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Tandvård i Kina
Reseberättelse från Taizhou Hospital
SAMMANFATTAT Tre tandläkarstudenter från Sverige har
spenderat några veckor på Taizhou Hospital i Linhai i Kina.
Studenterna har funnit många likheter med den tandvård de själva
utbildas i, men inom områdena vårdhygien, dokumentation och
förskrivning av läkemedel finns stora skillnader.
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arolinska institutets tandläkarprogram löper över fem år. I slutet av
termin 5 finns en valbar period där
studenterna bereds möjlighet att
fördjupa sig inom vitt skilda ämnen
med olika anknytning till odontologi. Författarna
till denna reseberättelse spenderade tre veckor
av den valbara perioden på Taizhou Hospital i
Linhai, som ligger cirka 40 mil söder om Shanghai i Kina. Anledningen till att projektet förlades
till just Taizhou Hospital var att en av deltagarna
tidigare besökt sjukhuset och då etablerat kontakt med företrädare för sjukhusets odontologiska verksamhet.
Målen med vårt projekt:
n Öka studentens kunskap om odontologiska
behandlingsmetoder och olika behandlingars
utförande samt kritiskt reflektera över dessa.
n Studera relationen mellan vårdgivare och patient i en annan kultur.
n Studera organisationen av tandvården i ett annat land.
n Studera hur ekonomiska förutsättningar påverkar valet av behandlingsmetod.
n Stimulera till reflektion över hur det odontologiska sjukdomsspektrat varierar i världen.
I denna reseberättelse redogör vi för våra iakttagelser med utgångspunkt från de uppsatta målen.
taizhou hospital
I Zhejiangprovinsen söder om Shanghai ligger Taizhouregionen. I denna region bor cirka
5,7 miljoner människor. Här finns flera statliga
sjukhus samt fem sjukhus knutna till den semiprivata vårdgivaren Enze Medical Group. Vid ett
av deras sjukhus, Taizhou Hospital i Linhai, har
vi genomfört vårt projekt. Sjukhuset grundades
1901 och var en av pionjärerna med avseende på
spridningen av västerländsk medicin i Kina. På
1940-talet startade sjukhuset en femårig läkar-
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utbildning samt en tvåårig sköterskeutbildning
med inriktning på västerländsk läkekonst. Än i
dag pågår utbildning vid sjukhuset genom dess
anknytning till Wenzhou Medical College. Anknytningen till utbildningsväsendet avspeglas
också i att sjukhuset satsar på forskning inom
flera områden samt vårdar och odlar ett stort antal internationella kontakter i bland annat usa,
Sverige, Norge, Japan och Singapore. Utbildning,
forskning och den internationella atmosfären
skapar ett sjukhus som förefaller intresserat av
att ständigt förbättra och utveckla sin verksamhet.
Verksamhet vid Taizhou Hospital
och Department of Stomatology
Taizhou Hospital tar årligen emot nära 1,5 miljoner öppenvårdspatienter och cirka 50 000 inneliggande patienter. Sjukhuset sysselsätter cirka
2 400 personer. Verksamheten är fördelad på 23
avdelningar som täcker en stor del av sjukdomspanoramat. Department of Stomatology består
av två delar, dels en klinik där i huvudsak allmäntandvård utförs och dels en avdelning där framför allt huvud–halskirurgi samt oralmedicinsk
verksamhet bedrivs. På avdelningen tjänstgör
sjuksköterskor, tandläkare, tandläkarstuderande (interns) samt specialister inom bland annat
oralkirurgi och endodonti. Totalt cirka 30 personer. Tandläkare (inklusive specialister) som
tjänstgör på avdelningen arbetar även på allmänkliniken vissa dagar i veckan. Några av tandläkarna bedriver även forskning parallellt med
sin kliniska verksamhet. Avdelningen använder
analog röntgenteknik men disponerar en digital
panoramaapparat samt delar ct (computed tomography, datortomografi) och mr (magnetisk
resonanstomografi) med övriga avdelningar på
sjukhuset.
Under projektets gång har vi framför allt följt
tandläkartidningen årg 103 nr 10 2011
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den käkkirurgiska verksamheten, men också tillbringat tid på kliniken för allmäntandvård. Vår
reseberättelse avspeglar detta genom att tonvikten i vår redogörelse läggs på sådant som anknyter till den käkkirurgiska verksamheten.
Som framgår ovan har vi under projektet följt
arbetet på endast en tandvårdsklinik, vi vill därför poängtera att våra personliga iakttagelser
inte nödvändigtvis är representativa för tandvården i Kina som helhet. Dessutom har vi endast
följt arbetet på kliniken under tre veckor, vilket i
sig utgör en begränsning.
Att utbilda sig till och
att arbeta som tandläkare i Kina
Tandläkarutbildningen i Kina på detta universitet och sjukhus är fem år lång. (Reds anm: Den
sammanlagda utbildningstiden varierar mellan
olika provinser och sjukhus, men trenden tycks
gå mot längre utbildning. På landets främsta universitet, Peking University, School of Stomatology, är den sammanlagda utbildningstiden åtta år
och inkluderar magisterexamen.) De inledande
tre åren är helt teoretiska och innehåller både
allmänmedicinska och odontologiska ämnen.
Under det fjärde året av utbildningen blir den
mera praktiskt inriktad och olika moment tränas
på modeller. Först under utbildningens femte år
ges tillfälle att tillämpa kunskaperna i en klinisk
situation. Studenten söker då själv en praktikplats (internship) på ett sjukhus och tjänstgör där
under ett år och måste då betala sin praktikplats.
Efter avslutad praktik genomförs ett slutprov,
när detta är godkänt kan studenten söka jobb
som tandläkare, alternativt genomgå nytt prov
för möjlighet till specialisering. Om man antas
till specialistutbildning varar den under ytterligare tre år. Specialiteterna motsvarar i huvudsak
de svenska.
Tandläkare som specialistutbildat sig till käktandläkartidningen årg 103 nr 10 2011
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»Tandläkarna på Taizhou Hospital arbetar i många fall
utan assistans …«

kirurg har en större befogenhet än deras svenska
kolleger. Exempelvis får kinesiska käkkirurger
operera alla patologiska förändringar i området
huvud–hals, inklusive cancer. Samarbete med
plastikkirurger och öron-, näs- och halsläkare
verkar inte förekomma annat än i exceptionella
fall. Detta innebär att vi under projektet sett en
hel del ingrepp som i Sverige skulle utföras av,
eller i samarbete med, läkare, i stället för enbart
av tandläkare med specialistkompetens.
Tandläkaren har ett stort personligt ansvar för
utförd behandling. Tandläkaren hålls därför primärt ansvarig vid felbehandling. I de fall patienten eller patientens anhöriga kräver ersättning
kan den krävas direkt av tandläkaren, dock har
sjukhuset en försäkring som minskar de ekonomiska följderna av felbehandling för den enskilde tandläkaren.
Finansiering av tandvården
Patienten betalar själv för vården, detta gäller
alla behandlingar vid sjukhuset. I exceptionella
fall donerar sjukhuset pengar ur en fond för att
täcka patientens kostnader. Det vanliga är dock
att valet av behandling styrs av patientens ekonomiska förutsättningar. Detta gäller oavsett om
patienten söker för en enkel lagning eller en malign tumör. Implikationerna av systemet är bland
annat att patienter får skräddarsy sin behandling
efter sina ekonomiska förutsättningar. Exempelvis kan patienten spara pengar genom att byta
generell anestesi mot lokalanestesi, alternativt
välja en billigare variant av material för stabilisering av en frakturerad käke. Sjukhuset har noggranna rutiner för att i detalj kunna ta betalt för
det material som används vid en behandling. En
behandling har således inte ett standardpris utan
vid exempelvis en operation plockas streckkoder
från förpackningarna och fästs i patientens journal. Detta blad ligger sedan till grund för patientens faktura.
Department of Stomatology har en prissättning
som är avsedd att stimulera till tidig upptäckt av
alla patologiska förändringar i munnen. Systemet går i princip ut på att undersökningsåtgärder är billiga. Detta kombineras med profylaktisk
information till framför allt barn i skolåldern.
Systemet till trots är vårt intryck att diagnosen
i de flesta fall kommer sent i sjukdomsprocessen, patienten väljer typiskt att söka vård i det
skede symtomen blir oacceptabla. Behandlingen
blir oftast mer radikal, dyr och i vissa fall mer
riskfylld. Något utrymme för rent profylaktiska
åtgärder medges oftast inte.
Enligt de verksamma tandläkarna vid kliniken
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blir tandstatusen i de yngre generationerna allt
bättre, vilket troligen är en konsekvens av ökad
medvetenhet om betydelsen av god oral hygien.
Fortfarande är dock korrelationen mellan socioekonomisk status och tandstatus påtaglig.
Ekonomin är bara en faktor i valet av behandling. Vid mera avancerade käkkirurgiska fall (exempelvis bentransplantationer) räcker inte sjukhusets resurser till utan patienten uppmanas att
söka vård på andra sjukhus i exempelvis Shanghai. Detta utgör en indirekt ekonomisk begränsning eftersom vården där är betydligt dyrare.
organisation i klinikarbetet
Interprofessionella relationer
I huvudsak finns tre yrkeskategorier representerade på kliniken och avdelningen: tandläkare,
sjuksköterskor och tandsköterskor. Notera att
där inte arbetar några tandhygienister, varken
på kliniken eller på den käkkirurgiska avdelningen. Vi har uppmärksammat flera skillnader
gentemot Sverige när det gäller fördelningen av
arbete mellan tandläkare och tandsköterskor.
Tandläkarna på Taizhou Hospital arbetar i
många fall utan assistans, sköterskorna bistår oftast bara med viss handräckning under särskilda
moment. Tiden som sköterskorna tillbringar
i behandlingsrummet är mycket mindre än i
Sverige. Under exempelvis preparationsarbetet
finns således ingen som håller sugen, patienten
får i stället med jämna mellanrum sätta sig upp
och spotta alternativt stå ut med ansenliga mängder vatten i svalget. Olikt förhållandena i Sverige
arbetar tandsköterskorna över huvud taget inte
självständigt med patient. Vidare är det oftast
tandläkaren som plockar fram och dukar undan
mellan behandlingarna.
Sköterskornas arbetsuppgifter består till stor
del av att rengöra instrument och att ta emot
patienter i väntrummet. Ansvarsfördelningen
innebär att det går ganska många tandläkare på
en tandsköterska.
På den käkkirurgiska avdelningen arbetar
tandläkare och sjuksköterskor. Arbetet är organiserat som en typisk sjukhusavdelning. Sjuksköterskornas arbetsuppgifter har vi inte närmare
studerat, men tycks i mångt och mycket överensstämma med det omvårdnadsansvar som åligger
en svensk sjuksköterska.
Både på avdelningen och på kliniken är personalhierarkierna märkbara men inte så påtagliga
som vi väntat oss. Respekten för varandras yrkesroller är utpräglad och stämningen tycks god.
Relationer mellan
personal och patient
Det är förstås svårt att utan kunskaper i det kinesiska språket med säkerhet analysera relationen mellan behandlaren och patienten. Dock kan
vi med ledning av observationer och intervjuer
med personalen ändå dra vissa slutsatser.
tandläkartidningen årg 103 nr 10 2011
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»På kliniken tjänstgör behandlingsrummet även
som väntrum för nästa patient med anhöriga.«

»På ronden är det inte ovanligt att
medpatienter från andra salar följer
med ›varvet runt‹.«
Relationen till patienten är betydligt mer öppen och avspänd än vad vi kunde förvänta oss.
Det har vid flera tillfällen varit tydligt att patienten är involverad i valet av behandling. Patienten
kräver att få information och svar på sina frågor.
Ytterligare en svårighet med att analysera personal–patient-relationen är att den naturligtvis
påverkas av vår blotta närvaro i behandlingsrummet.
I detta sammanhang vill vi även lyfta fram relationen mellan patienter. Integritetsaspekter
lämnas inget större utrymme på Taizhou Hospital. På ronden är det inte ovanligt att medpatienter från andra salar följer med »varvet runt«.
På kliniken tjänstgör behandlingsrummet även
som väntrum för nästa patient med anhöriga.
Vidare förutsätts patienten att gå med på att vi
som observatörer tar del av deras behandling och
sjukhistoria. Detta fenomen är en indikation på
det eventuella underläge som patienten trots allt
befinner sig i gentemot sin behandlare.
Rutiner för god och säker vård
Trots att vi funnit många likheter mellan den
tandvård vi utbildas i och den som bedrivs på
Taizhou Hospital finns också många skillnader.
Vi har valt ut tre områden där vi funnit särskilt
stora skillnader. Dessa tre områden är vårdhygien, dokumentation samt förskrivning av läkemedel.
tandläkartidningen årg 103 nr 10 2011

Vårdhygien
Vårdhygienen vid Taizhou Hospitals tandklinik kan inte beskrivas som annat än en motpol
till svenska förhållanden, i alla fall så länge det
rör sig om icke-kirurgiska ingrepp. Vid kirurgi
är dock medvetenheten om vikten av att arbeta
sterilt jämförbar med den i Sverige. Utförandet
är dock inte helt konsekvent utan varierar mellan
olika behandlare.
Vid icke-kirurgiska ingrepp på kliniken är
vårdhygienen bristfällig. Lokalerna är smutsiga
och städas oregelbundet. Behandlingsrummet
rengörs inte på något sätt mellan patienter utan
det enda som byts ut är instrumentbricka och
sugspets. Instrument som använts på patienten
stoppas frekvent ner i förpackningar med olika
medikament, dessa används sedan till flera patienter. Behandlaren tar av och på samma handskar om och om igen och »rotar« i lådor med
kontaminerade handskar. Samma munskydd
används hela dagen och ögonen skyddas endast
i undantagsfall (detta gäller även vid kirurgiska
ingrepp). Detta utgör uppenbara risker för patienterna såväl som för behandlarna.
Dokumentation
På Taizhou Hospitals tandklinik förs ingen för
oss typisk patientjournal. I stället har varje patient en egen journalbok. I denna skriver behandlaren ner diagnos, behandling och eventuell terapiplanering. Fördelen med boken är att patienten
lätt kan ta med den vid besök på annan klinik,
nackdelen är att boken inte erbjuder någon som
helst överskådlighet och naturligtvis det faktum
att den inte får försvinna. Boken innehåller inga
röntgenbilder, utan dessa förväntas patienten
förvara själv och ta med i samband med behandlingen. I annat fall tas nya bilder, vilket innebär
ökad stråldos och en kostnad för patienten. Då
kliniken har en digital panoramamaskin med
möjlighet att lagra bilder digitalt på klinikens datorer får vi intrycket att man föredrar dessa bilder framför intraorala. Man använder exempelvis panoramabilder för kariesdiagnostik (dock är
den diagnosen ofta lätt att ställa kliniskt här på
grund av kariesskadans omfattning). En annan
anledning till att panoramamaskinen används så
flitigt är att kliniken bara har en apparat för intraorala bilder som delas mellan alla behandlare.
Patienter som är inneliggande på avdelningen
för käkkirurgi dokumenteras på ett mera konventionellt sätt. Journalanteckningar förs dagligen och gås igenom i samband med ronden varje
morgon. Journalen skrivs på dator men man
använder utskrifter av journalen i det kliniska
67
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Figur i a

Figur i b

Figur i a–c. avlägsnande av warthintumör
i öronspottkörteln (glandula parotis)
Avlägsnande av olika patologier i glandula parotis är de operationer som vi sett utföras mest frekvent. Den patologiska anatomiska diagnosen på dessa förändringar har skiftat från kronisk inflammation till tumörer av olika slag. Patienten i detta
fall, en i övrigt frisk man i 50-årsåldern, hade besvärats av en
långsamt tilltagande rund svullnad vid örat på vänster sida.

Figur i c
Förändringen var inte smärtsam och rörlig mot underlaget.
Patienten klagade inte över något känselbortfall. Svullnaden
klassades därför som en trolig benign och man tog beslutet att
avlägsna den kirurgiskt.
Förändringen visade sig representera en Warthintumör.
Tumören ses oftast hos män, särskilt hos rökare. Recidiv är
ovanliga.

arbetet, det är också dessa utskrifter som lagras
av sjukhuset efter avslutad behandling. Kliniken
håller bara ordning på själva journalen, eventuella röntgenutredningar (ibland väldigt omfattande, inklusive i många fall ct) håller patienten
själv ordning på och tar med till operation. Sy
stemet tycks fungera bra.
Förskrivning av läkemedel
Den käkkirurgiska avdelningen använder en hel
del läkemedel. I princip alla patienter oavsett
diagnos står på någon form av antibiotika under
en kortare eller längre period. Detta beror delvis
på att patienten förväntar sig antibiotika som en
del av behandlingen. Följden blir att antibiotika
ges rutinmässigt även vid relativt enkla ingrepp,
som exempelvis extraktioner av tänder. Det råder en viss osäkerhet om vilken typ av antibiotika som används men vid infektioner verkar det
vara rutin att odla och resistensbestämma för att
optimera antibiotikabehandlingen. Det är käkkirurgerna som ordinerar preparatet. Begreppen
antibiotika och anti-inflammatorisk behandling
används i princip synonymt. Många patienter
som står på antibiotika efter operation får även
ett anti-inflammatoriskt preparat innehållande
glukokortikoiden dexametason. Då vår kännedom om rutiner vid liknande ingrepp i Sverige är
obefintlig kan vi inte avgöra om användningen av
ett sådant, synbart potent, preparat är motiverad.
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Helt klart är dock att smärtlindring av patienter post-operativt inte är något prioriterat område. Enligt kirurgerna klagar patienterna sällan
på smärta men om patienten har ont ordineras
något som kort och gott kallas »painkiller«. Vi
har gjort stora ansträngningar för att klarlägga
de verksamma substanserna i detta preparat. En
översättning från den kinesiska motsvarigheten
till fass ger vid handen att tabletten innehåller
aminopurin och fenacetin vilket för oss verkar
märkligt då dessa smärtstillande substanser inte
används längre i västvärlden på grund av risken
för biverkningar. Möjligen kan oklarheterna
kring detta preparat förklaras av en felaktig översättning från kinesiska till engelska.
Förutom olika varianter av antibiotika och den
mystiska smärtlindrande tabletten »painkiller«
används etamsylat (hemostatika, används inte
i Sverige) och vitamininjektioner av olika slag
med motivering att det stimulerar till läkning av
nerver som skadats under operationen. En kuriositet är att läkemedlet Tramadol används som
förstahandspreparat vid hosta. Denna iakttagelse illustrerar vårt intryck av att man är restriktiv
med att förskriva läkemedel utöver antibiotika
och dexametason, men när det väl görs tar man
till det tunga artilleriet direkt.
behandlingspanoramat under vårt besök
Avsikten med detta avslutande avsnitt är att pretandläkartidningen årg 103 nr 10 2011
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Figur ii a

Figur ii b

Figur ii c

Figur ii d

Figur ii a–d. bilateral mentalisfraktur
Patienten, en ung man i 20-årsåldern, hade kört
omkull på motorcykel med käktrauma som följd. Vid
undersökningen konstaterades att mandibeln var
frakturerad bilateralt vid foramen mentale (figur
ii a–b). Frakturen medförde att underkäksfronten,
3:a till 3:a, var ur linje med den övriga tandbågen
och rörlig i förhållande till denna. Frakturen hade
temporärt stabiliserats med ståltråd i väntan på att

svullnaden skulle gå ner och operation vara möjlig.
Inför operation kompletterades panoramabilden
med en ct-undersökning av hela skallen för att
utesluta neurologiska skador och förekomst av fler
frakturlinjer än de två som redan konstaterats (figur
ii a).
Figur ii d visar resultatet av operationen innan
såret suturerats. Figur ii c visar kontrollröntgen
postoperativt.

sentera olika behandlingar som vi varit med om
under vårt besök på Taizhou Hospital samt, där
det varit möjligt, även relatera till svenska förhållanden.

finns på kliniken, den förefaller emellertid inte
användas speciellt flitigt.
Det finns flera tänkbara förklaringar till en
hög frekvens av parodontal sjukdom. Patienterna är inte intresserade av förebyggande vård utan
kommer som tidigare nämnts för att lösa ett akut
problem. Parodontal sjukdom ger sällan några
akuta symtom och detta i kombination med att
tandförluster ses som en naturlig del av åldrandet medför att mekanisk infektionsbehandling
inte är högprioriterad. Munhygienen bland pa-

Parodontologi
En övervägande majoritet av de patienter vi träffat har någon form av parodontal sjukdom. Vi
har dock inte observerat någon parodontal behandling vid kliniken. Tandstensinstrument står
knappt att finna och endast en ultraljudsmaskin
tandläkartidningen årg 103 nr 10 2011
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Figur iii b

Figur iii a
Figur iii a–c. avlägsnande
av radikulärcysta i maxilla
Denna patient, en man i 40-årsåldern, sökte
för en mindre svullnad i hårda gommen, som
med viss svårighet kan urskiljas i figur iii a.
I samband med undersökningen noterades
att tanden 22 var gråaktig. Patienten berättade att missfärgning av 22 uppstått redan i
barndomen efter ett trauma mot ök-fronten.
Med ledning av anamnesen (trauma), klinisk
undersökning (fluktuerande förändring i anslutning till missfärgad misstänkt nekrotisk
tand) och det röntgenologiska utseendet
(figur iii b) fastställdes diagnosen till radikulärcysta med utbredning i regio 21–23.
Tänderna 21–22 rotfylldes och patienten
bokades in för operation, figur iii c.

Figur iii c

tienterna är generellt ganska dålig, enligt tandläkare vi pratat med borstar patienterna max en
gång per dag och oftast saknar de kunskap om
optimal borstteknik. Approximala hjälpmedel
används inte. Även hos barn är munhygienen
ganska dålig då föräldrarna oftast inte hjälper
dem med tandborstningen. Detta är eventuellt
på väg att ändras genom mera information om
munhygien i skolan.
Kariologi
Kariesangrepp av sådan storlek att de går att diagnostisera kliniskt är vardag på kliniken. Detta
gäller både barn och vuxna. Naturligtvis är den
undermåliga munhygienen en komponent i detta. Dessutom är kosten i denna region sockerrik
och ansenliga mängder socker tillsätts i maten i
form av klibbiga såser et cetera. Fluorens hämmande effekt på kariesprocessen är välkänd
bland tandläkarna, men det är osäkert om denna
kunskap förmedlas vidare till patienterna på ett
70

effektivt sätt. I affären finns både fluorinnehållande tandkräm och örttandkrämer utan fluor.
Profylax i form av fluorskölj, fluortabletter, fluortuggummi, fluorlack et cetera förekommer
inte. Kariesdiagnosen ställs kliniskt men ibland
på panoramaröntgen. Åtgärd av angreppet sker
däremot först när patienten kommer till kliniken
med besvär om patienten inte önskar (kan betala) annat. Den icke-operativa behandlingen av
kariessjukdomen är därmed i princip obefintlig.
Den operativa behandlingen sker på ett sätt
som vi finner mycket likt de metoder som används
i Sverige, möjligen är man något mer radikal i avverkningen av tandsubstans och exkavering sker
med turbin (inte lågvarv- eller handexkavator).
Det händer också att man borrar i symtomatiska
tänder i ett explorativt syfte utan att man i förväg
kunnat fastställa en kariesdiagnos. Anestesi används sparsamt, vilket i många fall är ett sätt för
patienten att spara pengar.
Komposit eller glasjonomer är de vanliga fylltandläkartidningen årg 103 nr 10 2011
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Figur iv a
Figur iv a–c. akutbesök
follikularcysta
Mannen som var i 30-årsåldern
sökte mottagningen för en smärtsam svullnad på kinden på höger
sida (figur iv a). Patienten hade
för en vecka sedan fått behandling av annan tandläkare som
ordinerat antibiotika, vilken inte
haft någon effekt. Man beslöt att
ta en panoramaröntgen (figur
iv b). Med ledning av röntgenbilden och att förändringen kändes
fluktuerande vid palpation buckalt misstänktes en cysta av typen
follikularcysta med ursprung från
tanden 48. Smärtan förklarades
med att cystan infekterats. För att
bekräfta togs en aspirationsbiopsi
med resultatet att stora mängder
pus aspirerades (figur iv c). Patienten fick tid för operation.

Figur iv b

ningsmaterialen, men amalgam finns också att
tillgå. Valet av material styrs av patientens ekonomi och tandläkarens bedömning av vilket material som är bäst lämpat i det aktuella fallet. En
stor skillnad är att approximala fyllningar utförs
utan matris. Detta leder i vissa fall till ganska
»fula« överskott med sekundärkaries.
Vi får uppfattningen att karies bland många
patienter inte ses som en sjukdom i sig utan sjukdomstillståndet associeras primärt med symtomen. Man kan på grund av detta ofta finna asymtomatiska karierade tänder (inklusive rotrester)
under proteser et cetera. Hos barn är detta särskilt påtagligt då mjölktänderna ofta nonchaleras
av föräldrarna med motiveringen att de ändå ska
ersättas med permanenta tänder. Följden blir att
karierade rotrester inte är ovanlig observation.
Endodonti
Den endodontiska behandlingen vid Taizhou
Hospital är en skarp kontrast till den teknik som
tandläkartidningen årg 103 nr 10 2011

Figur iv c

vi lärt oss att använda. För det första används
ingen kofferdam under något skede av behandlingen. Detta innebär förstås att ett aseptiskt
arbetssätt omöjliggörs och patienten exponeras
dessutom för kemikalier som exempelvis spolvätska. Instrument såsom filar och borr är osterila.
Den typiska rotbehandlingen delas upp på två
behandlingstillfällen, oavsett om pulpan är vital
eller nekrotisk. Oftast gör man ingen skillnad på
dessa diagnoser.
Första behandlingsgången cavumprepareras
tanden och ett medikament kallat Depulpin placeras som ett inlägg i kanalen med syftet att devitalisera pulpan, tanden förses därefter med ett
täckförband. Detta ingrepp utförs utan anestesi
om patienten inte kräver det.
Vid andra behandlingsgången avlägsnas pulpan och rotkanalen prepareras. Detta utförs av
vissa tandläkare maskinellt medan andra gör det
manuellt. Den manuella tekniken består av en fi71
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lande vertikal rörelse snarare än en roterande rörelse enligt Balanced Force. Kanalen prepareras
till ett djup mycket nära röntgenologiskt apex,
inte 0,5–1,5 mm ifrån detta, som är den regel vi
följer. Rotfyllningsmomentet utförs direkt efter
att tanden färdigrensats förutsatt att tanden är
symtomfri. Man använder guttaperka och sealer,
dock doppas endast toppen av pointet i sealer. Utfyllnadspoints används inte utan utrymmet koronalt fylls ut med fler masterpoints. Kombinationen av detta och den sparsamma användningen
av sealer ger med våra ögon otäta rotfyllningar.
Vi har inte kunnat utröna om kliniken för någon statistik på lyckandefrekvens av endodontiska behandlingar, varför vi inte kan bedöma om de
tekniska skillnaderna påverkar resultaten negativt. För oss förefaller det dock mycket märkligt
att inte använda kofferdam eftersom rotkanalen
ofelbart kommer att kontamineras med munhålans bakterier.
Protetik
Under vår tid på Taizhou Hospital har vi haft
möjlighet att observera en del protetisk behandling. Den vanligaste protetiken är olika avtagbara
konstruktioner. Fast protetik, kronor och broar,
görs mera sällan. Den protetiska behandlingen är
starkt ekonomiskt styrd, vilket innebär att man
i många fall väljer partialprotes i stället för bro,
gör man en metallkrona är den oftast utan fasad,
några porslinskronor har vi inte sett hos någon
patient et cetera. Inför den protetiska behandlingen tas mycket begränsad hänsyn till patientens parodontala och kariologiska status.
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Implantat
Implantat som ersättning för tandförluster är på
stark frammarsch, enligt tandläkarna på Taizhou
Hospital. Behandlingen är dock reserverad för
dem som har det relativt gott ställt, då den precis
som i Sverige är dyr. Själva fixturinstallationen
kostar motsvarande cirka 2 000 kronor, att jämföra med exempelvis en rotfyllning i en trekanalig tand som kostar cirka 120 kronor.
Käkkirurgi
Under våra tre veckor på Taizhou Hospital har
merparten av vår tid tillbringats på den käkkirurgiska avdelningen. Där har vi följt det dagliga arbetet måndag–fredag. En typisk vecka innehåller
tre operationsdagar. I fallbeskrivningarna, figur
i–iv, ger vi exempel på några vanliga käkkirurgiska ingrepp vid kliniken.
slutord
Vi har under våra tre veckor på Taizhou Hospital fått en inblick i hur tandvård och i synnerhet
käkkirurgi bedrivs i ett annat land. Ett axplock
av våra iakttagelser har vi försökt beskriva i
denna reseberättelse. Naturligtvis har det varit
en omöjlighet att skildra allt det vi varit med om,
vår gallring har utgått ifrån de mål vi satt upp i
vår projektplan. En genomgående trend under
hela vår vistelse har varit att vi mötts med mycket stor öppenhet och engagemang från anställda
vid sjukhuset. Vi har haft möjlighet att välja hur
vi velat disponera vår arbetstid och därmed haft
goda möjligheter att styra projektet i den riktning vi önskat.
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