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 S vensk odontologi kraftsamlar nu kring 
behandlingsforskning. Inför konferensen 
Nystart för svensk odontologisk forsk-
ning i mars i år gjordes en sammanställ-

ning av områden där det saknades kunskap och 
vetenskapligt underlag för behandling. Baserat 
på sbu:s kunskapsöversikter och de Nationella 
riktlinjerna för vuxentandvård har ett stort antal 
kunskapsluckor identifierats inom vuxentand-
vården. 

Som företrädare för svensk pedodonti vill vi 
uppmärksamma tandläkarkåren och den odon-

tologiska forskningen på att barn- och ung-
domstandvård identifierades som ett av dessa 
områden. Vi vet med andra ord inte tillräckligt 
för att kunna planera och utföra vården på bästa 
sätt. Bland områden inom barn- och ungdoms-
tandvården där vi måste öka vår kunskap för 
att säkerställa kvalitet och patientsäkerhet kan 
nämnas 
n	diagnostik av karies 
n	riskfaktorer och riskbedömning av karies
n	operativ behandling av karies i primära och 

permanenta tänder 
n	behandling av traumaskadade tänder 
n	tandbehandling och prevention vid kronisk 

sjukdom
n	funktionsnedsättning. 

Alltså viktiga områden där svensk tandvård be-
höver mer kunskap, men också områden där just 
svensk barn- och ungdomstandvård genom sin, i 
ett internationellt perspektiv, unika organisation 
kan vara med i forskningen för att täppa till kun-

SAMMANFATTAT Svensk odontologi 
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skapsluckor och därigenom förbättra vårdkva-
litet och bidra till att tandvården bedrivs på ett 
hälsoekonomiskt bra sätt.

Barn- och ungdomspopulationen är en grupp i vårt 
samhälle som successivt fått allt bättre oral hälsa, 
även om vi i epidemiologiska data nu tydligt ser 
att hälsoförbättringen planat av och att polarise-
ringen i munhälsa ökar. 

Svensk tandvård har mer än 2,1 miljoner 
0–19-åringar att ta hand om. Detta motsvarar 
över 22 procent av befolkningen. Av de 23–24 
miljarder kronor som tandvården kostar vårt 
land och dess invånare varje år, utgör kostna-
den för barn- och ungdomstandvården cirka 2,3 
miljarder. En mycket liten del av detta satsas på 
forskning, trots att just kunskap och vårdutveck-
ling inom området skulle leda till stora hälsoför-
bättringar i den unga befolkningen och minskade 
kostnader för tandvården i ett längre perspektiv.

Vid ämneskonferensen i pedodonti i augusti 2011 i 
Malmö startades ett arbete med att kartlägga och 
prioritera barn- och ungdomstandvårdens kun-
skapsluckor och gemensamt driva behandlings-
forskning. Tillsammans har ämnesföreträdare 
vid universitet, utbildningsenheter och specia-
listförening samlats i ett strategiskt arbete där vi i 
en nationell satsning vill dra vårt strå till stacken 
för att svensk odontologisk forskning ska bidra 
till att täppa igen kunskapsluckor och därigenom 
förbättra och utveckla svensk tandvård. Det är 

vår bestämda uppfattning att ett av de områden 
som blir först ut i den nya odontologiska behand-
lingsforskningen ska handla om barn- och ung-
domstandvård. 
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»… kunskap och vårdutveckling inom området 
skulle leda till stora hälsoförbättringar i den unga 
befolkningen …«


