg 
med hematopoetiska stamceller som är upphov 
till bildning av många olika lymfoida och my-
eloida celler. 

En ny intressant forskningslinje har visat att 
benets celler inte bara kan påverkas av hormoner, 
utan att benceller också kan producera hormoner 
som frisätts i cirkulationen och som påverkar 
fettceller, insulinproducerande ß-celler i buk-
spottkörteln och njurens fosfatreglering (figur 
i). Det är avsikten med denna artikel att beskriva 
dessa sensationella fynd översiktligt för Tandlä-
kartidningens läsare. 

proteiner i benvävnadens matrix 
Osteoblaster bildar benvävnad genom att synte-
tisera en stor mängd olika proteiner som frisätts 
och bildar benets extracellulära matrix, också 

benämnd osteoid. Till mycket stor del (90 pro-
cent) utgörs dessa proteiner av kollagena fibrer 
typ I, samma slags fibrer som också finns i hud, 
slemhinnor och i tandens dentin och cement. 

Utöver kollagena fibrer syntetiserar osteoblas-
ter en stor mängd andra proteiner, varav en del 
utgörs av andra typer av kollagen, andra är pro-
teiner med namn som antyder att de är specifika 

Figur i 
Skelettet har stor betydelse som en del i det muskuloskelettala systemet 
med vars hjälp vi kan gå upprätt och röra oss. I skelettet lagras stora 
mängder av kalcium och fosfat i hydroxylapatitkristaller som kan frisättas 
vid stort behov på dessa mineraler; skelettet är en viktig del, tillsammans 
med magtarmkanalen och njurarna, i kontrollen av kalcium- och fosfat-
homeostas. Skelettet bildas av osteoblaster och resorberas av osteoklas-
ter. dessa cellers aktiviteter regleras av ett antal olika hormoner som 
parathormon (PTH), kalcitonin (CT), aktivt d-vitamin (1,25(oH)2-d3), 
könshormoner som östrogen och testosteron, kortison, tyroideahormoner 
och retinoider (a-vitamin). Under senare år har det också visats att även 
signalsubstanser i centrala nervsystemet (CnS) kan kontrollera bencel-
lernas aktiviteter. I skelettet finns också röd benmärg med dels mesen-
kymala stamceller (mSC), egentligen mer riktigt benämnda förstadier till 
bindvävsceller (kan bilda inte bara osteoblaster utan också broskceller, 
fettceller, muskelceller), dels hematopoetiska stamceller som kan bilda 
alla slags lymfoida och myeloida blodceller. Utöver dessa celler och me-
kanismer har det nu också rapporterats att skelettet kan fungera som ett 
hormonproducerande organ. osteokalcin bildat av osteoblaster stimulerar 
frisättning och känslighet för insulin och även antalet insulinproduce-
rande ß-celler i bukspottkörteln. osteokalcin påverkar även fettcellerna 
så att deras antal minskar och att adiponektin, som ökar känsligheten för 
insulin, ökar. osteocyter bildar »fibroblast-growth factor-23« (FgF-23) 
som ökar frisättning av fosfat i njurar och minskar bildning av 1,25(oH)2-
vitamin d3. osteocyter bildar också sklerostin som fungerar som ett ben-
bildningshämmande hormon. 

Skyddande:
hjärna, hjärta,

lungor, benmärg

Lagrar:
kalcium, fosfor

ben, muskler
senor, nerver =

muskuloskelettala
systemet

Endokrint 
organ

osteokalcin FgF23

Fettceller

ß-celler
njurar

Systemiska
hormoner

PTH, CT
1,25(oH)2-d3
Könshormoner

glukocortikoider
Retinoider

Tyroid eahormon

CnS

mekanisk
belastning

Härbärgerar 
mSC, HSC

olika lymfoida
och

myeloida celler

FAKTA 2. bEnETS bESTÅndSdELaR

 Benvävnaden består av

n Matrix (osteoid)
 – kollagena fibrer (90 procent)
 – mängd icke-fiberproteiner
  – osteokalcin
  – bone sialoprotein
  – osteopontin
  – osteonektin
  – BMPs
  – IGFs
  – TGF-beta
  – etc
n Hydroxylapatitkristaller
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 S om beskrivits i tidigare artiklar i Tandlä-
kartidningen [1–3] byggs skelettet upp av 
benbildande celler som kallas osteoblas-
ter och bryts ner av osteoklaster. Dessa 
celler deltar under hela livet i två olika 

processer i benet som kallas remodellering och 
modellering. 

Genom remodellering ersätts gammalt ben 
med nytt ben genom att osteoklaster resorberar 
det uttjänta benet och genom att sedan osteoblas-
ter, genom en strikt koordinerad process, bildar 
lika mycket nytt ben som osteoklasterna resor-
berat. Remodellering ändrar inte skelettets utse-
ende eller massa och under ett år ersätts på detta 
sätt tio procent av skelettet med nytt ben och vart 
tionde år har vi således fått ett nytt skelett. 

Modellering är en process där ben kan resor-
beras i ett område utan att det följs av bennybild-
ning, eller en process där ben nybildas utan före-
gående benresorption. På detta sätt kan benets 
storlek och form förändras. Mest påtagligt är 
modellering vid läkning av en fraktur där model-
lering under frakturläkning leder till att även en 
felställd fraktur kan läka normalt. 
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sammanfattat Ny forskning visar att skelettet inte bara 
regleras av hormoner utan också producerar hormoner. 
Dessa hormoner påverkar fettceller, insulinproducerande 
celler i bukspottkörteln och njurens fosfatreglering.
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Hur osteoblasters och osteoklasters aktiviteter 
styrs och koordineras under remodellering eller 
modellering är inte känt i detalj, men systemiska 
hormoner, lokalt bildade cytokiner och tillväxt-
faktorer samt mekanisk belastning har betydelse. 
Ny spännande forskning under de senaste tio 
åren har visat att även centrala nervsystemet är 
betydelsefullt för remodellering av benvävnad, 
en reglering bland annat förmedlad perifert av 
sympatiska nervsystemet (figur i). Belastningens 
betydelse för skelettet är mycket påtaglig när ast-
ronauter i viktlöst tillstånd förlorar mycket ben-
massa eller när långvarigt sängliggande patienter 
får ett tunnare skelett. Betydelsen av belastning 
märks också tydligt lokalt genom att till exempel 
tennisspelare får väsentligt mer ben i slagarmen. 

Tidigare har tre artiklar publicerats under rubriken 
Skelettet i käkar och annorstädes. Ur Tandläkartidningen 
nummer 8 2004, nummer 8 2005 och nummer 15 2006.

FAKTA 1. »bEnombyggnad«

n Remodellering innebär ersättande av gammalt ben 
med nytt ben.

n Modellering innebär att benets form och storlek  
förändras.
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den bentrabekler. Därmed blir det nätverk som 
dessa trabekler bygger upp mindre och mikroar-
kitekturen förändras som framgår av figur 1. Ett 
sådant ben blir mer poröst och sjukdomen kallas 
också på engelska för ”osteoporosis”. Det porösa 
benet blir också mindre hållfast vilket ökar risken 
för fraktur. Därför kallas sjukdomen på svenska 
för benskörhet.

Det är viktigt att påpeka att osteoporos är en 
riskfaktor för fraktur men att det även finns vik-
tiga riskfaktorer. Med stigande ålder minskar 
rörligheten och koordinationen försämras. Där-
för är benägenheten för fall den riskfaktor som 
uppmärksammats mest under senare år efter-
som handleds- och höftfrakturer alltid inträffar i 
samband med fall. Den yttersta konsekvensen av 
osteoporos är fraktur och i Sverige beräknar man 
att cirka 70 000 frakturer per år kan relateras till 
osteoporos (faktaruta 1).

Incidensen av osteoporosrelaterade frakturer 
varierar mycket i hela världen och även inom 
Europa. Av hittills oförklarliga skäl är inciden-
sen allra högst i Norge och Sverige. En svensk 
medelålders kvinna har en 50-procentig risk för 
att under resten av livet drabbas av osteoporos-
fraktur medan motsvarande risk för en svensk 
medelålders man är 25 procent. Enligt en beräk-
ning som nyligen gjorts av Statens beredning för 
medicinsk utvärdering (SBU 2003) är den totala 
årliga samhällskostnaden för osteoporosfraktu-
rer 3 517 miljoner svenska kronor.

OLIKA FORMER AV OSTEOPOROS
Den vanligaste formen av osteoporos, primär 
osteoporos, drabbar framför allt äldre patien-
ter och beror till stor del på minskade mängder 
könshormon.

Människan är unik bland däggdjuren eftersom 
vi lever längre än vi är fertila. Ur detta perspektiv 
kan vi sägas vara obiologiska. Kvinnor genomgår 
två faser av åldersrelaterad benförlust. Den för-
sta startar vid menopausen och leder i huvudsak 
till förlust av trabekulärt ben beroende på mins-
kade mängder östrogen. Den snabba förlusten av 
ben beror huvudsakligen på kraftigt ökad ben-
nedbrytning i relation till bennybildning. Efter 
5–10 år upphör denna fas och ersätts av en fas 
med mer långsam förlust av ben som framför allt 
beror på minskad bennybildning.

Även om primär osteoporos främst drabbar 
kvinnor är 25 procent av patienterna män som 

i högre ålder drabbas av den mer långsamt lö-
pande fasen av osteoporos på grund av minskade 
nivåer av testosteron och östrogen.

Remodelleringen av ben påverkas förutom av 
könshormoner också av många sjukdomar och 
läkemedel. Den sortens förlust av ben kallas se-
kundär osteoporos och drabbar både yngre och 
äldre patienter. Den vanligaste orsaken är be-
handling med kortison i höga doser som (liksom 
hypercortisolism på grund av Cushings sjukdom) 
mycket snabbt leder till förlust av benvävnad och 
frakturer.

Skelettet i käkar      och annorstädes  
3. Obalancerad benremodellering orsakar postmenopausal osteoporos 

Figur 1. Obalanserad remodellering av benvävnaden 
i skelettet vid postmenopausal osteoporos på grund 
av alltför omfattande bennedbrytning i förhållande 
till benbildning leder till mindre mängd benvävnad, 
förlust av trabekulära benets arkitektur. a) normalt 
ben, b) osteoporotisk patient).
[Reproducerad med tillstånd av American Society for Bone 
and Mineral Research från Dempster et al. J Bone Miner 
Res 1: 15–21, 1986.]

a b

FAKTA 1. FÖREKOMST AV OSTEOPOROS

■ De vanligaste ställena i kroppen där osteoporos- 
frakturer uppstår är underarm, kotor och höft. 
■ Brott på underarmens strålben drabbar framför 
allt kvinnor i 50–60 årsåldern och är oftast ett mindre 
kliniskt problem. 
■ Kotfrakturer ökar hos kvinnor över 65 år. 
■ Hos kvinnor som blivit 75 år ses ett kraftigt ökat 
antal höftledsfrakturer. 
■ När män når 75-årsåldern stiger incidensen av 
kot-och höftledsfrakturer. 
■ Frakturer i kotor på grund av att patienterna blivit 
framåtböjda i bäckenet (kyfotiska) är ett stort kliniskt 
problem som ofta leder till svår smärta. 
■ Antalet höftfrakturer i Sverige är cirka 19 000 per år. 
■ Frakturer i höftled drabbar främst patienter i hög ålder 
och är därmed mer vårdkrävande både i det akuta skedet 
och vid rehabiliteringen. 
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 Skelettet är ett levande organ vars liv 
upprätthålls av de tre olika celltyperna 
osteoblaster, osteocyter och osteoklas-
ter. Metabolismen i skelettet regleras av 
en stor mängd systemiska faktorer (hor-

moner) och av ett ännu större antal lokalt bildade 
signalmolekyler som cytokiner och tillväxtfakto-
rer. Helt nyligen har man upptäckt att signalmo-
lekyler i hjärnan och perifera nervsystemet också 
är involverade i skelettets metabolism.

Under fysiologiska betingelser är ombyggna-
den (remodellering) av ben synnerligen kontrol-
lerad så att inte benvävnad förloras och skelettet 
behåller sin styrka. Detta sker genom att osteob-
laster bildar lika mycket benvävnad som den som 
har resorberats av osteoklaster.

Vid patologiska tillstånd kan kontrollen slås ut 
och leda till att mer ben resorberas i förhållande 
till nybildningen. Patienten kommer att förlora 
benvävnad, något som tandläkare ser i käkbenet 
kring tänder med parodontit, men som också sker 
i till exempel leder hos patienter med reumatoid 
artrit. Under vissa förhållanden förändras remo-
delleringen i hela skelettet; ett vanligt tillstånd är 
olika former av osteoporos.

Antalet skelettfrakturer ökar kraftigt i stora 
delar av världen, inte minst i de skandinaviska 
länderna. En del frakturer beror förstås på att 
olika former av våld mot skelettet är större än 
hållfastheten, men en mycket stor och ökande 
del orsakas av att skelettets hållfasthet försäm-
rats på grund av osteoporos.

Osteoporos har uppmärksammats framför allt 
under de senaste 25 åren, men har förmodligen 
alltid existerat. Redan 1882 beskrev Sir Astley 
Cooper att skelettet blev tunnare och mjukare 
hos äldre patienter och att detta bidrar till att de 
lättare drabbas av frakturer. Begreppet osteopo-

ros myntades av Johann Lobstein ungefär samti-
digt men troligen beskrev han en annan skelett-
sjukdom som i dag heter osteogenesis imperfecta. 
Under 1940-talet rapporterade benpatologins 
stora gigant, den amerikanske endokrinologen 
Fuller Albright, postmenopausal osteoporos som 
en sjukdom som beror på minskad benbildning 
på grund av minskad insöndring av östrogen.

Att osteoporos är ett så stort kliniskt problem i 
dag beror till stor del på att vi blir allt äldre; fler 
patienter drabbas och svårighetsgraden ökar 
med stigande ålder. Det var först på 1980-talet 
som problemet fick mer uppmärksamhet när det 
visade sig antalet frakturfall ökat lavinartat. Inn-
an dess fanns ingen farmakologisk behandling 
mot sjukdomen och inget läkemedelsbolag hade 
verksamhet inriktad mot skelettsjukdomar.

De senaste 25 åren har en mängd företag eta-
blerat benbiologiska laboratorier och flera olika 
läkemedel har tagits fram varav några nu är i 
kliniskt bruk. Denna översikt beskriver osteopo-
rossjukdomen ur ett kliniskt och patogenetiskt 
perspektiv samt sammanfattar vilka möjligheter 
som i dag finns att behandla sjukdomen.

DEFINITION OCH EPIDEMIOLOGI
Osteoporos definieras av WHO som en systemisk 
skelettsjukdom karaktäriserad av låg benmassa 
och förändrad mikroarkitektur som leder till 
benskörhet och ökad risk för frakturer. Detta 
innebär att den benvävnad som bygger upp ske-
lettet är helt normal; det vill säga, sjukdomen be-
ror inte på att benvävnaden har ett annorlunda 
innehåll av matrixproteiner eller mindre mängd 
mineral än normalt skelettet utan på att det finns 
mindre mängd benvävnad i skelettet. Såväl det 
trabekulära benet som det omgivande kortikala 
benet drabbas, men framför allt minskar mäng-
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SAMMANFATTAT Antalet skelettfrakturer ökar kraftigt, inte minst i de 
skandinaviska länderna. En ökande del av fallen beror på att skelettets 
hållfasthet blivit allt sämre på grund av osteoporos. Att osteoporos i dag 
är ett så stort kliniskt problem beror på att vi blir allt äldre; fler patienter 
drabbas och svårighetsgraden ökar med stigande ålder. Författaren 
beskriver sjukdomen ur ett kliniskt och patogenetiskt perspektiv samt 
sammanfattar vilka möjligheter vi i dag har att behandla sjukdomen.
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Skelettet i käkar och annorstädes
En benhård vävnad fylld av liv och rörelse både vid hälsa och sjukdom

1. Benets fysiologiska uppbyggnad och omsättning

� Denna översiktsartikel sammanfattar vad vi cellbiologiskt vet om de celler som
bildar ben, osteoblaster och de som resorberar ben, osteoklaster.

Den moderna cellbiologin har kunnat visa att osteoblaster är en slags ben-
vävnadens Dr Jekyll och Mr Hyde. De inte bara bildar ben utan kontrollerar även
bildandet och aktiveringen av bennedbrytande osteoklaster. Även om man anat
detta under de senaste 20 åren är det inte förrän under de allra senaste 3–4 åren
som samspelet mellan osteoblaster och osteoklaster fått sin molekylära för-
klaring.

Med ytterligare molekylärbiologisk kunskap om specifika reglersystem för
benresorption och benbildning kommer man att kunna utveckla nya läkemedel
för behandling av patienter med sjukdomar som primärt eller sekundärt drabbar
remodellering av skelettet.
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et är många av oss som när vi tittar på en
röntgenbild och ser att marginala benkan-
ten är sänkt eller upptäcker att det finns ett

radiolucent område kring roten säger till patien-
ten (eller kolleger) att benet är resorberat kring
tanden. På samma sätt är det vanligt att röntgeno-
loger, ortopeder och andra som tittar på röntgen-
bilder från patienter med misstanke om osteo-
porossjukdom säger till varandra att benet är ”ur-
kalkat” när röntgen visar ett mindre opakt nätverk
av kompakt eller trabekulärt ben. Hos samtliga
dessa patienter beror röntgenbildens mindre ra-
dioopaka struktur, eller ökade radiolucens, på för-
lust av mineral.

I denna översikt vill jag dock försöka förmedla
dels att ett skelett aldrig enbart kan urkalkas vid
patologiska tillstånd och dels att det inte bara är
ökad nedbrytning av ben som äger rum vid sjukli-
ga processer som parodontit, periapikal osteit,
reumatoid artrit, periimplantit eller metastaser av
maligna tumörer i skelettet. Vid dessa patologiska
processer förekommer också ökad benbildning,
det vill säga ökad remodellering.

När en död kropp har förruttnat återstår till slut
bara skelettet. Detta faktum har lett till att många
betraktar skelettet som en kroppsdel som är resi-
stent mot biologiska processer och vars funktion
hos oss ryggradsdjur endast är att vara armerings-
järn för att hålla oss upprätta och för att fästa
muskler och senor på. Det är naturligtvis förståe-
ligt att denna tanke uppkommer men i själva ver-
ket är den benvävnad som skelettet består av lika
levande som alla andra vävnader i en levande
kropp. Skelettet har celler vars liv och leverne reg-
leras av gener, hormoner, omgivningsfaktorer och
till och med av nervsystemet.

Det är min avsikt att översiktligt beskriva den
kunskap vi har idag om benets biologi och att i en
senare artikel redogöra för hur dess celler påverkas
av sjukliga processer som inflammation, tumörer
och osteoporossjukdom.

Den som drar sig till minnes tidigare kunskaper
i benbiologi kommer att kunna konstatera att ett
mycket stort dogmskifte har ägt rum, nämligen att
de benbildande osteoblasterna inte enbart ägnar
sig åt att bilda ben utan att det är dessa celler som
också reglerar bildandet och aktivering av benre-
sorberande osteoklaster. Jag kommer att ägna spe-
ciell uppmärksamhet åt att förklara de landvin-
ningar under senaste 3–4 åren och som har lett till
denna nya uppfattning.

Det är viktigt inte minst på grund av att kunska-
perna redan har lett till utvecklande av nya läke-
medel för antiresorptiv behandling. Kunskaperna
har också lett till att man nu genetiskt och mole-
kylärt kan förklara flera skelettsjukdomar, både
sådana som leder till ökad bentäthet (osteopetros)

och sådana som leder till minskad bentäthet gene-
rellt (osteoporos) eller lokalt (osteolys).

Benceller
Benvävnaden innehåller tre olika celltyper som
tillsammans är ansvariga för den ständiga remo-
delleringen av skelettet med vilka skelettets form
och benmassa (=mängden mineraliserad benväv-
nad) ständigt kan anpassas till olika fysiologiska
krav. Förändringar av dessa cellers aktiviteter är
också orsaken till att benvävnadens form och mas-
sa förändras vid vissa patologiska processer inuti
eller i anslutning till skelettet; till exempel par-
odontit, reumatoid artrit och osteoporos.

Osteoblaster är de celler som bildar ben genom
att syntetisera en icke mineraliserad matrix bestå-
ende av benproteiner som senare, genom osteo-
blasters kontroll, mineraliseras (Figur 1). Dessa
celler förekommer som ett enda lager av celler som
täcker all benvävnad, såväl kompakt som trabeku-
lärt ben.

Osteoblaster är bindvävsceller och närmast
släkt med odontoblaster i dentin och cementoblas-
ter i cement men också med fibroblaster i slemhin-
nor och hud och de speciella fibroblastliknande
rothinnecellerna. Osteoblaster kan också bildas

D

Figur 1. Benvävnad bildas av osteoblaster som bildar ett enda
lager av sammanhängande celler som täcker alla ytor på
benvävnaden, såväl i kortikalt som trabekulärt ben. Aktiva
osteoblaster är kubiska celler med hårt färgad cytoplasma
medan inaktiva osteoblaster är mycket smala celler.
● Osteoblasterna bildar initialt ben genom att frisätta
olika proteiner (huvudsakligen kollgena fibrer) som bildar
benmatrixen eller osteoiden (röd färg).
● Osteoiden saknar mineralkristaller men när den fått en
viss tjocklek impregneras den med hydroxylapatitkristaller
så att den hårda benvävnaden bildas (blågrön färg).
● Osteoiden mineraliseras inte fullständigt. Det finns alltid
en zon av osteoid mellan mineraliserad benvävnad och osteo-
blaster.
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1. Benets fysiologiska uppbyggnad och omsättning

 Denna översiktsartikel sammanfattar vad vi cellbiologiskt vet om de celler som
 och de som resorberar ben, osteoklaster.

Den moderna cellbiologin har kunnat visa att osteoblaster är en slags ben-
vävnadens Dr Jekyll och Mr Hyde. De inte bara bildar ben utan kontrollerar även
bildandet och aktiveringen av bennedbrytande osteoklaster. Även om man anat
detta under de senaste 20 åren är det inte förrän under de allra senaste 3–4 åren
som samspelet mellan osteoblaster och osteoklaster fått sin molekylära för-

Med ytterligare molekylärbiologisk kunskap om specifika reglersystem för
benresorption och benbildning kommer man att kunna utveckla nya läkemedel
för behandling av patienter med sjukdomar som primärt eller sekundärt drabbar
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maligna tumörer i skelettet. Vid dessa patologiska
processer förekommer också ökad benbildning,
det vill säga ökad remodellering.

När en död kropp har förruttnat återstår till slut
bara skelettet. Detta faktum har lett till att många
betraktar skelettet som en kroppsdel som är resi-
stent mot biologiska processer och vars funktion
hos oss ryggradsdjur endast är att vara armerings-
järn för att hålla oss upprätta och för att fästa
muskler och senor på. Det är naturligtvis förståe-
ligt att denna tanke uppkommer men i själva ver-
ket är den benvävnad som skelettet består av lika
levande som alla andra vävnader i en levande
kropp. Skelettet har celler vars liv och leverne reg-
leras av gener, hormoner, omgivningsfaktorer och
till och med av nervsystemet.

Det är min avsikt att översiktligt beskriva den
kunskap vi har idag om benets biologi och att i en
senare artikel redogöra för hur dess celler påverkas
av sjukliga processer som inflammation, tumörer
och osteoporossjukdom.

Den som drar sig till minnes tidigare kunskaper
i benbiologi kommer att kunna konstatera att ett
mycket stort dogmskifte har ägt rum, nämligen att
de benbildande osteoblasterna inte enbart ägnar
sig åt att bilda ben utan att det är dessa celler som
också reglerar bildandet och aktivering av benre-
sorberande osteoklaster. Jag kommer att ägna spe-
ciell uppmärksamhet åt att förklara de landvin-
ningar under senaste 3–4 åren och som har lett till
denna nya uppfattning.

Det är viktigt inte minst på grund av att kunska-
perna redan har lett till utvecklande av nya läke-
medel för antiresorptiv behandling. Kunskaperna
har också lett till att man nu genetiskt och mole-
kylärt kan förklara flera skelettsjukdomar, både
sådana som leder till ökad bentäthet (osteopetros)

och sådana som leder till minskad bentäthet gene-
rellt (osteoporos) eller lokalt (osteolys).

Benceller
Benvävnaden innehåller tre olika celltyper som
tillsammans är ansvariga för den ständiga remo-
delleringen av skelettet med vilka skelettets form
och benmassa (=mängden mineraliserad benväv-
nad) ständigt kan anpassas till olika fysiologiska
krav. Förändringar av dessa cellers aktiviteter är
också orsaken till att benvävnadens form och mas-
sa förändras vid vissa patologiska processer inuti
eller i anslutning till skelettet; till exempel par-
odontit, odontit, odontit reumatoid artrit och reumatoid artrit och reumatoid artrit osteoporos.

Osteoblaster är de celler som bildar ben genom
att syntetisera en icke mineraliserad matrix bestå-
ende av benproteiner som senare, genom osteo-
blasters kontroll, mineraliseras (Figur 1). Dessa
celler förekommer som ett enda lager av celler som
täcker all benvävnad, såväl kompakt som trabeku-
lärt ben.

Osteoblaster är bindvävsceller och närmast
släkt med odontoblaster i dentin och cementoblas-
ter i cement men också med fibroblaster i slemhin-
nor och hud och de speciella fibroblastliknande
rothinnecellerna. Osteoblaster kan också bildas

olika proteiner (huvudsakligen kollgena fibrer) som bildar
benmatrixen eller osteoiden (röd färg).
● Osteoiden saknar mineralkristaller men när den fått en
viss tjocklek impregneras den med hydroxylapatitkristaller
så att den hårda benvävnaden bildas (blågrön färg).
● Osteoiden mineraliseras inte fullständigt. Det finns alltid
en zon av osteoid mellan mineraliserad benvävnad och osteo-
blaster.
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Skelettet i käkar och annorstädes
En benhård vävnad fylld av liv och rörelse både vid hälsa och sjukdom

2. Bencellernas reaktion på inflammatoriska processer

§    Benvävnaden i skelettet remodelleras ständigt. I en del ben sker detta mer 
omfattande än i andra. En inflammatorisk process i skelettet (periapikal osteit, 
osteomyelit) eller i nära anslutning till skelettet (parodontit, reumatoid artrit, 
lossnande ledproteser) leder till förändringar i den normala remodelleringen. 
I de flesta fall ser man kliniskt att benet försvinner (osteolys), men hos vissa 
patienter visar röntgenbilden i stället en förtätning i skelettet (sklerotisk 
reaktion).

Den osteolytiska reaktionen beror på ökad benresorption orsakad av 
stimulering av osteoklaster och ses oavsett om inflammationen orsakats av 
en infektion (periapikal osteit, parodontit), en autoimmun process (reumatoid 
artrit) eller av främmande material (proteslossning).

I denna översikt beskrivs i korthet den inflammatoriska processen i en 
inflammerad gingiva och dess effekter på epitel och extracellulär matrix. 
Därefter beskrivs mer ingående hur molekyler i den inflammatoriska processen 
interagerar med benets celler samt vilka cytokiner och andra signalsubstanser 
som kan stimulera eller hämma osteoklastbildning och hur dessa molekyler 
åstadkommer sina effekter.

Kliniska studier som belyser betydelsen av de resorptionsstimulerande 
molekylerna beskrivs också. Slutligen ges en sammanfattning av nya tekniker för 
att studera samband mellan variationer i gener och sjukdomar samt hur dessa 
tekniker börjat användas inom parodontitforskningen för att studera sjukdomens 
molekylärgenetiska patogenes.

      

Inflammation och ben

 Benresorption – – –                         Benbildning

Benvävnaden i skelettet är en vital vävnad som 
ständigt under livet genomgår olika cykler av 
bennedbrytning och benbildning i så kallade 

remodelleringsenheter. I Tandläkartidningen num-
mer 8, 2004 [1] beskrevs hur benbildande och ben-
nedbrytande celler bildas och regleras av hormoner, 
mekanisk belastning och lokala signalsubstanser som 
cytokiner och neuropeptider. Vid fysiologisk remo-
dellering hanterar bencellerna informationsflödet så 
att benbildningen är lika stor som benresorptionen 
och vi behåller den benmassa som skapats under 
uppväxten (Figur 1). Vid patologiska tillstånd, till 
exempel över- eller underproduktion av hormoner 
eller andra signalsubstanser, sätts kontrollen av re-
modelleringen ur spel. Det kan leda till förlust av 
benmassa antingen generellt i skelettet som vid os-
teoporos eller lokalt som vid parodontit, periapikal 
osteit, reumatoid artrit eller metastaserande maligna 
tumörer (Figur 1). Hos andra patienter kan det leda 
till förtätning av benmassan  i samtliga ben som vid 
osteopetros eller lokalt som vid vissa inflammato-
riska tillstånd (sklerotiserande periapikala osteiter 
och sklerotiserande osteomyelit) och ibland vid vissa 
metastaser (främst vid prostatacancer). En vanlig 
uppfattning är att dessa olika kliniska uttryckssätt 
(Figur 2) beror på att vid förlust av benmassa (osteo-
lys) har osteoklaster stimulerats, medan vid förtät-
ning av benmassa (skleros) har osteoblaster stimu-
lerats av olika signalsubstanser från de patologiska 
processerna. Den cellulära förklaringen är dock inte 
så enkel (Figur 1).

Minskad benmassa är oftast följden av ökad resorp-
tion men kan också bero på minskad benbildning. 
När man kunnat studera remodellering histologiskt 
vid inflammation eller maligna tumörer har man 
vid kliniskt osteolytiska tillstånd funnit både ökad 
benresorption och bennybildning, men resorptionen 
har dominerat (Figur 1). Det är detta som radiologer 
utnyttjar när man letar efter metastaserande osteo-
lytiska tumörer i skelettet. De isotoper som används 
vid scintigrafiska undersökningar upptas i skelettet 
i samband med benbildning. Undersökningar visar 
alltså inte primärt resorptionsaktiviteten, även om 
de ofta används för att avslöja kliniskt osteolytiska 
reaktioner (Figur 3). För att diagnostisera parodontit 
behöver vi inte använda scintigrafi men i några fall 
har man gjort det i försök att få en uppfattning om 
sjukdomens aktivitetsgrad. Det visade sig då att de 
patienter som hade högt upptag av isotop svarade 
bäst på antiinflammatorisk behandling.

Patienter med ledproteser drabbas ibland av pro-
teslossning på grund av benförlust kring protesde-
larna (Figur 3, 4). Benförlusten initieras av en in-
flammation som framkallats av materialet. I likhet 
med andra inflammatoriska tillstånd i anslutning 
till skelettet, leder den till en lokal osteolys. När den 
skeletala reaktionen studeras histologiskt kan man 

se tecken på kraftig resorptionsaktivitet men även 
hos dessa patienter finns områden med ökad benny-
bildning (Figur 4) vilket visar att det på cellulär nivå 
oftast är en blandning av ökad resorption och ökad 
benbildningsaktivitet vid inflammatoriska processer 
(Figur 1).

Balans

Lokal osteolys 
inflammation, 
maligna tumörer 
Generell osteolys 
osteoporos

Generell skleros
osteopetros

Lokal skleros
inflammation, 
maligna tumörer

 Benresorption                                 Benbildning

 Benresorption                                 Benbildning

 Benresorption                                 Benbildning

Figur 1 a-d. a) Under fysiologiska förhållanden pågår en ombyggnad (remodel-
lering) av skelettet som initieras av osteoklaster och fullföljs av osteoblaster. 
Vid fysiologisk remodellering bildar osteoblaster lika mycket nytt ben som 
osteoklaster brutit ned och processen är i balans. 
 b) Vid vissa patologiska tillstånd rubbas balansen så att fler osteoklaster bryter 
ned mer ben än vad osteoblaster förmår nybilda. Det kan ske lokalt vid till 
exempel parodontit och reumatoid artrit eller i anslutning till metastaserande 
maligna tumörer. Processen kan även vara generell och orsaka osteoporos.
 c) Vissa mutationer i gener som är involverade antingen i bildandet av osteo-
klaster, eller i dessa cellers funktion, leder till en oförmåga att bryta ned ben 
samtidigt som benbildning är oförändrad.
 d) Vid vissa tillstånd dominerar benbildningen och leder till lokal skleros.

a

Figur 2. Periapikala osteiter (apikal parodontit) mani- 
festerar sig oftast som en ökad nedbrytning av käkben 
(vänstra bilden; fylld pil). Ibland leder dock den inflam- 
matoriska processen till ökad benbildning, så kallad 
skleros (högra bilden; streckade pilar). 
(Bilderna har vänligen ställts till förfogande av professor Göran Sundqvist.)

b

c

d
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avslutat lämnar de resorptionslakunen och in i 
lakunen kommer nu osteoblaster som lockats dit 
av tillväxtfaktorer som insulin-like growth factors 
(igf:s) och transforming growth factor-ß (tgf-
ß), vilka funnits lagrade inne i benets matrix. 
Osteoblasterna bildar sedan nytt ben och när 
resorptionslakunen är fylld avslutas processen. 
När benbildningen är lika omfattande som re-
sorptionen bibehålls benmassan och man säger 
att processerna är kopplade (figur i a). 

I hela skelettet pågår denna typ av ombyggnad 
hos en frisk person på cirka 1–2 miljoner ställen, 
vilket resulterar i att på ett år byggs tio procent 
av skelettet om och under tio år har vi således fått 
ett nytt skelett.

Det finns ett stort antal patologiska processer då 
remodellering inte är balanserad, som till exem-
pel osteoporos, parodontit, olika former av artrit, 
lossnande ledproteser, lossnande tandimplantat 
och metastaserande maligna tumörer. I de flesta 
fall leder detta till att mer ben bryts ner än det 
som bildas och att benmassan minskar, men i en 
del fall sker det omvända och man får mer ben 
i en sklerotisk reaktion. Av dessa sjukdomar är 
osteoporos ett exempel på ett tillstånd som le-
der till minskad benmassa i sådan omfattning att 
risken för skelettfraktur ökar. Sjukdomen kallas 
därför på svenska för benskörhet. who (World 
Health Organization) definierar osteoporos som 
en sjukdom med låg benmassa och strukturella 
förändringar, vilket leder till minskad hållfasthet 
i skelettet och ökad risk för fraktur. 

FAKTA 1. 

Livstidsrisken att drabbas av en benskörhetsfraktur är 
50 procent för kvinnor och 25 procent för män.
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Figur i 
a) Remodellering av benvävnad är en process med 
vilken gammalt ben ersätts med nytt ben. Proces-
sen startar med att mogna osteoklaster bildas 
vilka sedan avlägsnar den skadade benvävnaden. 
Därefter sker en kommunikation (koppling) med 
benbildande osteoblaster som aktiveras och bildar 
nytt ben.Vid balanserad remodellering bildas lika 
mycket ben som har resorberats. Hur remodel-
leringsprocessen går till i detalj är hittills okänt, 
men förutom skadat ben påverkar även bland an-
nat hormoner och belastning denna process. 
b) Östrogen har en bensparande effekt genom att 
dels minska bildning av osteoklaster och deras 
benresorberande förmåga och dels genom att 
stimulera osteoblasters benbildande aktivitet. 
c) Vid brist på östrogen ökar antalet osteoklaster 
genom att rankl bildas och på detta sätt bildas 
fler remodelleringsställen. Östrogenbrist minskar 
också benbildningen varför nu remodelleringen 
blir obalanserad och benmassan minskar.

Osteoporos är närmast en folksjukdom och 
drabbar en tredjedel av alla kvinnor äldre än 50 
år. Livstidsrisken för en kvinna att drabbas av 
benskörhetsfraktur någon gång under livet är 
50 procent, medan risken för män är 25 procent. 
Man har beräknat att år 2000 inträffade 9 mil-
joner kliniska osteoporosfrakturer i världen av 
vilka 1,6 miljoner var höftfrakturer, 1,7 miljoner 

»… på ett 
år byggs tio 
procent av 
skelettet om 
och under 
tio år har 
vi således 
fått ett nytt 
skelett.«
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underarmsbrott och 1,4 miljoner kotfrakturer. 
I Sverige diagnostiseras cirka 70 000 osteopo-
rosrelaterade frakturer varje år, vanligtvis i un-
derarm, överarm, höft eller kotor. Underarms-
frakturer drabbar i regel yngre kvinnor med en 
medianålder på 64 år, medan medianåldern för 
höftfrakturer är 83 år. En fraktur ökar alltid ris-
ken för en ny fraktur som då oftast är av allvar-
ligare natur. Av de osteoporosrelaterade fraktu-
rerna är höftfrakturer den allvarligaste formen, 
bland annat därför att den oftare sker hos äldre 
patienter som då inte sällan drabbas av olika for-
mer av komorbiditet och ökad mortalitet; varje 
år får cirka 18 000 svenska kvinnor eller män en 
höftfraktur. Man har beräknat att den totala kost-
naden i Europa år 2000 på grund av osteoporos 
var 32 miljarder svenska kronor och att den kan 
komma att dubbleras år 2050 på grund av demo-
grafiska förändringar.

Cellulärt orsakas osteoporos primärt av ökad 
bildning av osteoklaster och fler resorptionsla-
kuner i skelettet. På grund av att osteoblasterna 
inte är lika kapabla som under fysiologiska för-
hållanden blir remodelleringen obalanserad och 
osteoblaster bildar inte lika mycket ben som os-
teoklaster brutit ner, varvid benmassan minskar.

Brist på könshormoner är hos kvinnor den van-
ligaste orsaken till osteoporos och detta leder till 
så kallad primär osteoporos. Det finns dock andra 
orsaker till osteoporos, eftersom många sjukdo-
mar och läkemedel också kan påverka remodel-
lering av skelettet och ge upphov till sekundär 
osteoporos. Överskott av kortison, antingen på 
grund av medicinering med höga doser eller på 
grund av hög endogen produktion vid Cushings 
sjukdom, är en vanlig orsak till ökad frakturrisk.

Från att för endast ett par decennier sedan ha 
varit en sjukdom utan farmakologisk behandling 
har ett flertal läkemedel nu utvecklats för att be-
handla osteoporos och fler är på väg. De flesta 
av dessa riktar sig mot att minska resorptionen, 
men under senare år har även anabola läkeme-
del tillkommit som riktar sig mot att stimulera 
osteoblasters bildning av ben. Läkemedelsbe-
handling kan minska risken för kotfrakturer 
med 40–75 procent och i vissa fall höftfrakturer 
med upp till 40 procent. En begränsning är dock 
patienternas följsamhet med behandlingen, ef-
tersom den måste pågå under mycket lång tid 
och att den upplevda effekten inte är uppenbar 
då sjukdomen inte ger symtom förrän fraktu-
ren inträffar. Det pågår därför utveckling av nya 
mer effektiva läkemedel som kan administreras 
mind re frekvent. 

För en mer detaljerad beskrivning om osteo-
porossjukdomen hänvisas dels till en tidigare ar-
tikel i Tandläkartidningen i denna serie (Tand-
läkartidningen 2006; 98 (15): 50–61), dels till 
översiktsartiklar i referenslistan. 

Avsikten med denna artikel är att beskriva be-
handlingsprinciperna för de läkemedel som nu 
används vid osteoporosbehandling. I artikeln 
redogörs också för kliniska data angående effek-
ter på bentäthet och frakturprevention. Det bör 
dock påpekas att sådana data härrör från kliniska 
prövningar inför registrering av en substans som 
läkemedel och att jämförelser då görs med pla-
cebobehandling och endast i några fall med ett 
annat tidigare registrerat läkemedel. Detta inne-
bär att siffror för bentäthet och frakturer inte kan 
jämföras helt exakt mellan olika läkemedel.

kalcium och d-vitamin
En patient med osteoporos har mindre mängd 
benvävnad såväl kortikalt som trabekulärt på 
grund av obalanserad remodellering. På rönt-
genbild ter sig detta som ett mindre radioopakt 
skelett, vilket ofta leder till att man i vardagslag 
använder uttrycket »urkalkat« skelett. Efter-
som den minskade mängden benmassa primärt 
beror på ökad osteoklastaktivitet, och eftersom 
osteoklaster inte bara urkalkar skelettet utan 
också bryter ner matrixen, har patienten således 
inte enbart ett »urkalkat« skelett utan det saknas 
både mineral och benmatrix. Kalcium är nödvän-
digt för att kunna bilda mineralkristaller och den 
insikten har lett till att kalciumtillskott har givits 
rutinmässigt för att återbilda det urkalkade ske-
lettet utan att det finns några belägg för att man 
kan bilda ny benvävnad genom kalciumtillskott. 
Eftersom kalcium kräver ett d-vitaminberoende 
protein i tarmen för att effektivt kunna tas upp 
har man tillsammans med kalciumtillskottet 
även givit d-vitamin. Det är ytterst tveksamt 
om denna behandling har någon betydelse hos 
merparten av svenska osteoporospatienter, med 
vissa undantag. Till dessa hör patienter som har 
d-vitaminbrist, till exempel genom långvarigt 
vistande inomhus på institutioner eller på grund 
av oförmåga att bilda d-vitamin i huden genom 
stark melaninpigmentering och/eller huddöl-
jande klädedräkt. Trots de svaga bevisen för den 
generella nyttan med kalcium/d-vitamintillskott 
är det fortfarande den vanligaste terapin i Sve-
rige mot osteoporos. Det som komplicerar ut-
värdering av de flesta läkemedelsstudierna är 
att även dessa patienter har fått kalcium/d-vita-
mintillskott tillsammans med det läkemedel som 
utprovas.

FAKTA 2. 

Tillskott av kalcium och vitamin D är viktigt vid 
D- vitamin  brist, men mer tveksamt som generell 
behandling mot osteoporos.

illus t r at ion:  colourbox

»I Sverige diagnostiseras cirka 70 000 
osteoporos relaterade frakturer varje 
år, vanligtvis i underarm, överarm, höft 
eller kotor. «
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kalcitonin
Kalcitonin är ett hormon som bildas i sköldkör-
telns c-celler och som utsöndras i ökande grad 
när kalciumjonkoncentrationen i blodet stiger. 
Hormonet binds till receptorer på mogna os-
teoklasters yta och aktivering av dessa leder till 
att osteoklasten drar ihop sig och lämnar resorp-
tionslakunen. Vi har själva funnit att kalcitonin 
också kan hämma bildning av osteoklaster i cell-
odling, inte genom att hämma differentiering 
utan genom att hämma sammanslagningen av 
osteoklastprogenitorceller till stora mogna os-
teoklaster. 

Den fysiologiska avsikten med ökad insönd-
ring av kalcitonin är att minska utflödet av kal-
cium från ben till blod för att minska kalcium-
jonkoncentrationen i blod. Betydelsen av detta 
ifrågasätts ibland eftersom patienter som bildar 
stora mängder kalcitonin i tyreoideatumörer inte 
tycks ha någon störd benresorption eller kalci-
umhomeostas. 

Effekten av kalcitonin på osteoklaster kan på-
visas både i cellkulturer och i kroppen och i båda 
fallen är den endast kortvarig. Av skäl som inte 
är klarlagda tappar osteoklaster känsligheten 
för hormonet och återgår ganska snart till att bli 
stora, fästa till benet och resorbera. När det un-
der slutet av 1970-talet blev uppenbart att osteo-
poros inte var ett naturligt åldersfenomen, utan 
en sjukdom som blev allt vanligare, fanns inget 
läkemedel mot ökad benresorption förutom kal-
citonin. Därför kom det att användas i en del län-
der i stor omfattning som osteoporosbehandling, 
utan att det fanns någon evidens för att patien-
terna fick ett starkare skelett. Kalcitoninbehand-
ling saknar indikation i Sverige för behandling av 
osteoporospatienter.

östrogen
Eftersom bristen på kvinnligt könshormon är 
orsak till primär benskörhet, så kallad postme-
nopausal osteoporos, har det varit naturligt att 
behandla detta bristtillstånd med östrogen. Det 
dröjde dock i Sverige ända till 1993 innan dia-
gnosen osteoporos erkändes som en sjukdom för 
vilken östrogen kunde förskrivas. 

Skälet till att remodellering av skelettet blir 
obalanserad vid brist på östrogen är att såväl 
mogna osteoklaster som deras progenitorceller 
och osteoblaster har funktionella receptorer för 
detta steroidhormon. Det finns två olika östro-
genreceptorer (er, estrogen receptor), er-α och 
er-ß, varav benceller framför allt uttrycker er-α. 
Dessa två receptortyper kodas av skilda gener och 
till viss del binds de också till olika delar av geno-
met och styr därmed uttryck av olika proteiner. 
Aktivering av receptorn i osteoblaster leder till 
ökad benbildning, medan aktivering i osteoklast-
progenitorceller leder till minskad bildning av 
osteoklaster (figur i b, se sidan 65). Aktivering av 
östrogenreceptorer i mogna osteoklaster leder 

till hämmad aktivitet. Vid brist på östrogen kom-
mer alltså fler osteoklaster att bildas och som en 
följd ökar antalet remodelleringsställen (figur i c, 
se sidan 65). Eftersom osteoblaster samtidigt får 
mindre stimulans av östrogen bildas det mindre 
ben. Detta leder till obalanserad remodellering 
och minskad benmassa och så småningom till 
färre antal trabekler, tunnare kortikalis och ökad 
frakturrisk. 

Substitutionsbehandling med östrogen har 
förstås effekt på många postmenopausala sym-
tom, inklusive ökad bentäthet i skelettet och en 
viss minskning av antal kotfrakturer. Dock har 
man inte visat att östrogen minskar frakturer i 
andra delar av skelettet.

Många olika celltyper har receptorer för östro-
gen och bland annat har bröstkörtelepitelceller 
sådana receptorer kopplade till ökad prolifera-
tion av cellerna. Det har numera fastslagits att 
östrogensubstitution ökar risken för bland annat 
bröstcancer och trombos. Av denna anledning 
förskrivs östrogen inte längre som osteoporos-
behandling. Det pågår dock en diskussion om att 
det skulle kunna finnas olikheter i bröstcancer-
risk beroende bland annat på patienternas ålder 
och det pågår utvecklande av nya agonister med 
specifik effekt på er-α respektive er-ß.

serms
För att kunna minska östrogenstimulerad proli-
feration av framför allt bröstkörtelepitel har det 
utvecklats substanser som kan binda till östro-
genreceptorer utan att dessa aktiveras, så kallade 
antagonister. Dessa har stor klinisk användning 
vid behandling av patienter med östrogenre-
ceptorpositiv bröstcancer. Vissa antagonister är 
inte helt »renläriga«, utan de kan i en del celler 
fungera som agonist och i andra som antagonist. 
Dessa substanser kallas selective estrogen recep-
tor modulators, förkortat serms.

Merparten av våra cellers receptorer är beläg-
na på cellytan på grund av att de flesta hormoner, 
cytokiner, neurotransmittorer och andra signal-
substanser är proteiner som inte kan tränga in 
genom cellmembranets skikt av lipider. Sådana 
receptorer har ett komplicerat sätt att kommuni-
cera med celler intracellulärt för att reglera deras 
aktiviteter, inklusive uttryck av gener. Genregle-

FAKTA 3. 

Östrogenbehandling är inte längre aktuell som 
osteoporosbehandling på grund av ökad risk för 
bröstcancer.

FAKTA 4. 

SERMs är östrogenantagonister i de flesta vävnader 
men i ben fungerar de som östrogen. SERMs har 
dokumenterad effekt på kotfrakturer men inte på 
höftfrakturer.
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ringen styrs genom att receptorn aktiverar olika 
transkriptionsfaktorer inne i cytosolen (figur ii). 
Dessa proteiner förflyttar sig då in till cellkärnan 
och binds till specifika områden i dna, så kall-
ade promotorer som fungerar som startmotorer 
för att budbärar-rna för en viss gen ska bildas. 
Transkriptionsfaktorer är således en slags start-
nyckel för aktivering av gener. Östrogen tillhör 
gruppen steroidhormoner som bildats från ko-
lesterol och som därmed är fettlösliga och kan 
tränga in genom cellmembranet. Sådana hormo-
ners receptorer finns i cytosolen (figur ii). När 

hormonet binds till en sådan receptor kommer 
komplexet att fungera som en transkriptionsfak-
tor och på samma sätt som andra transkriptions-
faktorer att bindas till olika geners promotorer. 
På samma sätt penetrerar serms cellmembranet 
och binds till östrogenreceptorer där de i vissa 
celler fungerar som östrogenhämmare men i 
and ra som stimulatorer liksom östrogen.

Den beskrivna bilden av genreglering med 
transkriptionsfaktorer är mycket förenklad. 
Bland annat finns i celler en uppsättning av 
andra proteiner som binds till den aktiverade 
transkriptionsfaktorn. En del av dessa fungerar 
tillsammans med transkriptionsfaktorn stimu-
lerande, så kallade ko-aktivatorer, och andra 
inhiberande, så kallade ko-repressorer. Det är 
sålunda ett mycket stort komplex av proteiner 
som tillsammans med transkriptionsfaktorer 
binds till promotorerna i dna och den relativa 
sammansättningen av ko-aktivatorer och ko-re-
pressorer bestämmer om gener ska aktiveras el-
ler hämmas. Kunskapen om alla dessa samband 
är ännu ofullständig. 

Skälet till varför bindning av serms till östro-
genreceptorer i vissa celltyper fungerar som an-
tagonist och i andra som agonist är inte klarlagt, 
men en hypotes är att olika celltyper har olika 
uppsättningar av ko-aktivatorer och ko-repres-
sorer. Detta leder till att komplexet binds på olika 
ställen i dna och att i vissa vävnader aktiveras 
samma gener som när receptorn är bunden till 
östrogen, medan i andra vävnader förhindras 
detta. 

I Sverige förskrivs raloxifen (Evista) på indika-
tionen osteoporos och administreras peroralt i en 
dos om 60 mg/dag. Raloxifen fungerar primärt 
som en resorptionshämmare och har dokumen-
terad positiv effekt på benmassa, som upphör 
så snart läkemedlet sätts ut. Raloxifen minskar 
också risken för bröstcancer hos de osteoporos-
patienter som behandlas. I en studie omfattande 
7 705 kvinnor (more) fann man efter tre år att 
relativa risken för kotfrakturer minskade med 
46 procent, men däremot är eventuell effekt på 
andra typer av frakturer osäker och inga fas iii-
studier där kotfrakturer utvärderats har gjorts. 
Nu har nya serms utvecklats och för närvarande 
testas lasofoxifene, bazedoxifene och arzoxifene 
i kliniska prövningar. 

Lasofoxifene (0,25–0,5 mg/dag) ger relativt 
begränsad ökning av benmassa, men har i en tre-
årsstudie omfattande 8 556 kvinnor (pearl) vi-
sats dos-beroende minska den relativa risken för 
kotfrakturer med upp till 42 procent; den hög re 
dosen gav en minskning av andra frakturer än 
kotfrakturer med 24 procent men ingen effekt 
sågs på kotfrakturer. Behandling ledde också till 
minskad risk för bröstcancer och hjärtsjukdom. 
Bazedoxifene i en dos om 20 mg/dag har också i 
en treårsstudie med 7 492 kvinnor visats hämma 
kotfrakturer med cirka 40 procent, men utan att 

Figur ii 
De flesta signalsubstanser är peptider och kan 
därför inte tränga in genom cellmembraner som 
innehåller bland annat fetter. Sådana peptider binds 
därför till specifika receptorer på cellernas yta. För 
att sedan kunna förändra aktiviteten induceras 
olika typer av signalöverföring som nästan alltid 
slutar med att transkriptionsfaktorer inne i cellen 
aktiveras, ofta genom att en fosfatgrupp kopplas 
på. Den fosforylerade transkriptionsfaktorn kan 
då ta sig in i cellkärnan och där styra gener som 
antingen slås på eller av; dessa proteiner påverkar 
alltså transkription av gener, därav namnet. 
Steroidhormoner är ett undantag från denna princip, 
eftersom de är fettlösliga och därför kan ta sig 
genom cellmembranet. De binds till receptorer inne 
i cellen som normalt är inaktiva genom att de binder 
olika proteiner som heat shock proteins (hsp), 
men när hormonet finns tillgängligt släpper dessa 
inaktivatorer och komplexet mellan receptor och 
hormon blir nu en transkriptionsfaktor. På så sätt 
binds östrogen och serms till östrogenreceptorer 
(Erɑ). I de flesta fall binds två sådana receptorer till 
varandra (dimerisering) och det är detta komplex 
som tar sig in i cellkärnan och där reglerar gener på 
motsvarande sätt som and ra transkriptionsfaktorer.
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ge någon effekt på andra frakturer; inga data för 
höftfrakturer föreligger. Arzoxifene har visats 
öka benmassan i kotor och höft, men några frak-
turdata föreligger ännu inte. 

fluorider
Det är känt sedan 1930-talet att exponering för 
höga koncentrationer av fluorider kan leda till 
sklerotiskt skelett, så kallad skelettal fluoros. Un-
der slutet av 1970-talet och början av 1980-talet 
fann cellbiologer att fluorider kunde stimulera 
proliferation av osteoblaster och öka benbild-
ning, vilket snart ledde till att fluorider föreslogs 
som en enkel och billig möjlighet att eventuellt 
behandla osteoporos. Första kliniska studierna 
var också uppmuntrande, eftersom patienterna 
fick en ökad täthet i skelettet när detta utvärde-
rades med bentäthetsmätning. Dock visade det 
sig efter några år att denna ökade täthet inte hade 
gett upphov till ökad hållfasthet utan till och med 
tvärtom, de behandlade patienterna fick mer 
höftfrakturer än kontrollgruppen. Sedan dess är 
det ett krav vid alla kliniska prövningar av osteo-
porosläkemedel att inte bara bentäthet utan 
också frakturer ska användas som effektmått för 
att utvärdera olika typer av behandlingar. Detta 
innebär att studierna måste pågå under mycket 
längre tid för att antalet frakturer ska hinna bli 
tillräckligt många för att kunna medge statistisk 
analys. Det ställer också högre krav på hur många 
patienter som måste inkluderas. Patienternas 
följsamhet med behandlingen blir därmed också 
en viktigare parameter.

Skälet till att ett skelett hos en fluoridbehand-
lad patient blir skörare har inte klarlagts i detalj, 
men beror sannolikt på att mikroarkitekturen 
inte återställs och att kanske också benvävna-
dens fysikaliska egenskaper inte blir normala. 
Under senare år har det också visats att fluori-
der kan stimulera osteoklastbildning och det är 
möjligt att även en sådan mekanism har bidragit.

strontium
På grund av att osteoporos drabbar så många in-
divider i hela världen, varav fortfarande de flesta 
är obehandlade, och att nuvarande behandlingar 
är mycket kostsamma, finns det ett stort behov av 
att hitta nya, effektiva, billiga behandlingar som 
patienterna lätt kan administrera själva. Stronti-
um visades redan på 1910-talet kunna stimulera 
benbildning och eventuellt också hämma benre-
sorption. Sedan dess har framför allt strontium-
ranelat, bestående av ranelinsyra och två atomer 
strontium, visat sig vara det ur många synpunk-
ter bästa strontiumsaltet. I dag är strontiumrane-
lat licentierat i mer än 100 länder.

FAKTA 5. 

Fluorider ger ett bentätare men skörare skelett.

FAKTA 6. 

Strontium ökar bentätheten och minskar frakturrisken.

FAKTA 7. 

Bisfosfonater ackumuleras i skelettet genom att de 
binds till hydroxyapatitkristaller. När dessa löses upp av 
osteoklaster hämmas nedbrytning av skelettet på grund 
av att osteoklaster dör.
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finns det ett 
stort behov 
av att hitta 
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I fas ii-studier har strontiumranelat (1/2, 1 el-
ler 2 g/dag per os) givit dosberoende ökning av 
bentäthet i kotkroppar på 6–14 procent efter två 
års behandling. I fas iii-studier har 2 g/dag ökat 
kotkropparnas bentäthet med 14 procent och 
minskat relativa risken för kliniska kotkompres-
sioner med 41 procent efter tre år, resultat som 
också setts efter fyra år. Om behandlingen utsat-
tes efter tre år minskade bentätheten igen. Även 
andra frakturer än kotfrakturer minskade efter 
tre års behandling med 16 procent. I en post hoc-
analys fann man att höftfrakturer minskade med 
36 procent hos äldre (> 74 år) högriskpatienter 
med låg bentäthet. Minskad risk för frakturer 
är oavhängig grad av osteoporos när behandling 
startas, benomsättning eller förekomst av tidi-
gare fraktur.

Strontiumranelat deponeras i nybildat ben 
men påverkar inte mineraliseringsgraden. En 
studie med datortomografisk analys visade att 
behandling under två år ledde till ökad kortikal 
tjocklek och area med ungefär fem procent och 
trabekulär täthet med två procent, medan alen-
dronat inte ledde till några sådana förändringar 
som kunde observeras med denna teknik. När 
det gäller negativa händelser eller svåra negativa 
händelser har man inte påvisat någon skillnad 
mellan strontiumranelat och placebo.

Strontiumranelat anses verka genom en kom-
bination av minskad benresorption och ökad 
benbildning, vilket stöds av kliniska fynd som 
visar att biokemiska markörer av benresorption 
minskar och att markörer för benbildning ökar 
redan efter tre månader, effekter som också kvar-
står efter tre år. Dock saknas ännu studier på cel-
lulär nivå som konklusivt visar hur detta går till 
molekylärt.

bisfosfonater 
I kroppsvätskorna förekommer mycket stora 
mängder oorganiskt pyrofosfat som fungerar som 
hämmare av kristallbildning eller som »kroppens 
mjukgörare av vatten« som en del uttrycker det.

Oorganiskt pyrofosfat bildas av celler som en 
biprodukt i många olika syntesreaktioner och 
bryts ner framför allt av enzymet alkaliskt fos-
fatas. Anledningen till att de kallas för mjukgö-
rare beror på att man på 1930-talet upptäckte 
att polyfosfater kunde hämma kristallbildning 
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av kalciumsalter som till exempel kalciumkar-
bonat. Under 1960-talet kunde man sedan visa 
att oorganiskt pyrofosfat kunde hämma bildning 
av hydroxyapatit. Ett stort problem var dock att 
oorganiskt pyrofosfat är oerhört instabilt i biolo-
gisk miljö på grund av att de snabbt bryts ner av 
alkaliskt fosfatas. När man då testade en mängd 
andra substanser med liknande struktur som 
oorganiskt pyrofosfat fann man att när den cen-
trala p-o-p-strukturen ersattes med den mycket 
mer stabila p-c-p i difosfonater (som då bisfos-
fonater benämndes) erhöll man substanser som 
även in vivo hämmade hydroxyapatitbildning 
(figur iii). Man hade också tidigt funnit att bis-
fosfonater har en stor affinitet till mineralkristal-
ler. Dessa kunskaper ledde också till försök att 
minska tandstensbildning med difosfonater. 

En mycket viktig upptäckt för utvecklandet av 
bisfosfonater som resorptionshämmare, snarare 
än mineralisationshämmare, var när man fann 
att de också minskade upplösningen av hydrox-
yapatit. Sedan dess har det utvecklats en mängd 
olika bisfosfonater där man har förändrat struk-
turen så att deras förmåga att hämma resorption 
hela tiden har ökat. Alla har dock haft det gemen-
samt att de centralt innehåller p-c-p, vilket är 
viktigt för bindning till hydroxyapatit (figur iii). 
Även om man initialt trodde att den hämmande 
effekten på benresorption berodde på minskad 
löslighet av hydroxyapatit visade det sig snart att 
bisfosfonater hämmade resorption på grund av 
cellulärt medierade effekter och inte på grund av 
fysikaliskt kemiska effekter. 

Ett nytt viktigt steg i utvecklandet av potenta 
bisfosfonater var när man fann att förekomst av 
kväveatomer i molekylen ledde till 10–100 gång-
er mer potenta substanser (figur iii). Det var så 
pamidronat och alendronat kom till. Sedan har 
många fler liknande substanser utvecklats. De 
kallas ibland för amino-bisfosfonater, trots att 
flera av dem inte innehåller någon amingrupp; 
det är egentligen förekomst av kväveatomer som 
förenar dem. Zoledronsyra (figur iii) är den se-
nast utvecklade bisfosfonat som används kliniskt; 
den är också den mest potenta bisfosfonaten.

En unik egenskap för bisfosfonater är att de 
har hög specificitet för skelettet. De har dock låg 
biotillgänglighet och måste administreras i stora 
doser oralt för att ackumuleras i benvävnad i till-
räcklig mängd. Bisfosfonater bryts inte ner till 
inaktiva produkter och utsöndras via njurarna.

Behandling med bisfosfonater leder till att 
substansen binds till skelettet på grund av deras 
höga affinitet till hydroxyapatit. Detta sker fram-
för allt i de områden där benbildning pågår och 
substansen deponeras således i benvävnadens 
extracellulära matrix (figur iv). Där förblir den 
till dess att osteoklaster bryter ner benet, vilket 
leder till en ackumulation av bisfosfonater i re-
sorptionslakunen; så höga koncentrationer som 1 
mM alendronat kan förekomma där. I höga kon-

Figur iii 
oorganiskt pyrofosfat innehåller p-o-p och blir där-
med nedbrytbart av enzymer som alkaliskt fosfatas. 
Denna grupp har i bisfosfonaterna ersatts med p-c-p 
och därmed kan de inte klyvas av alkaliskt fosfatas. 
De bisfosfonater som numera används innehåller 
också olika kvävegrupper (n) för att göra dem mer 
aktiva.

Figur iv 
Bisfosfonater byggs in i skelettet där det bildas nytt 
ben och binds till hydroxyapatit. när sedan benet så 
småningom remodelleras kommer osteoklaster att 
utsättas för stora koncentrationer av bisfosfonat, 
vilket leder till att de genomgår apoptos och dör.

FAKTA 8. 

Bisfosfonater är toxiska för mogna osteoklaster och 
hämmar därmed också resorptionsberoende koppling 
till bennybildning.

oorganiskt pyrofosfat
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Bisfosfonat
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centrationer har bisfosfonater en toxisk effekt på 
osteoklasterna som går i apoptos och dör (figur 
iv). Om detta gäller alla osteoklaster diskuteras, 
eftersom man också har funnit abnormt stora 
osteoklaster med mängder av cellkärnor hos bis-
fosfonatbehandlade patienter. Betydelsen och 
funktionen hos dessa jätteosteoklaster är inte 
klarlagda.

Även om man tidigt fick klart för sig att bis-
fosfonater hämmar benresorption genom att 
vara toxiska för osteoklaster var det först under 
1990-talet som man hittade en möjlig biokemisk 
förklaring. Då fann man att de kväve-innehål-
lande bisfosfonaterna hämmade en syntesväg i 
vilken mevanolat i flera olika steg bland annat 
omvandlas till kolesterol. Mevanolatmetabolism 
är också förutsättning för så kallade farnesyle-
ring och geranylgeranylering av olika proteiner, 
vilket är viktigt för osteoklasters funktioner och 
överlevnad. Potensen som resorptionshämmare 
följer väl förmågan att hämma mevalonatmeta-
bolism för de kväve-innehållande bisfosfonater-
na. De hämmar flera enzymer i denna syntesväg 
men nyckelenzymer verkar vara farnesylpyro-
fosfatsyntas. 

Kolesterolsänkande statiner verkar också ge-
nom att hämma mevanolatmetabolism och in-
tressant är att även dessa läkemedel hämmar 
benresorption in vitro. Dock verkar de inte kun-
na göra detta in vivo, eftersom studier av effekter 
på benmassa hos patienter som behandlas med 
statiner inte ger konklusiva data. Sannolikt beror 
detta på att statiner framför allt tas upp i lever 
och inte i ben, till skillnad från bisfosfonater.

Effekter av bisfosfonater har utvärderats i 
många studier på olika sätt och med olika typer 
av bisfosfonater. Den första stora studien (fit i) 
omfattade 2 027 kvinnor med postmenopausal 
osteoporos som först fick 5 och sedan 10 mg alen-
dronat dagligen som oral dos. Efter tre år hade 8 
procent i behandlingsgruppen fått nya kotfrak-
turer jämfört med 15 procent i placebogruppen, 
vilket ledde till en minskning av relativ risk med 
47 procent. I placebogruppen fick under dessa år 
2 procent höftfrakturer jämfört med 1 procent i 
behandlingsgruppen, vilket gav en minskning av 
relativ risk med 51 procent.

Risedonat har utvärderats i två studier med 
postmenopausala kvinnor som fått 5 mg/dag per-
oralt (vert-na med 2 458 patienter och vert-nn 
med 1 226 patienter); behandling gav en relativ 
riskminskning för nya kotfrakturer om 41 res-
pektive 49 procent efter tre år. Effekt på höftfrak-
turer av risedronatbehandling har utvärderats i 
en mycket stor studie (hip) omfattande två grup-

per med postmenopausala kvinnor, totalt 9 431 
försöksdeltagare. Efter 3 års behandling med 
5 mg/dag visade det sig att 3 procent i behand-
lingsgruppen och 4 procent i placebogruppen 
hade fått höftfraktur med en relativ riskminsk-
ning om 30 procent.

Zoledronsyrabehandling med 5 mg intravenös 
årlig infusion under 15 minuter utvärderades i 
horizon-studien omfattande 7 765 postmeno-
pausala kvinnor. Patienterna fick behandling vid 
tre tillfällen; dels vid starten, dels efter ett och 
dels efter två år, varefter effekter utvärderades 
efter tre år. Nya kotfrakturer konstaterades hos 
3 procent av de behandlade kvinnorna jämfört 
med 11 procent i placebogruppen, vilket gav en 
relativ riskminskning med 70 procent. Höftfrak-
turer inträffade hos 1 procent i behandlingsgrup-
pen och 3 procent i placebogruppen, vilket gav en 
relativ riskminskning om 41 procent.

På grund av den dåliga biotillgängligheten ges 
orala bisfosfonater i höga doser och ger då ofta 
upphov till biverkningar i övre delarna av mag–
tarmkanalen. Dessa undviks med intravenös 
bisfosfonat som zoledronsyra. Alendronat upp-
ges också kunna ge biverkningar i matstrupen. 
Samtliga bisfosfonater kan ge akut-fasreaktioner 
med låggradig feber, huvudvärk och influen-
saliknande symtom som går över på ett par da-
gar. Dessa orsakas troligen av effekter via γ-δ 
t-celler. Andra biverkningar är smärtsymtom i 
muskuloskeletala systemet. En mycket omdisku-
terad företeelse är de så kallade atypiska subtro-
kantära frakturerna i femurskaft, som är en säll-
synt åkomma som eventuellt skulle kunna bero 
på långtidseffekter av minskad remodellering. I 
en nyligen publicerad retrospektiv svensk studie 
i New England Journal of Medicine har man gått 
igenom 59 fall med sådana atypiska skaftfraktu-
rer i femur och fann att de var signifikant oftare 
förekommande vid bisfosfonatbehandling. Frak-
turerna förekom oftare redan under första året 
under behandling och minskade relativt snart 
efter utsättande. Det är dock ännu för tidigt att 
konklusivt fastslå att dessa atypiska frakturer 
är en risk vid bisfosfonatbehandling, för detta 
krävs fler studier innefattande även prospektiva 
sådana. 

Ur odontologisk synpunkt är osteonekros i kä-
karna (onj, osteonecrosis of the jaws) den mest 
diskuterade biverkningen. Denna biverkning är 
klart mest frekvent vid högdosbehandling av pa-
tienter med skelettmetastaser som får infusion 
av zoledronsyra tre gånger per år. En mycket 
omdebatterad fråga är hur stor risken för osteo-
nekros är vid behandling av osteoporos och om 
risken är större vid intravenös behandling jäm-
fört med oral. I de stora kliniska studierna där 
bisfosfonater utvärderats som anti-osteoporos-
behandling har endast mycket få fall (2/100 000) 
rapporterats, men vid den tidpunkt som dessa 
studier gjordes var inte osteonekros uppmärk-

FAKTA 9. 

Bisfosfonater kan ges både oralt och intravenöst. De 
har mycket god effekt på frakturrisken i både kotor och 
höft.
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sammat och därför återspeglar dessa siffror 
sannolikt inte verkligheten. I andra kliniska stu-
dier där effekt av bisfosfonater på frakturer hos 
osteoporospatienter studerats har man bland in-
rapporterade biverkningar inte funnit fler fall i 
behandlingsgruppen än i placebogruppen. Även 
i andra studier där man gått igenom biverknings-
rapporter har man funnit en del fall även bland 
patienter som inte stått på bisfosfonater. 

Sammanfattningsvis kan man konkludera att 
det inte finns några säkra epidemiologiska data 
där risken för osteonekros utvärderats hos pa-
tienter som fått intravenös eller peroral bisfos-
fonat för diagnosen osteoporos. Den odontologis-
ka erfarenheten är att osteonekros förekommer 
inte enbart vid behandling med bisfosfonater hos 
patienter med maligna sjukdomar utan också vid 
behandling mot osteoporos. Hur stor denna risk 
är kan för närvarande inte anges i exakta siffror, 
men de hittills publicerade studierna talar för 
att det inte är en vanlig biverkning, snarast en 
mycket sällsynt. All läkemedelsbehandling inne-
bär risker för biverkningar och denna risk måste 
alltid vägas mot den nytta behandlingen ger.

När det gäller bisfosfonaters specifika roll för 
uppkomst av osteonekros visar det faktum att 
också några patienter som behandlats med deno-
sumab för att hämma bildning av osteoklaster (se 
mer nedan) uppvisat osteonekros. Att benämna 

osteonekros (onj) som bronj (bisphosphonate 
related osteonecrosis of the jaw) är alltså helt fel-
aktigt. Även patienter med defekta osteoklaster 
på grund av osteopetros kan uppvisa osteonekro-
ser i käkarna. Av någon hittills oklar anledning 
tycks brist på funktionella osteoklaster i käkarna 
kunna leda till osteonekros. Eftersom tillståndet 
även kan uppträda utan känd relation till defekta 
osteoklaster är sannolikt etiologin multifakto-
riell.

Alendronat har i flera djurstudier med expe-
rimentell parodontit visats hämma parodontal 
nedbrytning, vilket i sig inte är förvånande då 
denna kräver aktivering av osteoklaster. Det 
finns också ett par randomiserade, kontrollerade 
studier som visar att alendronat kan minska par-
odontal benförlust hos patienter med parodon-
tit. Bisfosfonatbehandling är dock inget som har 
introducerats i den odontologiska kliniken, men 
lokal behandling skulle kunna vara en intressant 
möjlighet hos patienter med terapiresistent, pro-
gressiv parodontit.

katepsin k-hämmare
Mogna osteoklaster bryter ner ben genom att 
fästa till benytan med en så kallad »sealing zone« 
varvid ett slutet rum skapas där själva resorp-
tionsprocessen sker (figur v). I denna del har 
osteoklaster ett veckat cellmembran (»ruffled 
border«) och här startar resorptionen genom att 
protoner och kloridjoner frisätts så att saltsyra 
bildas. Syran löser upp mineralkristallerna och 
därmed blir proteinerna i matrixen tillgängliga 
för proteolytiska enzymer. Exakt vilka enzymer 
som deltar vid benresorption är inte känt, men 
katepsin k har en viktig roll. 

Katepsin k är ett cysteinproteas med förmåga 
att bryta ner kollagena fibrer och flera andra ben-
matrixproteiner. Enzymet finns i speciellt stor 
omfattning i mogna osteoklaster, fyra procent av 
allt budbärar-rna i osteoklaster utgörs av bud-
bärar-rna för katepsin k. Enzymet är dock inte 
helt specifikt för osteoklaster utan finns även i 
en del andra celltyper. Det finns en hel familj av 
katepsiner och katepsin k har en hel del likheter 
i proteinstruktur med bland annat katepsin l, s 
och v. Patienter med sjukdomen pycnodysostosis 
(kallas ibland för Toulouse-Lautrecs sjukdom) 
har mutationer i genen för katepsin k som le-

osteoklast

Protonpump Kloridjonkanal

Ruffled  
border Sealing zone

H+  Cl-

pH 4.5

Proteolytiska enzymer  
inkl katepsin K

Katepsin K-hämmare

Upplösning  
av mineralkristaller

nedbrytning  
av matrixproteiner

Benresorption

Figur v 
Flerkärniga, mogna osteoklaster fäster till benytor med hjälp av sealing 
zone och utvecklar ett starkt veckat cellmembran, så kallat ruffled border. 
Här pumpas vätejoner ut via en protonpump och kloridjoner med en 
kloridkanal varvid saltsyra bildas ute i resorptionslakunen och med hjälp 
av syran upplöses hydroxyapatiten. Benets matrixproteiner bryts sedan 
ner av olika proteolytiska enzymer som frisätts ut i resorptionslakunen. 
Ett sådant viktigt enzym är katepsin k mot vilket nu flera olika hämmare 
utvecklats.
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der till ett sämre fungerande enzym och ett mer 
sklerotiskt skelett. På liknande sätt får möss som 
saknar enzymet genom genetisk deletion också 
ett något mer sklerotiskt skelett. Dessa observa-
tioner har fått flera läkemedelsbolag att synteti-
sera lågmolekylära hämmare av katepsin k som 
potentiella läkemedel vid osteoporos och andra 
tillstånd med patologisk benresorption (figur v). 
De hämmare som nu finns riktar sig alla mot att 
hämma den enzymaktiva delen av katepsin k.

Balicatib var den första hämmaren av katep-
sin k som testades i klinisk prövning. Den har 
hög selektivitet och är endast svag hämmare av 
katepsin b, l och s. I fas ii-studien resulterade 
behandling i att biokemiska markörer för ben-
resorption minskade, liksom även bentätheten. 
Studien fick dock avbrytas på grund av biverk-
ningar i huden, eventuellt på grund av att häm-
maren inte var specifik för katepsin k. Ett mycket 
intressant fynd är att histologisk analys av biop-
sier från osteoporotiska apor visat att Balicatib 
inte bara hämmar resorption utan också att nytt 
ben bildades på benytor (se diskussion nedan).

Relacatib hämmar också katepsin k, men dess 
selektivitet är ganska låg då den också hämmar 
katepsin l och v. Prekliniska studier på ovari-
ektomerade apor har visat lovande resultat. Re-
lacatib testas för närvarande i fas i-studier, bland 
annat på postmenopausala kvinnor.

Odanacatib är en annan hämmare med hög 
specificitet för katepsin k som i fas i-studien 
visade på minskning av resorptionsmarkörer i 
serum. Fas ii-studien med behandling en gång 
per vecka med 10, 25 och 50 mg Odanacatib har 

visat att Odanacatib efter två år ledde till dosbe-
roende ökning av bentäthet i kotor och höft och 
till en likaledes dosberoende minskning av re-
sorptionsmarkörer. Effekten på frakturer är för 
närvarande inte känd men fas iii-studier pågår. 
Inga skillnader i biverkningar mellan behand-
lingsgrupp och placebogrupp har påvisats och 
Odanacatib verkar inte ge de biverkningar i hu-
den som observerades med Balicatib.

Histologisk analys av osteoporotiska apor som 
behandlats med Odanacatib har visat att drogen 
hämmar förlust av trabekulärt och kortikalt ben. 
Trots att resorptionsmarkörer i serum sjönk 
hade antal osteoklaster både i kotor och höft 
ökat. I likhet med många resorptionshämmare 
var benbildningen på trabekulära benytor lik-
som på intrakortikala och endokortikala benytor 
hämmad. Men till skillnad mot andra hämmare 
stimulerade Odanacatib periosteal benbildning 
och den kortikala tjockleken ökade med 21 pro-
cent. Detta visar på komplexiteten i kontrollen 
av benvävnadens remodellering och indikerar att 
katepsin k-hämmare skulle kunna ha en unik roll 
som resorptionshämmare. Fynden på dessa apor 
kan sannolikt förklara varför postmenopausala 
patienter som behandlas med Odanacatib har 
ökade nivåer av benbildningsmarkörer under 
första halvåret. 

Flera företag, inklusive Stockholmsbaserade 
Medivir ab, har syntetiserat andra katepsin k-
hämmare, varför vi kan vänta oss fler studier 
där hämmare av katepsin k testas som potenti-
ella läkemedel mot osteoporos. Dessa hämmare, 
liksom andra osteoporosläkemedel, kommer 
sannolikt också att utvärderas som resorptions-
hämmare vid andra sjukdomar med omfattande 
benresorption, som till exempel ledsjukdomar, 
parodontit, metastaser av maligna tumörer i ske-
lettet eller andra maligna sjukdomar med mani-
festation i skelett. 

denosumab
Mogna osteoklaster bildas genom att omogna 
progenitorceller från benmärgen differentieras 
till enkärniga osteoklastprogenitorer som vid 
benytan fusioneras till flerkärniga osteoklaster, 
vilka adhererar till benet och där startar resorp-
tionsprocessen. Denna utveckling från omogen 
till mogen osteoklast kräver att en receptor rank 
på de omogna cellerna aktiveras av cytokinen 
rankl. Osteoblaster på benytan uttrycker rankl 
på sitt cellmembran och osteoklaster bildas där-

FAKTA 10. 

Katepsin K-hämmare ökar bentäthet i kotor och höft. 
Frakturstudier pågår.

FAKTA 11. 

Katepsin K-hämmare minskar mogna osteoklasters 
förmåga att bryta ner ben utan att vara toxiska 
för cellerna. Detta kan tänkas leda till hämning av 
resorption utan samtidig hämning av koppling och 
därmed bibehållen benbildning.
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för genom en fysisk kontakt mellan osteoblaster 
och omogna osteoklaster (figur vi a). Hormoner 
och cytokiner som stimulerar osteoklastutveck-
ling och benresorption gör detta genom att öka 
bildning av rankl i osteoblaster. Interaktionen 
mellan rankl och rank kan hämmas av osteo-
protegerin (opg) som är en löslig receptor med 
stora likheter med delar av rank. opg binds 
till rankl och förhindrar därmed att rank kan 
binda. I osteoblaster minskas bildning av opg av 
många hormoner som stimulerar osteoklastbild-
ning; det är förhållandet rankl/opg som styr 
hur mycket rank som kan aktiveras. rankl bil-
das av osteoblaster och stromaceller i benmärgen 
men helt nyligen har man funnit att osteocyter 
också kan bilda rankl och det finns nu studier 
som tyder på att det är framför allt osteocyters 
rankl som är viktigt vid remodellering av skelet-
tet. Det är sannolikt att remodellering initieras 
av mikrosprickor i benet och detta registreras av 
osteocyter som då bildar rankl och stimulerar 
osteoklastutveckling för att resorbera det ska-
dade området. rankl kan också uttryckas av en 
del lymfocyter, vilket kan vara av betydelse för 
resorption vid inflammation. I inflammatoriska 
tillstånd kan rankl också bildas av synovialcel-
ler i ledkapseln och rothinneceller, men inte av 
gingivala fibroblaster. Man har också funnit att 
rankl i hjärnan kan påverka temperaturreg-
lering och att eventuellt de värmeflusher som 
många kvinnor får erfara när östrogennivåerna 
minskar kan medieras av hjärnans rankl. rankl 

är också viktigt för utvecklande av bröstkörtlar 
där det är involverat i progesterons effekter på 
cellproliferation. Eftersom rank även finns på 
dendritiska celler i immunsystemet har sanno-
likt samspelet mellan rankl och rank även be-
tydelse för immunreaktioner. Förutom att finnas 
som en cellbunden cytokin förekommer rankl 
också i en löslig form, men ingen vet ännu den 
relativa betydelsen av löslig rankl i jämförelse 
med cellbunden rankl.

När rankl–rank-systemet upptäcktes för cir-
ka tio år sedan blev det snabbt mycket intressant 
som farmakologiskt mål för att hitta hämmare 
som kan minska icke önskvärd ben ned brytning. 
Initialt testades opg, men detta protein bryts 
ganska snabbt ner och den effekt som man kan 
påvisa blir därför begränsad. Därför har man nu 
utvecklat stabila antikroppar för att neutrali-
sera samspelet mellan rankl och rank. En hu-
ma niserad antikropp, denosumab, som binder 
sig till rankl med hög specificitet och affinitet 
och som neutraliserar dess förmåga att aktivera 
rank har skapats (figur vi b–c). Denosumab är 
en mycket effektiv hämmare av osteoklastut-
veckling och benresorption i cellkulturer och 
hos försöksdjur.

I en klinisk studie med 7 868 postmenopausala 

Figur vi 
a) Enkärniga förstadier till 
osteoklaster, så kallade osteo-
klastprogenitorer, bildas i 
benmärg, frisätts ut i blodet 
för att sedan hamna i periost 
eller endost på benvävnadens 
ytor. om osteoblasterna ut-
trycker rankl binds osteo klast-
progenitorerna till rankl med 
receptorn rank, vilket sedan 
leder till att de omvandlas till 
celler som kan slå sig samman 
till mogna osteoklaster. 
b) Vid östrogenbrist uttrycker 
många osteoblaster rankl och 
därför bildas fler osteoklaster 
än vid normala förhållanden. 
c) Ett läkemedel har utvecklats 
som består av en antikropp som 
specifikt binds till rankl och 
därmed hämmar bildning av 
osteoklaster.

FAKTA 12. 

Denosumab är en antikropp som neutraliserar RANKL 
och hämmar bildning av mogna osteoklaster. 
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kvinnor som behandlades med subkutan injek-
tion av 60 mg denosumab två gånger per år under 
tre år ökade bentätheten i kotor med 9 procent 
och i höften med 6 procent. Detta ledde till en 
minskning av den relativa risken för kotfrakturer 
med 68 procent, höftfrakturer med 40 procent 
och alla frakturer med 20 procent. I en annan 
studie med 1 468 män som fått anti-androgente-
rapi på grund av prostatacancer ledde samma be-
handling till en lika stor minskning av risken för 
kotfrakturer. När behandling med denosumab 
sätts ut minskar bentätheten, men när drogen 
sedan åter sätts in ökar den igen.

Liksom bisfosfonater minskar denosumab inte 
bara markörer för benresorption i serum utan 
också för benbildning. I jämförande studier med 
bisfosfonater har denosumab givit en högre ben-
täthet i höft, kotor och underarm, men man vet 
ännu inte om detta har lett till skillnader i risk 
för fraktur.

En fördel med denosumab är att den inte binds 
in till skelettet och att den är reversibel. En an-
nan fördel är att den inte filtreras av njurarna 
utan nedbrytning sker i leverns retikuloendote-
liala system. Det faktum att denosumab ges som 
subkutan injektion två gånger per år underlättar 
patienternas följsamhet med behandling.

Eftersom rankl–rank också finns i immun-
systemet finns det en farhåga för att behandling 
med denosumab ska hämma viktiga immunfunk-
tioner och därmed ge upphov till infektioner el-
ler andra immunrelaterade oönskade effekter. 
Några allvarliga infektioner har man inte rap-
porterat i de kliniska prövningarna, men en ökad 
förekomst av eksem och av celluliter som krävt 
sjukhusvård. Några atypiska femurfrakturer som 
misstänks ha samband med bisfosfonatbehand-
ling har inte observerats. I den kliniska treårs-
studien såg man inte några fall med osteonekros 
i käkar, men i den efterföljande fortsättningsstu-
dien och i samband med denosumabbehandling 
utanför kliniska studien har sammanlagt sju fall 
av osteonekros rapporterats. Det kan vara rele-
vant att påpeka att den antiresorptiva effekten av 
denosumab, mätt som förändring av resorptions-
markör i serum, är påtagligt större jämfört med 
bisfosfonat, vilket eventuellt kan ha betydelse 
både för behandlingseffekt och orala biverk-
ningar, eftersom osteonekros i käkar sannolikt 
orsakas av långvarig hämning av osteoklaster.

parathormon
Parathormon (pth) är ett peptidhormon som bil-
das i bisköldkörtlarna och frisätts när kalcium-
sensitiva receptorer i dessa celler känner av att 
serumnivån av kalcium sjunker. Den ökade pth-
nivån stimulerar osteoblaster att bilda rankl och 
därmed aktiveras befintliga mogna osteoklas-
ter och nya bildas för att resorbera ben och öka 
frisättning av kalcium från depåerna i skelettet 
(figur vii a). pth stimulerar också reabsorption 
av kalcium i njurarna och bildning av det aktiva 
hormonet 1,25(oh)2-vitamin d3, också i njurar-
na, som då ökar upptag av kalcium i tarmen. Alla 
dessa tre mekanismer bidrar till normaliserande 
av kalciumnivån och man vet inte i dag den rela-
tiva betydelsen av dessa processer för kalcium-
homeostas. Hyperparatyreoidism med kroniskt 
höga pth-nivåer, antingen primärt på grund av 
tumör i bisköldkörteln eller sekundärt på grund 

FAKTA 13. 

Denosumab minskar både kot- och höftfrakturer. 

FAKTA 14. 

Minskad bildning av mogna osteoklaster med 
denosumab minskar resorptionsberoende koppling till 
bennybildning.

a b

Hyperparatyreoidism

[Ca2+] gl.
Parath.

PTH

osteoblaster

RanKl

osteoklast 
progenit. osteoklast

Ökad benresorption 
Sekundär osteoporos

Intermittent PTH

2o μg sc dagl. PTH 1-34
110 μg sc dagl. PTH 1-84

PTH

osteoblaster

Ökad benbildning

Figur vii 
a) Bisköldkörteln (Gl. parathyreoidea) har för-
måga att känna av när kalciumkoncentrationen i 
blodet sjunker. Då bildas och frisätts ökad mängd 
av bisköldkörtelhormonet (paratyreoideahormon; 
pth). Kroniskt höga nivåer av hormonet stimulerar 
osteoblasters bildning av rankl, vilket leder till 
ökad bildning av osteoklaster och risk för sekundär 
osteoporos. 
b) om osteoblaster stimuleras tillfälligt med bi-
sköldkörtelhormon (pth) stimuleras osteoblaster 
att bilda nytt ben.
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av störningar i kalciumhomeostasen, leder till 
minskad benmassa på grund av ökad resorption 
och är en orsak till sekundär osteoporos.

Den som först observerade att pth inte bara 
kan stimulera benresorption utan också benbild-
ning var Pieter Gaillard, den holländske pionjä-
ren inom benbiologi. Han såg i sitt mikroskop 
att när organodlat ben stimulerades med pth så 
bildades inte bara fler osteoklaster utan även os-
teoblaster aktiverades att bilda mer ben. I djur-
studier under 1970- och 1980-talen observerades 
sedan att pth-injektioner ibland kunde leda till 
ökad benbildning och så småningom fann man att 
kroniskt höga pth-nivåer ledde till benresorp-
tion, framför allt, men att intermittent injektion 
ledde till ökad benbildning. När det klarlades att 
receptorn för pth fanns på osteoblaster, inte os-
teoklaster som man trott, och att pth stimulerar 
osteoklastbildning indirekt genom osteoblaster 
(i dag vet vi att det är på grund av ökad rankl), 
kunde man ur ett cellulärt perspektiv förstå att 
pth, under vissa betingelser, kan aktivera os-
teoblasters benbildning. De som först lanserade 
tanken på att pth eventuellt skulle kunna använ-
das som stimulator av benbildning hos osteopo-
rotiska patienter fick dock utstå mycket smälek 
till en början. Sedan ett par år är behandling med 
pth den enda anabola behandling som är god-
känd för behandling av osteoporos.

Det ena läkemedlet är pth 1-34 (Teriparatid) 
som omfattar de första 34 aminosyrorna i pth. 
Eftersom pth binds till receptorn med denna 
del av hormonet så räcker det för att kunna få ef-
fekt i celler (figur vii b, se sidan 75). Det andra 
läkemedlet omfattar alla 84 aminosyrorna i full-
längdshormonet (pth 1-84). I usa är än så länge 
endast rekombinant humant pth 1-34 godkänt 
vid indikation osteoporos, medan i Europa är det 
rekombinant humant pth 1-84 som är godkänt. I 
Sverige är båda formerna godkända för behand-
ling av osteoporos.

Den molekylära förklaringen till varför kronisk 
stimulering av pth-receptorn i osteoblaster leder 
till ökad produktion av rankl och benresorption, 
medan intermittent aktivering av samma recep-
tor leder till ökad benbildning, vet man inte, även 
om flera hypoteser finns. En intressant sådan är 
att intermittent pth hämmar bildning av skle-
rostin och på så sätt ökar aktivering av Lrp/Wnt/
Frizzled-signalering och därmed ökar mängden 
ben (se mer nedan och figur viii b).

Behandling med Teriparatid leder till ökning 
av benbildningsmarkörer i serum, som sedan ef-
terföljs av en ökning av benresorptionsmarkörer. 
Detta har man tolkat som att läkemedlet har ett 
»anabolt fönster«; det vill säga en begränsad tid 
under vilken det huvudsakligen ger ökning av 
benmassa. 

Effekt av Teriparatid utvärderades i en studie 
med 1 637 postmenopausala kvinnor som fick an-
tingen 20 eller 40 μg subkutant dagligen. Studien 

avbröts i förtid på grund av att långtidsbehand-
ling av råttor visat på en ökad förekomst av pro-
liferativa lesioner som osteosarkom. Det finns 
dock inga studier som visar på koppling med hy-
perparatyreoidism och osteosarkom och senare 
bedömdes det som osannolikt att detta kan ske 
hos människa och därför godkändes behandling 
med 20 μg/dag under 18 månader. Man har i 
uppföljningar av patienter som behandlats med 
pth inte heller funnit någon ökad förekomst av 
tumörer. I gruppen som behandlats med 20 μg 
registrerades kotfrakturer hos 5 procent, medan 
i placebogruppen motsvarande frekvens var 14 
procent och därmed ledde behandling till en 
relativ riskminskning med 65 procent. Fraktur-
riskminskning i andra ben var 40 procent. Ben-
tätheten ökade med 9 procent i kotor, 3 procent i 
höft och 2 procent i underarmen. I denna studie 
kunde inte effekt på höftfrakturer utvärderas. I 
en annan studie utvärderades effekten av pth 
1-84 hos 2 532 postmenopausala kvinnor som 
fick 100 μg subkutant dagligen i 24 månader. 
Risken för nya kotfrakturer minskade med 58 
procent, men ingen signifikant relativ riskminsk-
ning för frakturer kunde påvisas i höft eller andra 
delar av skelettet. Detta förklarades sannolikt av 
att det var endast bentätheten i kotor som ökade; 
i underarmen minskade den till och med. När 
behandling utsattes minskade bentäthet i såväl 
kotor som höft och underarm. Den större effek-
ten av pth i kotor jämfört med andra ben beror 
eventuellt på att pth framför allt stimulerar ben-
bildning i trabekulärt ben, vilket är den bentyp 
som dominerar kotorna. Eftersom pth också kan 
stimulera rankl och därmed osteoklastbildning 
är det möjligt att resorptionsorsakad porositet 
i kortikalt ben maskerar en ökad benbildning i 
denna del av skelettet. Ett bekymmer med pth-
behandling är att en studie har visat att den ini-
tiala ökningen av benmassa så småningom avtar 
under behandlingen, troligen beroende på att 
resorptionen kommer ikapp. 

Flera prekliniska studier har visat att intermit-
tent pth 1-34 minskat alveolär benförlust vid ex-
perimentellt inducerad parodontit hos råttor och 
att intermittent pth 1-34 i cellkulturer kan sti-
mulera osteoblastisk differentiering av rothinne-
celler. Nyligen har amerikanska parodontologer 
rapporterat i den synnerligen välrenommerade 
kliniskt medicinska tidskriften New England 
Journal of Medicine, att patienter med grav paro-
dontit, men utan osteoporos, som genomgått ki-
rurgisk behandling och dessutom fått subkutan 
injektion med Teriparatid 20 μg/dag i sex veckor 
uppvisade efter ett år mindre fickdjup och av-

FAKTA 15. 

Kroniskt hög nivå 
av PTH stimulerar 
osteoblaster 
att bilda RANKL 
och därmed 
ökar resorption. 
Intermittent 
förhöjd nivå av PTH 
stimulerar samma 
celler att i stället 
bilda nytt ben.

FAKTA 16. 

Behandling med intermittent PTH minskar risken för 
kotfrakturer men inte för höftfrakturer.
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sevärd förbättring i klinisk fästeförlust jämfört 
med dem som fått placeboinjektioner. Studien 
omfattade endast 40 patienter totalt varför det 
är svårt att dra några säkra slutsatser, men fyn-
den är ändå lovande.

Biverkningar hos patienter som behandlats 
med pth är relativt få men några patienter har 
fått hyperkalcemi. Ett problem med Teriparatid-
behandling är den dagliga injektionen och därför 
prövas andra administrationsvägar med till ex-
empel pumpsystem. I andra studier provar man 
att använda pthrp (parathormon-relaterad pep-
tid) som bildas av en del epitelceller och av vissa 
epiteliala maligna tumörer. pthrp är homolog 
till stor del med pth i den del av molekylen som 
binder sig till pth:s receptor, vilket är grunden 

för att använda pthrp i ställer för pth. Det hu-
vudsakliga skälet att man provar pthrp i stället 
för pth är att det finns indikationer på att pthrp 
skulle vara mer anabol och mindre katabol än 
pth. Prekliniska försök och kliniska studier ty-
der på att pthrp kan öka bentäthet, men det är för 
tidigt för att kunna utvärdera om denna peptid är 
bättre än pth. En annan intressant väg är att sti-
mulera den endogena pth-frisättningen genom 
att påverka bisköldkörtelns kalciumsensor så att 
intracellulära nivåerna av kalcium sjunker och 
därmed triggar cellerna att bilda och utsöndra 
pth. En sådan substans är ronacaleret men ty-
värr ger den inte den önskade ökningen av ben-
tätheten på längre sikt som man hoppades på, 
sannolikt på grund av att pth-utsöndringen var 
alltför permanent förhöjd. 

sklerostinhämmare
van Buchems sjukdom och sklerostos är två 
mycket sällsynta sjukdomar med osedvanligt 
hög bentäthet. Patienter med dessa sjukdomar 
har mutationer i genen sost, en gen som man nu 
vet kodar för proteinet sklerostin. Mutationerna 
leder till att det antingen bildas för små mäng-
der av sklerostin eller till ett mindre funktionellt 
protein. När detta upptäcktes visste man inte var 
sklerostin bildas eller vilken funktion det hade. 
Nyligen har det visat sig att sklerostin bildas 
framför allt av osteocyter och en del osteoblaster. 
Sklerostin fungerar som en hämmare av ett också 
nyupptäckt signalsystem (Lrp/Wnt/Frizzled), 
som är synnerligen viktigt för osteoblasters för-
måga att bilda ben (figur viii a). Lrp (lipoprotein 
related protein) är ett cellmembranbundet prote-
in som fungerar som en ko-receptor till likaledes 
cellmembranbundna proteinet Frizzled, som är 
själva receptorn som känner igen liganden. Det 
finns cirka 20 olika Wnt-proteiner som fun gerar 
som ligander för receptorkomplexet Lrp/Frizz-

Figur viii.
a) Receptorn Frizzled binds till ko-receptorn lrp5 
när den stimuleras med Wnt. Detta leder till aktive-
ring av transkriptionsfaktorn β-catenin som reglerar 
gener av betydelse för benbildning. mutationer i 
lrp5 kan antingen leda till ökad benmassa (high 
bone mass syndrome) eller till minskad benmassa 
(osteoporosis pseudoglioma syndrome). 
b) Sklerostin hämmar bindning av lrp5 till Frizzled 
och minskar därmed aktivering av β-catenin, vilket 
leder till minskad benmassa. antikroppar som bin-
der till sklerostin ökar därför aktivering av β-catenin 
och leder till ökad benmassa. Sklerostinantikroppar 
testas för närvarande i kliniska prövningar. Skle-
rostin bildas framför allt av osteocyter, som när be-
nen utsätts för ökad belastning bildar mindre mängd 
sklerostin, vilket sannolikt är förklaringen till 
varför belastning är bra för skelettet. Intermittent 
behandling med bisköldkörtelhormon (pth) minskar 
bildning av sklerostin, vilket troligen är skälet till 
att denna behandling leder till ökad benmassa.

FAKTA 17. 

Intermittent PTH 
ökar alveolärt ben 
hos patienter med 
parodontit.

a b
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led. Vissa mutationer i lrp-genen leder till att 
Lrp blir överaktiv, vilket leder till ökad signa-
lering i Lrp/Wnt/Frizzled-systemet och dessa 
patienter får kraftigt ökad benmassa (high bone 
mass syndrome, hbm). Andra mutationer i sam-
ma gen leder till minskad funktion av Lrp och 
dessa patienter drabbas av osteoporosis pseudo-
glioma syndrome, bland annat innefattande låg 
benmassa. Denna kunskap har genererats genom 
ett samarbete mellan kliniker, genetiker och cell-
biologer och är två vackra exempel på modern 
translationell biomedicinsk forskning. Det finns 
flera olika typer av proteiner som kan binda till 
Lrp och förhindra att det associeras till Frizzled 
och därmed minskar signalering. Ett sådant pro-
tein är sklerostin, ett annat är Dickkopf-1 (figur 
viii b, se sidan 77). Patienter med van Buchems 
sjukdom eller sklerostos, med muterat sklerostin, 
har nedsatt förmåga att hämma Lrp/Wnt/Frizz-
led och därmed ökad benbildning. Även denna 
kunskap är en frukt av translationella studier och 
belyser övertygande hur viktigt Lrp/Wnt/Frizz-
led-signalering är för benmassan. Insikterna har 
genererat en omfattande verksamhet i såväl lä-
kemedelsindustrin, bioteknikbolag, som vid aka-
demiska laboratorier, för att hitta möjligheter att 
använda dessa kunskaper för att öka benmassan 
hos patienter med generellt eller lokalt minskad 
mängd ben. 

Ett stort problem är att det finns många olika 
Frizzleds och Wnts och att vi för närvarande inte 
vet vilken receptor (Frizzled), eller vilken av li-
ganderna (Wnts), som är viktiga för benbildning. 
Signaleringssystemet är också involverat i många 
andra cellers funktioner och styr bland annat 
celldelning och differentiering i både normala 
och maligna celler, varför det är en stor utma-
ning att farmakologiskt påverka systemet på ett 
cell- eller organspecifikt sätt. Insikten att skle-
rostin är uttryck i endast benceller, och att detta 
protein är betydelsefullt för just benbildning, 
öppnar upp möjligheter att reglera Lrp/Wnt/
Frizzled-signalering specifikt i skelettet. Ytterli-
gare en observation som stimulerat forskningen 
för att ta fram inhibitorer av sklerostin är att skle-
rostinbildning minskar vid ökad belastning av 
skelettet, vilket sannolikt är den molekylära för-
klaringen till osteocyternas förmåga att fungera 
som länk mellan belastning och benbildning. Det 
är också möjligt att Lrp/Wnt/Frizzled medierar 
pth:s benbildande förmåga, eftersom några stu-
dier tyder på att intermittent och anabolt ver-
kande pth också minskar sklerostin (figur viii b, 
se sidan 77). Experimentella studier på möss som 

genetiskt manipulerats i sost-genen stödjer ock-
så hypotesen att sklerostin är ett viktigt protein 
för benbildning och att hämning av det leder till 
ökad mängd ben. Antikroppar som neutraliserar 
sklerostin leder också till ökad benmassa hos 
försöksdjur. I djurstudierna har det visat sig att 
stimulering av Lrp/Wnt/Frizzled inte bara ökar 
osteoblasternas förmåga att bilda ben, utan också 
deras bildning av osteoklasthämmaren opg, var-
för det är möjligt att den ökade benmassan kan 
förklaras av både ökad benbildning och minskad 
resorption. En fördel med att hämma sklerostin 
är att man ökar benbildning i sådana områden i 
skelettet där sådan redan pågår och att effekten 
inte bara skulle vara specifik för benvävnad ge-
nerellt utan också inom skelettet.

En antikropp som hämmar humant sklerostin 
har utvecklats och testas för närvarande i kli-
niska studier. I en första fas i-studie omfattande 
72 friska män och postmenopausala kvinnor, som 
antingen fick antikroppen (amg 785) subkutant 
i doser från 0,1–10 mg/kg eller intravenöst (1 el-
ler 5 mg). Benbildningsmarkörer i serum som 
prokollagen, alkaliskt fosfatas och osteokalcin 
ökade dosberoende, medan resorptionsmarkö-
ren ctx minskade. Efter sex månader hade ben-
tätheten i kotor ökat med 5,8 procent och i höften 
med 2,8 procent. En fas ii-studie pågår och i ett 
pressmeddelande berättar företaget Amgen att 
en studie med 400 postmenopausala kvinnor vi-
sat att injektion av sklerostin antikropp en gång 
per månad, eller i högre dos var tredje månad, 
har ökat bentätheten i kotor efter tolv månaders 
behandling mer än i placebogruppen, och mer än 
hos de som fick Teriparatid (pth 1-34) eller alen-
dronat. Mer omfattande fas iii-studier planeras 
för närvarande.

Eftersom också Dickkopf-1 är en hämmare av 
Lrp/Wnt/Frizzled-signalering studeras även 
betydelsen av detta protein. Djurstudier visar att 
möss som saknar Dkk1 får ökad benmassa och de 
som producerar för mycket får minskad mängd 
ben. Hämning av Dickkopf-1 hos möss, som fått 
osteoporos på grund av att äggstockarna avlägs-
nats, bevarar benmassan intakt. Dickkopf-1 är 
speciellt intressant vid benförlust orsakad av 
multipelt myelom, eftersom Dkk1 ökar ju fler 
fokala lesioner av tumören som kan påvisas. 
Antikroppar mot Dickkopf-1 utvecklas för när-
varande framför allt med tanke påt att testas på 
patienter med multipelt myelom.

En farhåga med att blockera Lrp/Wnt/Frizz-
led-signalering är möjligheten att man hämmar 
kontroll av celldelning och därmed ökar risken 
för tumörer. Risken är förmodligen mindre än 
man kan tro, eftersom man inte sett några tumö-
rer hos möss där man slagit ut sost eller Dick-
kopf-1-genen. Inte heller har patienter som har 
heterozygot mutation för sost någon ökad tu-
mörförekomst, trots att de också har signifikant 
ökad benmassa.

FAKTA 18. 

Sklerostin är en fysiologisk hämmare av benbildning 
via Lrp5/Wnt/Frizzled. Antikroppar mot sklerostin ökar 
bentätheten i kotor och höft. Frakturstudier pågår.
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behandlingsuppehåll
Framför allt beroende på de tveksamheter som 
finns kring det faktum att bisfosfonater depone-
ras under flera år i skelettet, även efter det att be-
handling avslutats, pågår diskussioner hur länge 
man ska behandla patienter med dessa läkemedel. 
Denna diskussion om så kallade »drug holidays« 
är även aktuell i samband med strategier inom 
odontologin för att minska risken för osteonek-
ros vid bisfosfonatbehandling. I flera studier har 
man försökt utvärdera vad som händer när bis-
fosfonater sätts ut. I den största av dessa (flex), 
följde man 1 099 kvinnor med postmenopausal 
osteoporos som behandlats med alendronat i 
fem år. Därefter fick en del fortsatt behandling 
med alendronat och en del placebo. Efter fem års 
uppföljning av dessa grupper kunde man inte se 
någon skillnad i frakturförekomst i andra delar 
av skelettet än kotor; 19 procent av de studerade 
drabbades av frakturer i andra ben än kotor i 
båda grupperna. När det gäller kliniska kotfrak-
turer, däremot, fick 5,3 procent i placebogruppen 
sådana frakturer men endast 2,4 procent i alen-
dronatgruppen. Av skäl som är oklara kunde man 
inte se någon skillnad i röntgenologiskt verifie-
rade kotfrakturer mellan grupperna, 11,3 procent 
i placebogruppen och 9,8 procent i behandlings-
gruppen. fda (Us Food and Drug Administration) 
har nyligen med utgångspunkt från denna och 
andra mindre studier konstaterat att det fortfa-
rande är oklart hur länge behandling med bisfos-
fonater ska pågå. Svenska Läkemedelsverket re-
kommenderar bisfosfonatbehandling under 5–6 
år. Det är en väsensskillnad mellan bisfosfonater 
jämfört med denosumab och östrogen, eftersom 
utsättning av bisfosfonat inte ger någon omedel-
bar förlust av bentäthet till skillnad mot de två 
andra substanserna.

kombinationsterapier
Eftersom vissa av de ovan beskrivna läkemedlen 
fungerar primärt som resorptionshämmare och 
andra primärt som stimulatorer av benbildning 
har det varit naturligt att fundera om kombina-
tionsterapier skulle kunna vara mer optimalt 
än behandling med enbart det ena läkemedlet. 
Flera sådana studier har redan gjorts och publi-
cerats utan att några mer sensationella resultat 
erhållits. Vi kan sannolikt förvänta oss att många 
fler kombinationer kommer att provas ju mer vi 
förstår om verkningsmekanismer och sannolikt 
kommer också läkemedlen att testas i olika tids-
mässiga sekvenser.

Utvecklingen inom benbiologin går med ra-
sande fart för närvarande och nya regleringsme-
kanismer för att styra benceller upptäcks, varför 
vi kan förvänta oss även helt nya principer för att 
påverka benbildning och bennedbrytning. Den 
alltmer ökande translationella biomedicinska 
forskningen kommer också att innebära att nya 
rön mycket snabbare än tidigare kan implemen-

teras i den kliniska forskningen. Med stor san-
nolikhet kommer dessa nya kunskaper att också 
generera nya möjligheter att påverka progres-
sion av parodontal nedbrytning och förhopp-
ningsvis också nya möjligheter att bygga upp ny 
parodontal vävnad kring de tänder där denna 
gått förlorad. Det faktum att parodontit är en 
relativt lättillgänglig inflammatorisk sjukdom, 
och därmed också relativt lätt att kliniskt moni-
torera vid olika typer av behandling, är en hittills 
underutnyttjad möjlighet inom benbiologin/
benpatologin. Odontologin har stora möjligheter 
att bidra till utvecklingen genom att delta i den 
translationella biomedicinska forskningen inom 
detta område.

»Utveckling
en inom ben
biologin går 
med rasande 
fart för när
varande …«
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DEBATT

 M ed förvåning har jag läst 
intervjun med Maria 
Larsson, »Tandvård be-
döms inte av biståndsbe-

dömare«, i Tandläkartidningen num-
mer 9 2012.

Svaren på de av journalisten väl for-
mulerade och viktiga frågorna är sve-
pande och summariska. Folkhälso-
ministern har avböjt en intervju och 
besvarat frågorna skriftligen. Därmed 
har det inte funnits tillfälle för jour-
nalisten att få några klarlägganden 
eller att få fördjupning av de politiskt 
korrekta svaren. Några kommentarer 
kan dock vara på sin plats.

Ministern påstår att tandvård inte in-
går i socialtjänstlagen. Daglig mun-
vård ingår i socialtjänstens ansvar 
för personlig hygien, vilket innebär 
att man ska få den hjälpen när man 
inte klarar av sin munhygien själv. 
Biståndsbedömarna ska däremot gi-
vetvis inte bedöma klientens behov 
av tandvård. Det är självklart en upp-
gift för de professionella odontolo-
gerna. Ministern blandar uppenbart 
ihop munvård och tandvård. Men i 
biståndsbeslutet måste avsättas tid 
för den dagliga munhygienen inom 
ramen för personlig hygien när sådan 
hjälp behövs.

Ministern hänvisar till kvalitetsre-
gister, närmare bestämt Senior alert. 
Efter prestationsersättning, som in-
fördes våren 2010, har enligt ministern 
flera landsting och kommuner börjat 
använda Senior alert, vilket är positivt. 
Men en viktig detalj saknas. Avsnittet 
i Senior alert som behandlar munnens 
hälsa är frivilligt att fylla i. Någon upp-
gift om hur många av de uppgivna 269 
kommunerna som utelämnar munhäl-
san i sina re gi stre ring ar framkommer 
inte. Vårdpersonal känner sig i dag 
ofta överlupna av mycket pappersar-
bete och man kanske därför hoppar 
över uppgifter som inte är obligatoris-
ka. Genom att munvårdsdelen inte är 
obligatorisk kan den också uppfattas 
som mindre viktig.

Att inte ge sig tid att möta journalis-

ten och ge svepande formulerade svar 
är en förolämpning både mot journa-
listen och mot Tandläkartidningens 
läsare. Tandläkarförbundet arbetar 
aktivt för äldres tandhälsa och tand-
vård. Under Almedalsveckan presen-
terade Tandläkarförbundet en nyligen 
genomförd enkät om pensionärernas 
problem med mun och tänder. En-
käten genomfördes i samarbete med 
pensionärsorganisationerna.

Om folkhälsoministern låg pri o ri-
te rar eller inte har tid för frågor om 
äldres munhälsa är det givetvis be-
klagligt, eftersom munnens hälsa på-
verkar både allmänhälsa och livskva-
litet. Detta gäller hela livet men blir 
extra tydligt vid kronisk sjukdom/
handikapp och i hög ålder. Multisjuka 
äldre med fysiska och/eller psykiska 
handikapp är därmed en grupp som 
är extra känslig för bristande mun-
hälsa och dålig oral funktion. Det är 
dessutom en grupp som har svårt att 
orka/kunna föra sin egen talan.

Det finns många pensionärer i Sverige 
i dag och demografiskt vet vi att grup-
pen 65+ ökar. I gruppen finns många 

pigga personer som lever ett bra liv. 
De flesta av dem har i dag också god 
oral hälsa och kan sköta sin mun-
hygien utan problem. Gruppen om-
vårdnadsberoende, som befinner sig 
i den så kallade fjärde åldern, är inte 
så stor jämfört med hela gruppen 65+ 
och är möjligen därmed inte så poli-
tiskt intressant. Men gruppen är inte 
stationär. Merparten av dagens pigga 
pensionärer blir också de så små-
ningom beroende av alltmer hjälp och 
stöd och glider in i den fjärde åldern. 
Påfyllningen av gruppen är större än 
den naturliga avtappningen genom 
död, eftersom vi lever längre och med 
flera handikappande sjukdomar än ti-
digare. 

De pigga äldre har givetvis intresse 
av att deras fjärde ålder också blir ett 
liv där man fortfarande kan vara på 
bettet. Det är många anhöriga som 
i dag är involverade i omsorgen om 
sina multisjuka nära och kära. Profes-
sionen vill och kan bidra till en god 
oral hälsa livet ut. Munhälsan på äldre 
dagar är därför en fråga som inte bara 
berör den lilla röstsvaga gruppen i sin 
fjärde ålder, utan många presumtiva 
väljare som vill ha klara och kunniga 
besked inför kommande val. 

GUNILLA NORDENRAM
Tandläkare , docent i gerodonti

Läs Maria Larssons svar på sidan 82.

Det är hälso- och sjukvårdens 
uppgift att avgöra när äldre 
behöver uppsökande och 
nödvändig tandvård, enligt 
Maria Larsson. Kommunernas 
biståndsbedömare ska bara 
bedöma behov av insatser 
enligt socialtjänstlagen.
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➤ Munhälsa hela livet

Munhälsa hela livet är en artikel-
serie om tandvård för äldre. Tidi-
gare delar har publicerats i år i Tandläkartid-
ningen nummer 2 till 8.

INTERVJUN

Tandvård är hälso- och 
sjukvård. Det är inte kom-
munernas biståndsbedöma-
re som ska avgöra när äldre 
behöver uppsökande och 
nödvändig tandvård, enligt 
Maria Larsson, barn- och 
äldreminister.

TexT: JaneT SuSlick

 T andläkartidningens serie Mun-
hälsa hela livet har väckt frå-
gor till regeringen. De skulle 
ställas till barn- och äldremini-
stern Maria Larsson i en inter-

vju, men hon fick förhinder och sva-
rade skriftligen på frågorna i stället. 

Här är frågorna och svaren.
Vad kan man göra åt att äldre som är 

berättigade till uppsökande tandvård 
inte får den, till exempel på grund av 
biståndsbedömarnas bristande insikt 
om munhälsa? Det krävs stora admi-

nistrativa insatser innan äldre får 
rätt till uppsökande och nödvändig 
tandvård. Många aktörer inom äldre-
vården är okunniga om reformen vil-
ket gör att stödet inte självklart når 
de berättigade. Detta gäller främst 
omvårdnadsberoende äldre som bor 
hemma.

svaR: Sedan 1999 har landstingen 
ansvar för att erbjuda uppsökande 
verksamhet och nödvändig tandvård 
till dem som har ett varaktigt behov 
av omfattande vård och omsorg. 
Tandvård är hälso och sjukvård och 
bedöms därmed inte av biståndsbe-
dömare. Dessa utreder behov av in-
satser enligt socialtjänstlagen, där 
tandvård inte ingår.

Vad kan man göra åt »glappet« 
mellan ordinarie tandvård och upp-
sökande tandvård? Uppsökande och 
nödvändig tandvård kommer in all-
deles för sent. Många äldre skulle be-
höva ökat stöd flera år tidigare för att 
undvika att munhälsan kraftigt för-
sämras. För många beror uteblivan-

det på att de inte har råd, för andra på 
att de inte orkar ta sig till tandvården, 
eller på att munhälsoproblem nedprio-
riteras på grund av andra hälsopro-
blem.

svaR: Enligt tandvårdslagen ska 
landstingen svara för att uppsökande 
verksamhet bedrivs bland dem som 
har ett varaktigt behov av omfattande 
vård- och omsorgsinsatser. Den upp-
sökande verksamheten består av en 
munhälsobedömning, en enkel un-
dersökning som ska ge svar på frågan 
om munnens allmänna status, om 
tandvård behövs samt hur den dag-
liga munvården ska ske. Munhälsobe-
dömningen är avgiftsfri för patienten. 
Enligt Socialstyrelsens vägledning 
ska munhälsobedömningen erbjudas 
årligen.

» Tandvård bedöms inte 
av biståndsbedömare«

➤
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Ur Tand-
läkar tid-
ning en 
nummer 
9 2012.

»Att inte ge sig tid att möta 
journalisten och ge svepande 
formulerade svar är en 
förolämpning …«

Maria Larsson lågprioriterar 
frågor om äldres munhälsa
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DEBATT

 D et är möjligt att de korta svar 
som gavs lämnade en del 
övrigt att önska vad gäller 
utförlighet. Men jag anser, 

även om tiden saknas och utrymmet 
är knappt, att det är bättre att ge ett 
svar, än inget alls. Här ett nytt försök 
att ge ett tydligt svar: 

Det är självklart att munhälsan ska 
bedömas för alla äldre vid bistånds-
bedömningen. Vi vet att det finns 
brister på området. Socialstyrelsen 
har därför uppdraget att ta fram ett 
instrument för behovsbedömning. 
I övrigt kan det nämnas att i utbild-
ningen på gymnasieskolans omvård-
nadsprogram ingår munhälsa. I den 
statliga utbildningssatsningen Om-
vårdnadslyftet – som omfattar en 
miljard kronor under innevarande 
mandatperiod – ingår också munhäl-
sa. Detta talar för att kvaliteten på det 

Barn- och äldreminister Maria Larsson svarar:

Munhälsan ska ingå vid biståndsbedömning

stöd som ges i kommunerna kommer 
att öka efter hand.

Slutligen några ord om Senior alert, 
där Nordenram har kritik. Syftet med 
kvalitetsregistret är ju att det ska leda 
till ett förändrat och kvalitetssäkrat 

arbetssätt. Munhälsa ingår sedan 
våren 2011 som ny indikator. I nulä-
get är det ett tillval. Låt oss se tiden 
an något. Vi kommer att få mer och 
bättre information (och därmed möj-
lighet att vidta åtgärder). Kvalitetsre-
gistren ska förbättras kontinuerligt, 
men det måste ske stegvis. I årets 
överenskommelse med SKL avsätts 
30 miljoner kronor för utveckling av 
kvalitetsregistren.   

MARIA LARSSON (KD)  
Barn- och äldreminister  

Delta i debatten i Tandläkartidningen!
christina.mork@tandlakarforbundet.se

»… kvaliteten på det stöd 
som ges i kommunerna 
kommer att öka efter hand.«

�

Vill du höja livskvaliteten för 
fler tandlösa patienter?

Det vill vi!

Modern tandvård erbjuder idag fantastiska 
väldokumenterade lösningar för de patienter 
som saknar en eller flera tänder. Men de gör 

ingen nytta om de inte används. 

Genom riktade utbildningsaktiviteter kan vi 
tillsammans öka medvetenheten om modern 

tandvård hos både dina kollegor och patienter. 
På så sätt kan fler patienter bli hjälpta.

Som din samarbetspartner erbjuder vi både 
väldokumenterade produkter och stöd för att 
utveckla dig, din praktik och dina patienter. 

Kontakta oss så berättar vi mer 
tel: 031-335 49 10. 

www.nobelbiocare.com

© Nobel Biocare Services AG, 2012. All rights served. Nobel Biocare, the Nobel Biocare 
logotype and all other trademarks are, if nothing else is stated or is evident from the 

context in a certain case, trademarks of Nobel Biocare.Patientkommunikation Utbildning & support

Praktikutveckling Väldokumenterade lösningar



Tandblekningen som stärker 
tanden och motverkar uttorkning
 
• Förebygger karies – innehåller fluor 

• Motverkar uttorkning – patenterad hög vattenhalt 

• Säkraste blekmedlet – använt och testat sedan 1989

Alla Opalescence tandblekningsbehandlingar är skonsamma mot tänderna. 

Materialet har använts av tandkliniker över hela världen i över 20 år. Behand-

lingarna finns både som dag- och nattblekning.

När du handlar Opalescence får du alltid:  

• Pedagogiska patientinstruktioner på svenska  

• Fri rådgivning av erfarna tandhygienister  

• Informationsbroschyrer till väntrummet  

• Garanterat färskt och spårbart 

material

• Motverkar uttorkning – patenterad hög vattenhalt 

• Säkraste blekmedlet – använt och testat sedan 1989

Alla Opalescence tandblekningsbehandlingar är skonsamma mot tänderna. 

Materialet har använts av tandkliniker över hela världen i över 20 år. Behand-

lingarna finns både som dag- och nattblekning.

Vill du veta 

mer om tand-

blekning?

Ring oss på 

08-646 11 02.

Telefon: 08-646 11 02
www.ahrendental.com





 På gång:

Aktuellt från Sveriges Tandläkarförbund Aktuellt från Sveriges Tandläkarförbund

     ä För dagsfärsk information – se www.tandlakarforbundet.se    Ansvarig för denna sida: Lena Munck, 08-666 15 52, lena.munck@tandlakarforbundet.se

 Möte i förbunds-
styrelsen  
11 oktober
 Konferens om 
beteendemedicinsk 
prevention och  
behandling  
18 oktober 
 Odontologisk 
Riksstämma  
15-17 november 
 Möte i förbunds-
styrelsen   
6 dec ember
 Förbundsmöte 
7-8 december
 Etikdagen  
18 januari 
 7e Nationella 
Patientsäkerhets-
konferensen  
29-30 januari

     ä För dagsfärsk information – se www.tandlakarforbundet.se     Ansvarig för denna sida: Lena Munck, 08-666 15 52, lena.munck@tandlakarforbundet.se

Sveriges Tandläkarförbund har frågat 
studenterna på tandläkarutbildning-
arnas sista termin om deras framtids-
planer. Man kan konstatera att arbets-
marknaden för en nybliven tandläkare 
fortfarande ser bra ut, men efterfrågan 
har mattats av något. 112 personer 
besvarade enkäten, 71 % av dessa har 
redan fått jobb, vilket kan jämföras med 
85 % i den senaste undersökningen, 
som gjordes bland studenter som gick 
sista terminen 2008-2009. 

Majoriteten har, liksom tidigare år, 
hittat jobb inom Folktandvården. Hälf-
ten av de svarande vill dock i framtiden 
jobba i privat sektor, 20 % vill arbeta 

Munhälsodagens event på Hötorget i Stockholm 
8 september

inom Folktandvården. Ingen planerar att 
arbeta som forskare medan 6 % kan 
tänka sig ett jobb som lärare. 41 % har 
intresse av att arbeta utomlands, det 
land som nämns mest är Norge. 

Tandläkarförbundet ser allvarligt på 
det minskande intresset för en forsk-
ningskarriär. En god och säker tand-
vård förutsätter duktiga tandläkare, 
något som i sin tur förutsätter högkvali-
tativ utbildning. Tandläkarförbundet an-
ser därför att skolorna tillsammans med 
den övriga professionen bör arbeta för 
att locka unga till en forskarkarriär. 

Förstapriset i Munhäl-
sodagens fototävling på 
temat ”Bilder med bett”  
gick till Linda  
Andersson. Grattis!
Se alla bidrag på  
www.munhälsodagen.se!

Kerstin Liedholm och andra från tandvården 
svarade på frågor både  
i montern och på webben. 

Tandborstar delades ut på olika sätt!

Korpen hjälpte oss att sprida budskapet  
- ”Ta hand om hela dig”.

Lågt intresse för forskning bland avgångselever
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Aktuella utgivnings- och stoppdagar
Nr 13 Utgivning 8/11 Stopp 9/10
Nr 14 Utgivning 29/11 Stopp 5/11

Hemsida: www.tandlakartidningen.se
E-post: platsannonser.tlt@tandlakarforbundet.se
Fax: 08-666 15 95

Adress: Tandläkartidningen, Box 1217
111 82 Stockholm

till Folktandvården Västmanland AB  

Läs mer på www.ltv.se

Folktandvården Västmanland AB är ett helägt landstings-
bolag med 17 allmäntandvårdskliniker i länets alla kom-
muner och sjukhustandvård på tre av klinikerna. Vi är ca 
300 anställda.

Vår cheftandläkare går i pension 2013 och vi söker en 
efterträdare att som utvecklingschef medverka till förbätt-
ring av vår kliniska verksamhet. Tjänsten ingår i klinik-
chefsgruppen och är direkt underställd VD.
Arbetsuppgifter 
Bland de viktigaste ansvarsområdena och arbetsuppgifter-
na i denna utmanande befattning kan nämnas:
•	 Ansvara för vårt kvalitetssystem för God Tandvård och 

miljöcertifierade kliniker.
•	 Utveckla och förbättra vårt Leanarbete i hela Folktand-

vården.
•	 Utveckla system för förbättring av tandhälsan, patient-

säkerhet och patienters lika värde.
•	 Utveckla system för uppföljning av verksamheten 

under affärsmässiga förhållanden.
•	 Ansvara för kongresser, mässor med mera.

Kvalifikationer
För att lyckas i denna roll tror vi att du har tandläkarexa-
men eller motsvarande högskoleutbildning som i kombi- 
nation med relevanta erfarenheter garanterar rätt kvalifi-
kationer. 
Du har erfarenhet av att leda klinisk verksamhet. 
Du utmanas av förändring och utveckling.
Du framstår som en stark och drivande men också öd-
mjuk och lyssnande person med framstående kommuni-
kativ förmåga.
Du har erfarenhet av att leda och förbättra professionella 
kunskapsorganisationer.
Anställningsvillkor
Du kommer att anställas med tidsbegränsat särskilt upp-
drag på tre år med möjlighet till förlängning ytterligare tre 
år. Vi ser gärna att tjänsten går att kombinera med klinisk 
verksamhet en dag per vecka.
Upplysningar
VD Claes Stenlander, telefon 021-17 46 90,
e-post claes.stenlander@ltv.se
Personalchef Stefan Bäckström, telefon 021–17 54 47, 
e-post stefan.backstrom@ltv.se 
Fackliga företrädare
Tjänstetandläkarna: Tord Björkman, 021-17 66 00
SRAT: Agneta Hernlund, 021-17 65 80
Vision Tandvård: Eva Eriksson, 021-17 64 90 
Välkommen med din ansökan 
till Folktandvården Västmanland AB, Box 1185,  
721 29 Västerås, senast 18 oktober 2012. Ange ref.nr. 
FTVAB120115. Insända betygshandlingar återsändes ej. 
E-post: folktandvard@ltv.se

Utvecklingschef
Övertandläkare
Avdelningen för parodontologi/endodonti

Till våren 2013 behöver vi en övertandläkare
i parodontologi.
 
I vår webbannons på www.lj.se/jobb får du veta mer
om tjänsten och på www.lj.se/folktandvarden får du
veta mer om arbetsgivaren Folktandvården, där
Odontologiska Institutionen ingår. All information du
behöver om oss på Odontologiska Institutionen får du
på www.lj.se/oi
 
Ansökan görs via länk i webbannonsen senast den
25/10 -2012
 
Har du frågor är du välkommen att kontakta klinikchef
Ola Norderyd, 036-324623

www.tannhelsesenter.no

Søkes til stor og moderne tannklinikk med 
15 behandlingsrom. Klinikken ligger nord 
for Oslo, rett utenfor bygrensen.

Klinikken har 13 tannleger, spesialister og 
tannpleiere. Samlet er mer enn 30 personer 
 knyttet til klinikken. Den kjeveortopediske 
avdelingen er godt etablert. Avdelingen har 
fem  tannhelsesekretærer. Alle arbeider 
selvstendig på pasient.

Tiltredelse ca. 1. august 2013. 

Henvendelse rettes til tannlege Per Opsahl: 
per.opsahl@nsn.no og 
per@tannhelsesenter.no

Tannlege og spesialist i  
kjeveortopedi (tannregulering)
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Dubai Opportunities
Drs. Nicolas & Asp Centers, Dubai Leading private 
dental provider needs caring, charismatic and well 
groomed colleagues to join our excellent team of 
Clinicians. 
1. General Dentists – 10 years experience versed 

in aesthetics dentistry, crowns, bridgework & 
implant prosthetics 

SPECIALISTS 
2. Pediatric Dentists 
3. Periodontists 
4. Endodontists 
5. Oral Surgeons, Implantologists 
6. Orthodontists 
7. Prothosdontists 

*Specialist degree & minimum of 5 years.
*Teaching experience an advantage.

Kindly email your detailed CV and photo to 
dentalcareers@hotmail.com
Website www.nicolasandasp.com

Alla brinner inte för att  
förändra svenska tandvården

Men hos oss får du i alla fall chansen

till våra kliniker i katrineholm och växjö söker vi  

tandläkare
sMile Tipsar

  4 skäl till
  varför smile

hög trivselfaktor och modern teknik
Våra kliniker liknar inga andra. Vi har moderna lokaler, 
senaste tekniken och trivselfaktorn är hög. 
Professionellt och socialt utbyte
På våra kliniker är vi 15 till 20 medarbetare. Vi har idag 16 
kliniker och är totalt 300 medarbetare.

ständig komPetensutveckling  
Som kunskapsbolag med ambitionen att ligga i fram-
kant har vi skapat vår egen Smile Academy. 
delaktighet, helhetssyn och nytänkande
Vi värdesätter delaktighet. Hos oss sätter teamet sina 
egna mål och villkor.

Vi har bestämt oss för att göra skillnad. Har du?  
På www.smile.se hittar du våra lediga tjänster. Om du inte hittar en tjänst som passar dig så kan du alltid  
lägga in en spontanansökan så kontaktar vi dig när vi har en ledig tjänst som passar din profil.

Vi är ett modernt tandvårdsföretag med spetskompe-
tens inom klinik, utvecklingsarbete och utbildning. Nu 
behöver vi specialister till våra kliniker i Handen och 
Sollentuna. Där utför vi alla behandlingar inom ämnes- 
området och samverkar multidisciplinärt. Vi söker dig
som drivs av att vara en skicklig kliniker och att utveckla 
specialistområdet pedodonti.

Läs mer på vår hemsida  

www.folktandvardenstockholm.se/jobb. 

Folktandvården  
Stockholm söker  
pedodontister

folktandvardenstockholm.se
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Nytt jObb? 
Kontakta alltid den lokala företrädaren för 

Tjänstetandläkarna för aktuell löneinformation 

innan du börjar ett nytt jobb.
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Möt Håkan Westerling
Chef inom specialist- och sjukhustandvården i kalmar län.

www.ltkalmar/folktandvarden

Möt ulrika daHl
klinikchef Folktandvården Mönsterås.

www.ltkalmar/folktandvarden

Har du det som krävs?

www.ltkalmar.se/folktandvarden

Tydliga värderingar och mål baserat på läns-

invånarnas situation. Hög frihetsgrad, nära 

samarbete med allmäntandvården och andra 

specialiteter, det är så vi jobbar. 

Men bra kan bli bättre. 

Just nu söker vi engagerad ortodontist och 

pedodontist med vilja och förmåga att utvecklas 

tillsammans med oss. 

Satsar du på oss – satsar vi på dig! 

 
Läs mer om hur du kan bli en del av Specialist- 

och sjukhustandvården i Kalmar län på:

www.ltkalmar/folktandvarden och klicka dig 

vidare till Jobba hos oss.

Vi behöver en till 
som ulrika 

www.ltkalmar.se/folktandvarden

Ulrika ville utvecklas och påverka. Hon fann sin 
utmaning i att leda andra och att ta hand om 
patienter. Både klinikchef och tandläkare. 

Söker du en tillvaro där det går att kombinera 
ledarskap med kliniskt arbete?
Just nu söker vi en klinikchef till Västervik. 
Satsar du på oss – satsar vi på dig! 
 
Till din hjälp får du engagerade medarbetare 
och helhjärtad support av andra i samma roll. 
Du blir del i ett nätverk där vi stöttar varandra.
Våra klinikchefer har en hög frihetsgrad och för 
verksamheten framåt. 

Men, ta inte vårt ord för det. Ta Ulrikas, läs hennes berättelse på:
www.ltkalmar.se/Folktandvarden och klicka dig vidare till Jobba hos oss.

E-post: platsannonser.tlt@tandlakarforbundet.se
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E-post: platsannonser.tlt@tandlakarforbundet.se

L a n d s t i n g e t  B L e k i n g e  s ö k e r

Allmäntandläkare
Folktandvården Asarum 
klinken är en tretandläkarklinik och vi planerar att bygga 
en ny klinik under år 2014.
Om du kommer till oss får du möjligheter att kunna vara 
med och påverka klinikens utformning.

Upplysningar: klinikchef Mikael karlsson 0454-73 33 37

Folktandvården Olofström 
kliniken har 27 medarbetare varav sex är tandläkare och 
tre tandhygienister. Vi arbetar i team och utför lustgas- 
som implantatbehandlingar.

Upplysningar: klinikchef Mikael karlsson 0454-73 32 00

Folktandvården Nättraby
kliniken är en  tretandläkarklinik som ligger cirka en mil 
väster om karlskrona centrum. Vi har behov av en tand-
läkare eftersom en slutar på kliniken för att gå vidare 
med studier.

Upplysningar: klinikchef anders Mårtensson,  
0455-73 65 61 

För samtliga tjänster gäller:
Vi ser gärna att du som är intresserad kontaktar oss för 
ett personligt besök. det ger oss möjligheter att visa 
vilka vi är och du får möjligheter att träffa personal och 
se våra kliniker.

Är du nyutexaminerad erbjuder vi dig ett traineeprogram 
under första året, vilket bland annat innebär handledning, 
träffar med olika tema och möjlighet att auskultera på 
specialistklinik. 

Anställning: Heltid 

Upplysningar lämnas även av:  
tandvårdschef Håkan Bergevi 0455-73 64 00,  
e-post: hakan.bergevi@ltblekinge.se 

Facklig företrädare: tt, aleksandra ioannidis-Olsson, 
0454-73 27 30, e-post: alexandra.ioannidis@ltblekinge.se

Sista ansökningsdag: Välkommen med din ansökan 
senast den 17 oktober 2012.

Information om tjänsterna och ansökan:  
www.ltblekinge.se

Läs mer på
ki.se/jobb

ST-platser
vid Karolinska Institutet

Vi utlyser utbildningsanställningar för specialist
tjänstgöring inom följande ämnesområden: 
pedodonti, oral protetik, odontologisk röntgen
diagnostik.

Välkommen med din ansökan senast den  
14 oktober 2012, läs mer på ki.se/jobb.

www.vgregion.se/jobb

Folktandvården

Specialisttandläkare, 3 st 
Specialistkliniken för bettfysiologi, endodonti, 
 parodontologi och protetik, Uddevalla

Tillsvidare. Heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Ref.nr:  2012/2423 – endodonti  
 2012/2424 – parodontologi 
 2012/2425 – protetik

Upplysningar: Klinikchef Owe Bertilsson,  
tfn 0705-57 59 13. 

Sista ansökningsdag: 2012-10-18.

Vi söker nya 
medarbetare

ArbetA utOmlANDs?
Då ska du gå ur AEA. 

När du återvänder till Sverige ska du gå med 
direkt igen annars går du miste om 

inarbetade försäkringsperioder. 
Läs mer på www.aea.se
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Sveriges stoltaste Sjukhustandläkare?
Brinner du för yrkesmässiga utmaningar och 

spännande möten med kunder och medarbetare? 

Vill du bli en av oss? 
Sjukhustandvården/Oral medicin i Falun söker en 

Sjukhustandläkare för tillsvidareanställning.

Mer information om tjänsten finns på www.ltdalarna.se 
under fliken Arbeta hos oss/Lediga jobb 

(välj Tandvård under kategori) eller i Platsbanken.

www.lvn.se/tandvard

Vi söker tandläkare till länet som vill vara med och ut-
veckla vår verksamhet. Du som är nylegitimerad får ett  
bra stöd av erfarna kollegor, är du mer erfaren har du stora 
möjligheter att få arbeta inom just dina odontologiska  
intresseområden. Vårt heltidsmått för allmäntandläkare 
är 37 timmar/vecka.

Ftv Matfors, Sundsvall (12LS2043) och Ftv Ånge (12LS2044)
Verksamhetschef: Erik Allard,  
073-271 00 03, e-mail: erik.allard@lvn.se 

Ftv Nacksta, Sundsvall (12LS2045) 
Verksamhetschef: Birgitta Hamberg, 
073-271 00 02, e-mail: birgitta.hamberg@lvn.se

Ftv Centrum, Sundsvall (12LS2046) och Ftv Timrå (12LS2047)
Verksamhetschef: Annri Vesterlund, 
073-274 77 17, e-mail: annri.vesterlund@lvn.se

Ftv Härnösand (12LS2048) och Ftv Kramfors (12LS2049)
Verksamhetschef: John Kristoffersen, 
073-274 89 69, e-mail: john.kristoffersen@lvn.se

Ftv Sollefteå (12LS2050) 
Verksamhetschef: Tommy Karlsson, 
070-333 39 56, e-mail: tommy.karlsson@lvn.se

Ftv Örnsköldsvik (12LS2051)  och Ftv Husum (12LS2052) 
Enhetschef: Eija Swenson,
070-190 25 65, e-mail: eija.swenson@lvn.se

Personalchef: Leif Eriksson, 
mob: 070-373 51 60, e-mail: leif.eriksson@lvn.se

TT-ombud: Roger Gabrielsson, 
060-18 48 90, e-mail: roger.gabrielsson@lvn.se

Välkommen med din ansökan senast 2012-10-19, 
via www.offentligajobb.se

Foto: Håkan Kvam

Folktandvården Västernorrland söker 

tandläkare

E-post: platsannonser.tlt@tandlakarforbundet.se

seNAste Nytt 
finns på www.tandlakartidningen.se 

3 Ortodontister
Sökes till Osloområdet.
Vi erbjuder heltid/deltidstjänster 
och anpassar arbetsförhållandet 
efter dina önskemål.

För närmare information kontakta 
Thomas Westerlund på 
info@baerumtannregulering.com

TLT1211s86_90.indd   90 2012-09-08   14.58
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RADANNONSER
Aktuella utgivnings- och stoppdagar
Nr 13/12  Utgivning 8/11  Stopp 9/10 
Nr 14/12  Utgivning 29/11  Stopp 5/11  

E-post: elisabeth.frisk@tandlakarforbundet.se  
Tel: 08-666 15 13
Fax: 08-666 15 95

Hemsida: www.tandlakartidningen.se
Adress: Tandläkartidningen, Box 1217, 
111 82 Stockholm 

 ARBETE SÖKES

 PRAKTIKER KÖPES

 PRAKTIKER SÄLJES

Tandläkare söker jobb i Skåne
Söker nya utmaningar. Några års erfarenhet. 
Svara på www.tandlakartidningen.se/radan-
nonser/visa-alla/

Resurstandhygienist tillgänglig
Avlastning? Manlig tandhygienist med 20 års 
bred erfarenhet finns tillgänglig för uppdrag 
inom 10 mils radie från Göteborg. Svar till 
mehdi@msedigh.se

Praktik med havsutsikt i Bohuslän
Väl inarbetad praktik sedan 20 år, centralt i 
Lysekil, säljes. Tre behandlingsrum, hög omsätt-
ning och gott om patienter, överlåtes hösten 
2012 till seriös kollega. 
Svar till: tdl.nlj@hotmail.com

Praktik Umeå
Del i tvåmanspraktik centrala Umeå. Bra pa-
tientunderlag. Två rum, nya stolar/unit. Väl 
inarbetad, fullt digital. Säljes pga flytt. »02yp«.

Tandhygienistpraktik
Etablerad tandhygienistpraktik på Odenplan 
Karlavägen, Stockholm säljes. Vid intresse ring 
08-32 44 90 eller 076-943 46 84.

Erfaren och arbetssam?
Lönsam och modern praktik för 1–2 tdl till rätt 
pris. Svara på www.tandlakartidningen.se/rad-
annonser/visa-alla/

Tandläkarpraktik Farsta
Väletablerad praktik med 2–(3) beh rum nära 
Farsta centrum säljes. Ev successivt övertagan-
de möjligt. Tel 073-628 65 46. »7kt7«.

Väl inarbetad i Trelleborg
Praktik med stort patientunderlag säljes våren 
-13 pga pensionering. »26cv«.

2 rum, OPG, digitalt, Alma, Malmö
2 bhr, 1 vr, 1 rcpt, 1 prsn, opg, dig rtg, fullst 
utrust, tv, patstock. »3yp3«.

Praktik centralt, V:a Götaland
Mycket lönsam och trivsam praktik säljs. Enkel 
att driva vidare. Praktiken är modern och 
maskinellt mycket välutrustad. 2 ljusa behand-
lingsrum. Bra upptagningsområde och bra 
patientunderlag. Omsättning drygt 4 milj. För 
ytterligare information ring 070-880 64 63 eller 
maila ingvar.ek@artech.se

Praktik i Göteborg
Praktik i centrala Göteborg säljes med överta-
gande våren 2013. »c85y«.

Praktik alt patientstock
Praktik alternativt patientstock önskas köpa i 
Malmö, Lund, Landskrona, Helsingborg, Ängel-
holm med omnejd av välrenommerad tandläkare. 
Praktiken skall helst ej vara ptj-ansluten. »11iw«.

Praktik köpes i Skåne
Praktik köpes i Skåne, helst inom pendlingsav-
stånd från Malmö, allt av intresse. »vr58«.

Arbete/arrende i Stockholm
Erfaren tandläkare söker arbete/arrende, hel- 
eller deltid med önskan om senare övertagande 
eller delägarskap. Är öppen för alla samarbets-
former. Svara på www.tandlakartidningen.se/
radannonser/visa-alla/

Skåne och Halland
Köpes/arrenderas klinik. Känner du, som har 
minst 3 behandlingsrum att du vill släppa taget 
helt eller delvis om ca 1–2 år eller tidigare och 
vill lämna över ansvaret till någon annan, så hör 
gärna av dig med en liten beskrivning av klini-
ken. »1gw0«.

Praktik i Västerås/närkommuner
Svara på www.tandlakartidningen.se/radan-
nonser/visa-alla/

Örebro
Tandläkarpraktik/patientstock köpes i Örebro. 
Öppen för förslag av övergångsformer och kan 
även erbjuda fortsatt anställning. »28bi«.

Bohuslän
Kollega med lång erfarenhet av privattandvård 
(25 år) söker praktik för övertagande 2012–
2013. Svar till: dent2011@hotmail.se

Arrende i Helsingborg
Tandläkare med egna patienter erbjudes arrende 
på en underbart fin och modern klinik i Helsing-
borg. Stor utvecklingspotential finns. »30zs«.
www.tandlakarkliniken.se  / 0730-40 07 00.

Specialistmottagning i Göteborg 
söker allmäntandläkare, halvtid, på provisions-
basis alt arrende. Svar till »våren 2013«.

Privatpraksis
Tannleger sökes til privatpraksiser i Nordland. 
Ring Per på 0047-91 888 222 etter kl 19.00 eller 
gå inn på www.tannboden.no 

Arrende Östermalm
Sökes tandläkare med egna patienter 2-3 gång-
er i veckan på Östermalm. 070-416 37 96.

Behandlingsrum
Ett behandlingsrum uthyres deltid, centralt i 
Malmö. »4jb2«.

Periomat framkallningsmaskin
Komplett och välskött. Tel 0380-177 77/Agneta.

OPG-röntg digital Sirona Orthophos
opg-röntgen Orthophos m implantat, bentät-
hets- o måttprogram inbyggt, säljes f 170 000 
kr, nypris 410 000 kr. Tdl Hans Ersander, K-g 33, 
Sthlm. Tel 08-21 70 80, 0709-21 35 10, 
hedent@yahoo.com  Toppskick, kom o titta!

Miele desinfektor G7830 TD säljes
Svara på www.tandlakartidningen.se/radan-
nonser/visa-alla/
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REMISSER
E-post: elisabeth.frisk@tandlakarforbundet.se  

Endodontiremisser                         
Vid vår internationella spec. utbildning 
behandlar engelskspråkiga ST-tandl.  
patienter under handledning av svenska 
specialister till en lägre taxa, ex 2300 kr 
för rotbehandling av en molar med 4 
kanaler. Behandlingen tar något längre 
tid än för en rutinerad specialist. 
Välkommen med din remiss till:           
(helst med kopia på rtg)  
Specialistkliniken Endodonti
Institutionen för odontologi 
Karolinska Institutet
Box 4064, 141 04 Huddinge 
Tel: 08-524 88268 
Michael.Ahlquist@ki.se 
Stina.Robach@ki.se 

KI_Endodonti_1206.indd   1 2012-03-29   14.31

Kariologisk utredning
Vi tar emot remisser för utredning 
och eventuell behandling av 
svårare kariologiska tillstånd och 
mineralisationsstörningar av olika 
genes.

Remisser skickas till:
Avdelningen för cariologi
Specialistcentrum, plan 8
Institutionen för odontologi
Karolinska Institutet
Box 4064, 141 04 Huddinge
Tel: 08-52 48 83 30

KI_remisser_1205.indd   1 2012-03-09   15.19

Maryam Pourmousa
Parodontolog

Tar emot remisser för:
Parodontal terapiplanering 
och behandling
Hel- del- och singelimplantat
Fixturoperation på remiss

WASA TANDKLINIK
TEGNÉRGATAN 15, 3 TR
111 40 STOCKHOLM

TEL 08-21 01 85
wtk@wasatandklinik.com

Wasa75.indd   1 07-11-19   10.41.40

Narkos med säkrade luftvägar 
Lustgas - Terapi - Hypnos - KBT  

Landstingens högkostnadsskydd  
Implantat under Narkos 

Snabb behandling av remisser! 

Leg.tdl Sture Friedner 
Leg.tdl Pia Lif-Bimer 

Leg.tdl Sigrid Schumann 
Leg.tdl Louise Sidenö 
Leg.tdl Joakim Skott 
Leg.tdl Lennart Hübel 

Leg.tandhygienist Anna-Lena Brandvold 
Leg.psykolog, leg.psykoterapeut Sven-Erik Levin 

Leg.psykolog Shervin Shahnavaz 
Leg.läkare, spec.anestesi Hans Granestrand 

Narkoskliniken 
RÅLAMBSVÄGEN 10A, KUNGSHOLMEN 

112 59 STOCKHOLM 
Tel: 08-737 00 75, Fax: 08-737 00 76 

www.narkoskliniken.se   info@narkoskliniken.se 

Specialistkliniken för 
Narkos och behandling 

av Tandvårdsrädsla 

Här annonserar kolleger som åtar sig remiss-
hantering. Rubriker markerade med asterisk* 
kräver specialistkompetens. Tandläkartidningen 
påtar sig inte ansvar för att kolleger som annon-
serar under denna rubrik besitter nödvändiga 
kvalifikationer.

Bettfysiologi*
Odont dr Thorvald Kampe
Bettfysiologi, protetik, implantat
Sveavägen 13–15, 9 tr
111 57 Stockholm
Tel 08-10 73 83

Narkos/Tandvårdsrädsla
SPECIALKLINIKEN FÖR TANDVÅRDSRÄDDA
Narkos – Hypnos - Sedering
Fobi/korttidsterapi med högkostnadsskydd 
Leg tandläkare Matts Karlström
Leg tandläkare Mariel Unger Karlström
Leg tandläkare Margareta Forsberg
Leg tandhygienist Anna Quarterman
Leg psykoterapeut Eva Wikman
Leg läkare spec anestesi Gunilla Caneman
Sveavägen 83, 113 50 Stockholm
Tel 08-32 60 80

Oral kirurgi*
Göran Ulfenberg
Jakobsbergsgatan 8, 2 tr
111 44 Stockholm 
Tel 08-21 01 43, 0709-79 49 60
Även remisser för rutinendodonti mottages

Oral protetik*
Eric Lothigius
PROTETIK + IMPLANTAT
Kungsgatan 54, 111 35 Stockholm
Tel 08-411 16 11 
E-post: info@e2kliniken.com
www.e2kliniken.com

Protetik och implantat, barn och vuxna
Marie Fennö, spec protetik
Distriktstandvården
Tulegatan 8
172 78 Sundbyberg, tel 08-597 60 380
protetik@distriktstandvarden.se
Välkommen att skicka remisser!

Ortodonti*                                                
www.bernholdortodonti.se
Tandreglering för alla åldrar
Mats Bernhold, spec ortodonti
Anna Brechter, spec ortodonti, med dr
Ekslingan 10, 254 67 Helsingborg
Tel 042-14 69 27, info@bernholdortodonti.se
Även lingual ortodonti (Incognito) 
och Invisalign/Orthocaps 
C-takt link för digital kommunikation

Spec. ortodonti Cecilia Lindstrand
Konsultation och behandling för barn och vuxna
Poppelvägen 9, 459 31 Ljungskile                 
Tel 0769-41 64 99
E-post: info@cl-tandreglering.se
www.cl-tandreglering.se

Dr Thomas Örtendahl
Mölndals torg 1                     
431 30 Mölndal
Tel 070-661 98 77
E-post: thomas@ortendahl.com
Lingualortodonti (osynlig tandställning)
Vi utför »Invisalign« behandlingar.
c-takt link för digital remiss/konsultation

Röntgen*
Eastmaninstitutet, Folktandvården
Tar emot remisser på vuxna och barn
för odontologisk radiologisk utredning
t ex implantat, traumata och käkleder
Dalagatan 11, 113 24 Stockholm
Tel 08-123 165 60, fax 08-34 70 82

Specialiströntgenundersökningar
med CBCT-teknik
Spec tdl Anders Frykholm, Klara Rangne
EBF dentalgöntgen AB
Rådmansgatan 48, 113 57 Stockholm
Tel 08-545 940 35, fax 08-545 940 36
E-post: reception@ebf.se



93tandläkartidningen årg 104 nr 10 2012

Eastmaninstitutet, Dalagatan 11
113 24 Stockholm. 08-123 165 10
ort.eastmaninstitutet@ftv

Sollentuna, Tingsvägen 17
191 61 Sollentuna. 08-123 159 30.
ort.sollentuna@ftv.sll.se

Mörby, Golfvägen 2 
18211 Danderyd. 08-6250239
ort.sollentuna@ftv.sll.se

Handen, Handenterminalen 3
136 40 Haninge. 08-123 162 03
ort.handen@ftv.sll.se

Södertälje, Lovisinsgatan 3
151 73 Södertälje. 08-123 158 10
ort.sodertälje@ftv.sll.se

Ortodonti
Välkommen med remisser
för barn och vuxna!
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Ortodonti original.pdf   1   2012-03-07   16:30:10

WILLA TANDHÄLSA 
Telefon: 08-730 08 80  
Sjövägen 20, 169 55 Solna
Hemsida: www.willa.se  
E-post: info@willa.se 

Willa Endodonti   
Fyra tandläkare fyra mikroskop 
och en CBCT
Välkommen att remittera för  
endodonti och apikalkirurgi.  
Över tio års erfarenhet av  
remissendodonti.

Vi välkomnar er att remittera till vår klinik 
som är centralt belägen vid Östermalms-
torg. Vi tar emot remisser för: 

Bene Tandvård AB
Artillerigatan 16, 114 51 Stockholm 
Tel 08-611 65 60, fax 08-611 05 61 

www.benetandvard.se 
info@benetandvard.se

När vi behandlar på er praktik
Arvodet delas mellan er och oss beroende 
av hur ni vill lägga upp behandlingen. Ring 
oss så hittar vi en lösning som passar er.

• Implantologi

• Dentoalveolär- och implantatkirurgi 

• 3D-röntgen

• Guidad kirurgi

Vi erbjuder även:

• Support & utbildning

• Auskultering för tandläkare

Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger
miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt.  Dessutom
står vi bakom världens tuffaste miljömärkning Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra
viktigaste arbetsområden. Föreningen har cirka 178 000 medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund
över hela landet. På webbplatsen finns omfattande information om vårt arbete samt vår webbutik Naturbutiken. 

Bli medlem, skänk en gåva eller bli företagssponsor på naturskyddsforeningen.se. Wap: mobil.naturmob.se. 
Telefon: 08-702 65 00. Pg: 90 19 09-2.

Låt naturen gå i arv 
För många känns kanske tanken på att skriva
sitt testamente avlägsen. Att skriva sitt testa-
mente är att till nästa generation efterlämna 
det vi haft förmånen att njuta av under vår 
livstid. Låt naturen gå i arv till barn och barn-
barn genom att stödja vårt långsiktiga arbete.

Läs mer på:
www.naturskyddsforeningen.se/testamente
eller ring 08-702 65 00
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E-post: elisabeth.frisk@tandlakarforbundet.se  
PERSONNYTT

vi ber om ursäkt
Gun Sarhed och Leif Svensson, Södertälje
som båda fyllde 60 år den 28 augusti blev 
tyvärr ej publicerade i nummer 9.

 AVLIDNA

30 år
Johan Larsson, Umeå 6/10
Hanna Bergendahl, Hägersten 14/10
Sofia Heydeck, Fagersta 14/10

40 år
Nina Slotte, Finland 5/10
Tina Mejlvang, Stenkullen 13/10

50 år
Eva Elgcrona Bardvall, Stockholm 6/10
Susanne Öjstedt, Ängelholm 9/10
Johan Luthman, Vargön 10/10

60 år
Göran Dahlöf, Djursholm 5/10
Louise Linder, Tullinge 6/10
Claude Cheramy, Mariestad 8/10
Elisabet Löwenhamn, Enskede 11/10
Monica Gordh, Lund 12/10
Anna Karin Hulterström, Umeå 12/10
Gunnar Håwi, Bromma 16/10
Agneta Hasselkvist, Nora 19/10

KURSER & KONFERENSER
E-post: elisabeth.frisk@tandlakarforbundet.se  

ÖVRIGT
E-post: elisabeth.frisk@tandlakarforbundet.se  

JUST-kurser
vid Odontologiska Institutionen i Jönköping

Kursavgift: 7 500 kronor exklusive moms. I kursavgiften ingår lunch 
och kursmaterial. Kurslitteratur, resa och boende ombesörjs och 
bekostas av deltagarna själva.
 

Information om kursen och anmälan: www.lj.se/oi 

Sista anmälningsdag: 2012-10-30
Efteranmälningar beaktas i mån av plats.

Sällsynta diagnoser – JUST 3
Kursdatum: tisdag 5 februari – torsdag 7 februari 2013

JUST-kurserna vänder sig till tandläkare och lämpar sig 
särskilt väl för tandläkare under specialiseringstjänstgöring. 
Målet med utbildningen är att ge en översikt och fördjupad 
kunskap med tonvikt på aktuell forskning och dess tillämp-
ning i rationell klinik. 

just_kurser_2012_sallsynta_diagn_oral_med.indd   1 2012-08-30   14:56:21

Ingvar Schutzer, Göteborg 19/10
Björn Smedberg, Ulricehamn 22/10
Erik Lucht, Stockholm 24/10
Ingrid Collin Bagewitz, Malmö 25/10

65 år
Birgitta Widell, Umeå 8/10
Agneta Ekman, Boden 12/10
Roar Stablum, Norge 14/10

70 år
Lennart Hernell, Matfors 13/10
Hans-Bertil Berglund, Braås 18/10

75 år
Tommy Nederfors, Färjestaden 18/10

Siv Wikberg, Boden f -57
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Anders Berglund
programansvarig i Umeå
anders berglund, universitetslek-

tor i odontologisk 
materialvetenskap i 
Umeå, är sedan den 1 
september program-
rådsordförande för 
de tre 
odontologiska ut-
bildningarna vid 
Umeå universitet.

Fram till sista 
augusti var han odontologiskt sak-
kunnig vid Socialstyrelsens enhet för 
kunskapsöversikter, som tillhör av-
delningen för kunskapsstyrning. 

Han ersätts på Socialstyrelsen av 
Helena Domeij, disputerad tand-
läkare från Karolinska institutet.

     js

Gunilla Klingberg
ny professor i Malmö
gunilla klingberg, docent vid Sahl-

grenska akademin 
och övertandläkare i 
pedodonti vid Mun-
H-Center i Göteborg, 
har utsetts till pro-
fessor i pedodonti 
vid Tandvårdshög-
skolan i Malmö. 

Gunilla Klingberg 
tog sin tandläkar-
examen 1985 och 

blev specialist och disputerade 1995. 
Hennes forskning är inriktad på oral 
hälsa hos barn och ungdom med sär-
skilda behov. Hon är även ordförande 
för Sveriges Tandläkarförbund. 

Gunilla Klingberg börjar sin nya 
tjänst i januari 2013.   

    lp
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Hanna Bergendahl 30 år

vi gratulerar Hanna Bergendahl som     
fyller 30 år den 14 oktober.

Hanna Bergendahl läser till tand-
läkare i Stockholm. 
Valet av utbildning 
var inte självklart, 
men efter att ha job-
bat som journalist, 
med den osäkra 
arbetsmarknad som 
det innebär, och på 
mekanisk verkstad, 
föll bitarna på plats. 

Som tandläkare 
skulle hon kunna kombinera det 
praktiska hantverket och mötet med 
människor som hon gillade med sina 
tidigare jobb. 

– Jag hade mycket kontakt med 
tandvården som barn och har alltid 
tyckt det var intressant. Så när jag tog 
beslutet kändes det väldigt rätt. 

Någon flytt till Stockholm från 
hemstaden Göteborg fanns inte hel-
ler i planen, men det var där hon kom 
in och nu trivs hon jättebra. Två år 
återstår på utbildningen och höstter-
minen innebär studier i bland annat 
barn- och ungdomstandvård men 
även mer arbete på klinik.

– Det är skönt att börja kunna 
saker och känna att man har koll på 
situationen.  

Under hösten påbörjas även exa-
mensarbetet och Hanna har valt att 
skriva om ledarskap. 

– Just ledarskap inom tandvården 
tycker jag är jätteintressant, jag hop-
pas kunna jobba med det på något 
sätt i framtiden. Men först vill jag 
skaffa mig praktisk erfarenhet som 
tandläkare.

Även om skolan tar mycket tid 
finns det gott om fritidsaktiviteter på 
schemat. Träning, kompisar och ett 
kyrkligt engagemang varvas med 
renoveringsprojekt i lägenheten. 

Födelsedagen ska firas rejält med 
inte mindre än tre fester på olika håll 
med vänner och släktingar. Om att 
fylla 30 säger hon:

– Det är som en punkt där man 
stannar upp och reflekterar över 
livet. Men det känns bra.

                                             linda persson

 GRATTIS

Hanna             
Bergendahl              

Anders Berglund                           

Annika Björkner                          

Annika Rosén

Annika Rosén
ny professor i Bergen
annika rosén är ny professor i oral 

kirurgi och oral 
medicin i Norge vid 
Universitetet i Ber-
gens institution för 
klinisk odontologi. 
Hon tillträdde tjäns-
ten den 1 september 
och jobbar även som 
övertandläkare och 
käkkirurg på Hau-

keland universitetssjukhus i Bergen.
Annika Rosén medverkar till att 

bygga upp smärtverksamheten i Ber-
gen. Hon planerar också att fortsätta 
forska om orofacial smärta och kom-
mer även att undervisa i käkkirurgi 
på tandläkarutbildningen och specia-
listutbildningen i Bergen.

Annika Rosén är tjänstledig från 
sin lektor- och övertandläkartjänst 
vid Karolinska institutet och Karolin-
ska universitetssjukhuset.  

    js

Annika Björkner 
ny specialist i endodonti
annika björkner blev specialist i 

endodonti den 26 
september.

Hon tog tandläkar-
examen i Göteborg 
1991 och doktorerade 
1999 i medicinsk och 
fysiologisk kemi, 
»Carbohydrate anti-
gens in pig with 
special relevance 

to human zenotransplantation – 
Aspects on structural characterisa-
tion and organ distribution«.

2006–2009 arbetade hon på Tand-
gruppen Kungsbacka ab.

2007 antogs Annika Björkner som 
docent i experimentell endodonti vid 
Sahlgrenska akademin, Göteborgs 
universitet.   

                     ef

Gunilla        
Klingberg                        

Funderar du över dina alkoholvanor?
Ring 020-844448

www.vardguiden.se/alkohollinjen 
info@alkohollinjen.se I samarbete med Alkoholkommittén
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kansli

Postadress: Box 1217, 
111 82 Stockholm
Besöksadress: Österlånggatan 43
Tel: 08-666 15 00 (växel) 
Fax: 08-662 58 42
www.tandlakarforbundet.se  
kansli@tandlakarforbundet.se
E-post direkt till en person:
fornamn.efternamn 
@tandlakarforbundet.se

Kurser Nordöstra kursnämnden, 
Riksstämman
Sofia Ekenberg 08-666 15 44

Kanslichef
Jeanette Falk 08-666 15 53

Efterutbildning, Riksstämman
Annika Hodgson 08-666 15 34

Etik, kvalitet, patientsäkerhet
Åsa Hultén 08-666 15 31
 
Kamrathjälpen, ansvarsfrågor, 
kollegstöd
Pia Kollin 08-666 15 45 

Utbildnings-, forsknings- och 
studerandefrågor
Pia Leden 08-666 15 22

Ekonomichef
Swedish Dental Journal
Bo Lidholm 08-666 15 12

Kurser södra regionen, 
Riksstämman, fdi
Ylva Liljeson 08-666 15 43

Informationsansvarig
Lena Munck 
08-666 15 52

Sekreterare
Anna Ekmer 08-666 15 07

Ekonomi
Ann-Sofi Olsson 08-666 15 02

Ekonomiska frågor
Nordöstra kursnämnden, 
Riksstämman
Jenny Röhrl 08-666 15 36

Efterutbildning, Riksstämman
Pia Säävälä 08-666 15 10

Kurser västra regionen
Västra regionens kansli 
031-15 69 22

tandläkarförbundets-
stöd till enskilda 
medlemmar

Vid anmälan till Socialstyrelsen/
HSAN
En anmälan ska besvaras inom tre 
veckor. Anstånd kan begäras 
på tel 08-508 861 00. Tandläkar-
förbundets medlemmar kan få 
hjälp att besvara en anmälan: 
Odontologisk hjälp via Tandläkar-
förbundets expertgrupp. 
Kontaktperson: Pia Kollin, 
08-666 15 45, 
pia.kollin@tandlakarforbundet.se 
Juridisk hjälp ges av respektive 
riksförening.
Privattandläkarna: Dan Nilsson, 
08-555 44 604 
Tjänstetandläkarna: Susanna 
Magnusson, 08-54 51 59 84

Stiftelsens syfte är att hjälpa tand-
läkare med ekonomiska problem. 
Vi kan enbart stödja individer, inte 
företag. Ansök med ett brev med 
bakgrund och önskemål om hjälp 
samt kopia på senaste deklaration, 
egen och make/makas. 
Kontaktperson: Pia Kollin, 
08-666 15 45, 
pia.kollin@tandlakarforbundet.se 

Alna (alkohol, läkemedel och 
narkotika i arbetslivet) 
08-564 407 70
Alna hjälper företag och organi-
sationer att hantera alkohol- och 
drogfrågor på ett professionellt 
sätt. Du kan kostnadsfritt och 

under sekretess ringa Alnas råd-
givning. Mer information:  
www.alna.se.

Kollegastöd
Kollegastöd riktar sig till dig 
som behöver stöd för problem 
på arbetet eller i privatlivet. 
Du kan i förtroende och under 
sekretess vända dig till någon av 
nedanstående kolleger (kvällstid 
om ej annat anges, e-post för att 
boka tid för samtal).  
Bengt Adèrn, 016-244 56
Ahmad Aghazadeh, 0707-70 80 21
ahmad.aghazadeh@telia.com
Katt Sören Andersson, 
070-663 84 18, 0243-122 80 
soren.andersson.00@ptj.se
Gunnar Bringman, 
035-10 31 20, dag 
gunnar.bringman@ptj.se
George Estlander, 070-644 33 16
george.estlander@ptj.se
Lars Frithiof, 08-96 42 55
r.lars.frithiof@gmail.com
Margit Gabrielson, 070-881 01 77
margit.gabrielson@vgregion.se
Bita Ghorani, 08-123 152 32
bita.ghorani@ftv.sll.se 
Gunnel Johansson, 070-585 30 41
Peter Stade, 0498-21 39 04
peter.stade@ptj.se
Claes Svärd, 0498-48 25 46
claes.svard@gotland.se

Kontaktperson: Pia Kollin, 
08-666 15 45, 
pia.kollin@tandlakarforbundet.se

förbundsstyrelse

Gunilla Klingberg
Ordförande
031-750 92 08, 0707-80 00 44  
gunilla.klingberg@
tandlakarforbundet.se

Hans Sandberg
Vice ordförande
070-590 54 69 
hans.sandberg@ki.se

Louise Ericson 
Ordf i efterutbildningsrådet
08-85 56 00, 070-687 50 60
louise.ericson@ptj.se

Stein Björkman
08-524 880 54, 070-213 80 54
Stein.Bjorkman@ki.se

Kenth Nilsson
018-611 09 80/90, 070-658 78 86 
kenth@tjanstetandlakarna.se

Hans Göransson 
076-840 83 50 
hans.goransson@dll.se

Mickel Hana
Adjungerad styrelseledamot 
076-823 53 52
mickel.hana@
tandlakarforbundet.se

Du som är medlem kan 
hämta din medlems-
logotyp på hemsidan 
under Min sida/Hämta 
medlemslogotyp. 

Logga in med person-
nummer och lösenord. 

www.tandlakarforbundet.se

Medlemslogotyp

plugg_medlemslogga_liten_stående.indd   1 4/4/2012   4:59:16 PM

  

Kunskap & Kvalitet
i praktiken

Får vi komma till dig och tala 
om patientsäkerhet i vardagen 
för hela teamet?

Lotten Bergströms föredrag 
pågår i ca 2 timmar.

Kostnad:  4 000 kronor + moms.
Restid och reskostnad tillkommer.

Mer information och bokning:
lotten.bergstrom@
tandlakarforbundet.se 
070-566 15 45
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kansli 
Postadress och besöksadress: 
Bredgränd 5, 103 17 Stockholm
Tel: vx 08-54 51 59 80
Fax: 08-660 34 34
www.tjanstetandlakarna.se
E-post direkt till en person: 
fornamn@tjanstetandlakarna.se

Björn Petri, kanslichef
08-54 51 59 81
Susanna Magnusson, ombudsman
08-54 51 59 84

sveriges privata 
specialisttandläkare     
Per Jesslén, ordförande
08-23 20 00, 070-789 20 20
per@karlakliniken.se

sveriges odontologiska 
lärare
Per Vult von Steyern, ordförande
040-665 85 83, 0709-65 54 83
per.vult@mah.se

Mats Olson, ombudsman
08-54 51 59 83
Eva Nylander
informatör, assistent
08-54 51 59 82
Aino Landes, ekonomi
08-54 51 59 85
Medlemsregister  
och medlemsförmåner
08-54 51 59 88
medlemsservice@
tjanstetandlakarna.se

studerandeföre ningen
Mickel Hana, ordförande
076-823 53 52
mickel.hana@
tandlakarforbundet.se
Amanda Bergström
vice ordförande
070-448 49 64
amanda.bergstrom@hotmail.com

n Kvalitetssäkra din journal-
föring, reviderad 2009, 2011
n CE-märkta medicintekniska 
produkter, reviderad 2010
n Medicinsk riskbedömning för 
tandläkare, reviderad 2010
n Tandläkarens ansvar och skyl-
digheter, 2009, reviderad 2012
n Försäkring för patient och 
tandläkare, reviderad 2011
n Hygien i tandvården, 
reviderad 2011

n Avvikelser – lär av misstag, 
egna och andras, reviderad 2011
n Etiska riktlinjer, 2008
n Tobaksprevention, 2009
n Barn som far illa, 2011
n Nationella riktlinjer för 
vuxentandvård, 2012

Medlem: 2 ex av varje skrift gratis 
Icke-medlem: 50 kr per st.
kontakt@tandlakarforbundet.se
 

TANDLÄKARFÖRBUNDETS SERIE
KUNSKAP & KVALITET

BÅDE STRATEGI OCH PRAKTIK 
Att förändra attityder till risker, att följa rutiner och bli 
bättre på att arbeta systematiskt är några av patient-
säkerhetsarbetets största utmaningar. Den nationella 
patientsäkerhetskonferensen lägger med sin blandning  
av strategiska seminarier och praktiska idéer en platt-
form för det arbetet. I fokus på den sjunde nationella 
konfe rensen är patientmedverkan och e-hälsa, där du  
får ut blickar av internationella föreläsare lika väl som  
hand fasta arbetssätt från svensk hälso- och sjukvård.  

Bidra till programmet genom att skickat in era goda 
exempel i posterform – hur arbetar ni för ökad patient-
säkerhet? Det ger dig, din grupp och din organisation  
möjlighet att visa vad ni uppnått samtidigt som ni bidrar  
till erfarenhets utbyte, dialog och samarbeten. 

Tid: 29–30 januari 2013
Program och anmälan:  
www.patientsakerhetskonferensen.se

 Passa på att träffa Tandläkarförbundet i vår arrangörsmonter!
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NÄSTA NUMMER 18 OKTOBER KALENDARIUM

om evenemang till kalendariet. Kontrollera 
datum innan du bokar, uppgifterna i kalendariet 
kan ha uppdaterats efter pressläggning. 
elisabeth.frisk@tandlakarforbundet.se

 TIPSA OSS
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Protetiskt omhändertagnade vid 
akutbehandling av havererade
implantatkonstruktioner
Tid: 5 oktober 2012
Plats: Stockholm
www.tandlakarforbundet.se

7th CAD/CAM & 
Computerized Dentistry 
International Conference
Tid: 6–7 oktober 2012
Plats: Singapore, Malaysia
www.capp-asia.com

Keramiska kronor, broar 
och skalfasader 
- när, var och hur!
Tid: 16 oktober 2012
Plats: Malmö
www.tandlakarforbundet.se

Tandsköterskan en resurs 
i protetikens kliniska vardag 
Tid: 18 oktober 2012
Plats: Göteborg
www.tandlakarforbundet.se

Interdisciplinary Aspects 
of Craniomandibular Disorders
Tid: 25–27 oktober 2012
Plats: Kaunas, Litauen
www.cmfc.lt

8th International Vienna 
Orthodontic Symposium
Tid: 7–8 december 2012
Plats: Wien, Österrike
www.ivos.at

AEEDC Dubai 2013
Tid: 5–7 februari 2013
Plats: Dubai, Arabemiraten
www.aeedc.com

Dentistry Show
Tid: 2–3 mars 2013
Plats: Birmingham, England
www.thedentistryshow.co.uk

IDS 2013
Tid: 12–16 mars 2013
Plats: Köln, Tyskland
www.ids-cologne.de

FDI 2013
Tid: 29 augusti–1 september 2013
Plats: Istanbul, Turkiet
www.fdiworldental.org
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Actavis  52
Bene Tandvård   93
Colgate Palmolive  57
Coltene/Whaledent  62
Dandent  62
Dental Design   60
Dental Education  20
Dentaleye  46
Dentalmind 11, 19, 38, 39, 59
Dentsply DeTrey  21
Dentsply Implants  43
Denzir                                                    22
Digitales  35
Folktandvården Stockholm      93
GC Nordic  28
Hultén Dental Consult   23
Hådéns Dental Återvinning 94

Ivoclar Vivadent  48
Karolinska institutet        92
Kerr  20
Keydental  20
Listerine  54
Maryam Pourmousa 92
Merident Optergo  10
Narkoskliniken 92
Nobel Biocare  82
NSK Sweden, TS Dental  9
Odontologiska inst, Jönköping  94
Pepsodent  44
Philips  58
Plandent Forssbergs   42, 55
Smile  56
Specialistkliniken för Dentala 
Implantat  99

Straumann  25
Svenska Mässan   37, 84
Sv Parodontologföreningen  80
Sv Tandläkare-Sällskapet  63
Swedish Academy of 
Cosmetic Dentistry  18
Teknodont 27
Tepe Munhygienprodukter  24
VDW GmbH  45
VOCO GmbH  61
Willa Tandhälsa   93
W & H Nordic  100
Åhren Dental Consult  31, 47, 83
Örestad Dentallab   2
AristoDent  bilaga
Bendent bilaga
Unident  bilaga

Studenter
lär sig leda 

Så får vi bra
forskning

Per Stade tyckte att det var dags 
för en förändring. Därför har han 
lämnat livet som privattandläkare 
i Västerås bakom sig och blivit 
tjänstetandläkare i Strömstad.
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NYSTART
ger energi



KVALITETSKONTROLL 
VÄRD NAMNET!

Nu har vi svart på vitt att våra kunder är mycket nöjda!

 

Box 425. 201 24 Malmö.   Telefon 040-16 20 00.   Telefax 040-16 21 44.
info@odlab.se   www.odlab.se

Specialistkliniken i Nacka är landets största, privata enhet för specialisttandvård. 
Kliniken har 1200m2 lokalyta och sysselsätter 38 anställda, däribland 13 tandtekniker 
vid vårt eget laboratorium. Vi har 25 års erfarenhet av implantatbehandling och har 
installerat nära 30.000 fixturer på över 7.000 patienter. Förutom all slags implantat-
behandling utförs även all övrig dento-alveolär kirurgi. Vårt behandlingspanorama 
inkluderar all slags protetisk specialistvård, behandling av tandlossningssjukdomar 
och fullständiga käkledsutredningar. All behandling kan utföras under narkos. Remisser 
mottages även för datortomografi och övriga röntgenutredningar.

Vår strävan är att kontrollera och ta ansvar för hela vårdkedjan. Verksamheten drivs 
i sjukhusliknande, särskilt väl anpassade lokaler – ett specialistcentrum med höga 
krav på en mänsklig miljö kombinerat med avancerad teknologi. En långsiktig 
kvalitetskontroll med ständig tillgänglighet för patienten och remitterande kollega hör till 
klinikens viktigaste målsättningar. Specialistkliniken i Nacka är godkänd av Social-
styrelsen som utbildningsklinik för erhållande av specialistbehörighet i oral protetik.            

          Specialist käkkirurgi:  Sten Holm Specialist parodontologi:  Juhani Fischer

 Specialist röntgen:  Inger Eklund    Narkosläkare:  Gunilla Caneman

REMITTERA  DIN  PATIENT  OM  DU  DELAR  VÅRA  VÄRDERINGAR

VETENSKAP
ANSVAR

KOMPETENS
MORAL

OMSORG
KVALITET

VÄRMDÖVÄGEN 121
131 37 NACKA

TEL. 08-718 30 50, FAX 08-718 00 13
info@specialistkliniken-implantat.se

SP E C I A L I S T K L I N I K E N
FÖR  DENTALA IMPLANTAT

ST-Tandläkare: Jakob Christensen 

Specialister protetik:    Pär Almqvist  Christer Bessing    Per Ekenbäck     Claes Ellgar     
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VETENSKAP & KLINIK: Behandlingsprinciper för olika läkemedel vid osteoporos

TANDLÄKAREN
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teori och praktik SID 32
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SID 45
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Sture Nordin 
leder Modos 
medicinska team SID 12

Proface ljussond med laddare 
och batteri

Proface diagnostikglasögonMed Proface Utan  Proface

Bakterier i dentinet infekterade av karies utsöndrar en metabolisk biprodukt (porphyrins). 
Proface ljussond möjliggör en direkt visuell detektion av karies i öppna kaviteter. När violett 
ljus (våglängd 405 nm) appliceras på den öppna kaviteten fluorescerar porphyrinet i en röd 
färg och visar var det finns karies medans en frisk tand fluorescerar i en grön färg. 
Läs mer på wh.com/se!

Kontakta oss gärna för beställning eller mer information: 
W&H Nordic AB, t: 08-445 88 30, e: office@whnordic.se,  wh.com

UPPTÄCK KARIES MED PROFACE

Ett bra komplement till ett rutinerat öga!
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