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 V etenskapsrådet (Vr), Statens beredning 
för medicinsk utvärdering (sbu), So-
cialstyrelsen, Sveriges kommuner och 
landsting (skl), Sveriges Tandläkarför-

bund (stF) med flera tog våren 2011 ett initiativ 
till en nationell workshop, »Nystart för svensk 
odontologisk forskning«, dit alla akademiska 
institutioner och andra aktörer (offentliga såväl 
som privata) bjöds in att delta. Som resultat av 
samlingen bildades en referensgrupp bestående 
av representanter för universitet/högskolor och 

SAMMANFATTAT Sverige har förlorat sin tidigare starka position 
inom odontologisk forskning, och en förändring är nödvändig 
för att skapa möjligheter att lösa framtida orala hälsoproblem. 
Ekonomiska medel måste tillföras och en stark struktur bildas mellan 
de akademiska institutionerna och tandvårdsaktörerna. Framtida 
studier bör prioritera följande områden: bettfysiologi, karies, 
parodontit/periimplantit, protetiska ersättningar och rotbehandling.

tandvårdens aktörer. Gruppen fick i uppdrag 
att utreda förutsättningarna för nationell sam-
verkan, prioriteringar samt strukturella föränd-
ringar i syfte att stärka den odontologiska forsk-
ningen i Sverige.  

bakgrund
Upprinnelsen till initiativet och uppdraget är de 
många rapporter som visat att svensk odontolo-
gisk forskning har förlorat sin tidigare starka och 
ledande position. Sverige har varit tongivande 
inom den odontologiska forskningen men har 
under senare år minskat i internationell konkur-
renskraft. Detta innebär inte bara ett hot mot am-
bitionen att vara en stark forskningsnation inom 
odontologi utan framför allt försämrade möjlig-
heter att lösa Sveriges befolknings framtida orala 
hälsoproblem. 

En viktig förklaring till att svensk odontologisk 
forskning inte förmått att behålla sin position är 
att de ekonomiska förutsättningarna för att be-
driva forskning har försämrats. I konkurrens 
om anslag betraktas ofta orala sjukdomstillstånd 
som mindre allvarliga och prioriteras därmed 
lågt. Ett ytterligare skäl är att industriella ut-
vecklingsprojekt inom läkemedels- eller teknik-
områdena, som i sig innebär forskningsmöjlighe-
ter, i hög utsträckning saknas inom tandvården. 
Andra orsaker är brist på tid för forskning och 
utvecklingsarbete inom tandvården, avsaknad 
av tjänster som möjliggör en kombination av 
forskning och klinisk verksamhet samt att tand-
vårdens huvudmän inte ställer krav på forskning 
och utvecklingsarbete. 

Den odontologiska forskningen som bedrivs 
vid landets lärosäten är i hög grad beroende av 
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 N ystart för svensk odontologisk forsk-
ning var titeln för den workshop som 
anordnades i mars av sbu, Veten-
skapsrådet, Socialstyrelsen, Sveriges 

Kommuner och Landsting samt Tandläkarför-
bundet. »Nystart« – varför det?

Förra året presenterades ett par sbu-rapporter 
som visade att flera vanliga behandlingsmetoder 
inom tandvården har svagt vetenskapligt stöd. 
Bristen på kunskap om olika behandlingars vär-
de understryks ytterligare av Socialstyrelsens 
arbete med nationella riktlinjer för vuxentand-
vård, där två tredjedelar visar sig ha bristande 
vetenskapligt underlag. Kunskapsluckorna i 
tandvården är betydande och för att uttrycka 
det litet tillspetsat: samhället lägger årligen ner 
mer än 20 miljarder kronor på behandlingar 
som vi faktiskt inte är helt säkra på att de gör 
nytta (i form av till exempel behandlingseffekt 
och i etiskt, socialt och hälsoekonomiskt per-
spektiv). Att evidensen för många behandlingar 
saknas är inget nytt fenomen. Redan i en av 
sbu:s första rapporter, »Benförankrade implan-
tat inom huvud- och halsregionen« (1989), kon-
staterades kunskapsluckor, en trend som fort-
satt i de tio odontologiska rapporter som sedan 
följt. Det bör dock noteras att en hel del av den 
forskning som legat till grund för den evidens 
som ändå föreligger kommer från svenska fors-
kargrupper. Att kompetensen finns är det nog 
ingen som betvivlar men de många kunskaps-
luckorna tyder på att något är fel och att det 
krävs omfattande förändringar, en nystart för 
odontologisk forskning.

De drygt hundra deltagarna i »Nystart för svensk 
odontologisk forskning« – representanter från 
såväl offentlig och privat tandvård som akademi 
och tandvårdshuvudmännen – var förvånans-
värt eniga om inte endast problemen utan också 
om vilka åtgärder som krävs. Det fanns ett 
starkt gensvar och vilja att komma vidare. Man 

Behöver odontologisk  
forskning en nystart?

»Det finns 
en insikt om 
problem, 
det finns en 
väg att gå; 
nu gäller 
det att leve-
rera!«

uttryckte mycket tydligt att 
det krävs en samordning mel-
lan tandvårdens aktörer och 
att man gemensamt måste 
göra både nödvändiga prio-
riteringar och omfattande 
strukturella förändringar. 
Mötesdeltagarna framförde 
också behovet av en natio-
nell styrgrupp som kan ta 
ansvaret för att sätta igång 
och följa upp förändringsar-
betet. Flera tunga represen-
tanter för svensk tandvård pe-
kades ut för styrgruppen – och 
accepterade ansvaret. Det finns 
en insikt om problem, det finns en 
väg att gå; nu gäller det att leverera!

Vi var med och tog initiativet till »Nystart 
för svensk odontologisk forskning« och vi vill 
gärna, utifrån våra roller, medverka till att den 
odontologiska forskningen stärks och utvecklas 
till sin fulla potential. Men först måste profes-
sionen demonstrera att man har kraft och vilja 
att verka i den riktningen. Kan man under en 
nationell styrgrupp enas om prioriteringar och 
strukturella förändringar tror vi det finns en 
god möjlighet till »nystart«. Nu ligger ansvaret 
hos er!

nils oscarson, Socialstyrelsen
sofia tranæus, sbu

mats ulfendahl, Vetenskapsrådet
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NATIONELL WORKSHOP Den 24 mars i 
år arrangerades en nationell workshop: 
»Nystart för svensk odontologisk forsk-
ning«. Tandläkartidningen presenterar på 
följande uppslag två artiklar som bygger 
på föredrag vid detta evenemang.

Vetenskapsrådet (vr), Statens beredning för 
medicinsk utvärdering (sbu), Socialstyrelsen, 
Sveriges Kommuner och Landsting (skl) och 
Sveriges Tandläkarförbund bjöd in till en natio-
nell workshop med rubriken »Nystart för odon-
tologisk forskning«. Idén till denna workshop 
föddes vid ett möte med styrelsen (nämnden) på 
sbu, och eldsjälar för att förverkliga evenemang-
et har varit Mats Ulfendahl, huvudsekreterare 
på Vetenskapsrådet i ämnesrådet för medicin 
och hälsa, och Sofia Tranaeus, nu ansvarig för 
det nya området »Kunskapsluckor« på sbu. 

Det var ett välbesökt evenemang, med repre-
sentanter för myndigheter samt olika kliniska 
odontologiska verksamheter inom offentlig 
och privat sektor och här fanns förstås också 

företrädare för landets alla statliga 
forskande odontologiska insti-

tutioner och många, många 
fler. Alla med odontolo-

gisk behandlingsforsk-
ning som gemensamt 
intresse.

En workshop är 
inte vilket socialt 
»trevligt-att-träffas-
möte« som helst. 
Ordet kommer från 

»verkstad« och an-

vänds för att markera 
att det är ett möte där 
deltagarna involve-
ras aktivt. Ofta med 
en förhoppning att 
åstadkomma något 
påtagligt, som ett ar-
bete i en verkstad. Det 
känns som att mötet 
och mötesdeltagarna 
lyckades i detta avse-
ende. Föredrag och 
sammanfattningar av 
diskussioner och fort-
satta aktiviteter kommer att vara tillgängliga via 
sbu:s hemsida (www.sbu.se).

Alla deltagare var placerade vid runda bord, 
med utsedda samtalsledare. Bland annat disku-
terades nödvändigheten av att prioritera kun-
skapsluckor, men också vilka hinder som finns 
och hur dessa ska överbryggas. Det blev lite svå-
rare att redan vid detta möte utveckla konkreta 
åtgärder och handlingsförslag.

En sak är en enstaka workshop. En helt annan 
sak är en konstruktiv fortsättning. Mötet avslu-
tades i enighet om att några måste föra detta 
vidare, några måste »ta bollen«. Detta gjordes 
extra tydligt genom att ordföranden i Sveriges 
Tandläkarförbund, Gunilla Klingberg, lämnade 
ett antal bollar på podiet. Vi var några som fick 
eller tog dessa bollar. Vi har nu tagit på oss an-
svaret att föra processen vidare. 

I tidigare sammanhang har både Socialstyrelsen 
och sbu konstaterat att vi saknar kunskaper från 
allmäntandvården. Det kanske är framtidens 
största utmaning, att på något sätt involvera 
flertalet som är verksamma i klinisk tandvård 
för att besvara alla identifierade kunskapsluck-
or. Lyckas vi entusiasmera och engagera våra 
kliniskt verksamma kolleger kan vi få tillgång 
till en världsunik kunskapsbank. Vi hoppas att 
ni alla som är verksamma i tandvårdens verk-
liga verkstad kan lockas att medverka i denna 
nysatsning. Hör gärna av er med glada tillrop, 
kritik och förslag.

björn klinge
(Bjorn.Klinge@ki.se)

Samordnare för planering av fortsatt arbete med 
initiativet odontologisk behandlingsforskning 

»… några måste föra 
detta vidare, några 
måste ›ta bollen‹.«

Välkommen till 

Nationell workshop
24 mars 2011 | kl. 10.00–16.00 
Stockholm

Nystart för svensk odontologisk forskning! 

foto:  colourbox
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Våren 2011 togs initiativ till en nationell workshop: »Nystart 
för svensk odontologisk forskning.« Som resultat bildades en 
referensgrupp som fick i uppdrag att utreda förutsättningarna för 
en stärkt odontologisk forskning i Sverige. Ur Tandläkartidningen 
nummer 8 2011.
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direkta statsanslag. Forskarna inom odontologin 
kan söka externa forskningsanslag i de större 
statliga forskningsråden/stiftelserna men kon-
kurrensen är hård och ansökningarna värderas 
mot prioriterade områden inom medicinen. I 
övrigt finns få anslagsgivare för finansiering av 
klinisk odontologisk forskning och de flesta an-
slag som delas ut är små. Industristöd till odon-
tologisk forskning förekommer, men i förhål-
landevis liten omfattning. Patentmedelsfonden 
för odontologisk profylaxforskning och Svenska 
Tandläkare-Sällskapets vetenskapliga fonder 
ger ett begränsat stöd till odontologisk forskning 
men utöver dessa saknas i hög grad för odontolo-
gin särskilda fonder. Detta innebär att man måste 
ha anslag från flera finansieringsställen för att 
kunna genomföra projekt av någorlunda storlek, 
vilket i sin tur betyder att det är svårt att i förväg 
överblicka ekonomin för en klinisk studie. Detta 
kan vara en orsak till att större behandlingsstu-
dier av det slag sbu efterfrågar sällan har utförts.

samordning av resurserna behövs 
För att Sverige ska kunna inta en ledande posi-
tion i den internationella kliniska odontologiska 
forskningen krävs samordning av personella och 
ekonomiska resurser, liksom samarbete mellan 
akademin och tandvårdens aktörer ifråga om 
tillgång till patienter för kliniska studier. Hittills 
har de goda möjligheterna till samarbete varit 

tämligen dåligt nyttjade. De positiva signaler 
som nu kommer från offentliga såväl som priva-
ta vårdgivare om att stödja forskningssamarbete 
ekonomiskt och markera vikten av forskning i 
till exempel styrdokument ger dock anledning 
till optimism. 

De svenska offentliga registren är unika i värl-
den och erbjuder goda möjligheter för klinisk 
forskning. Detta i kombination med den svenska 
tandvårdens tydliga organisation innebär att 
förutsättningarna för svensk odontologisk forsk-
ning att utvecklas och återta sin ledande position 
är mycket goda. Inom barn- och ungdomstand-
vården såväl som vuxentandvården finns stor 
potential för att bedriva patientnära forskning, 
inklusive större behandlingsstudier av hög in-
ternationell kvalitet. Möjligheterna att bedriva 
högklassig klinisk forskning är således mycket 
goda inom den svenska tandvården och de po-
tentiella vinsterna för patienterna och för sam-
hället är stora.

År 2008 uppgick kostnaden för svensk tand-
vård till totalt 21,8 miljarder kronor och detta 
utgör cirka 7 procent av den totala kostnaden för 
hälso- och sjukvården. Kostnaderna som uppstår 
till följd av sjukdomar i munhålan är ytterliga-
re ett argument för varför insatserna inom den 
odontologiska forskningen bör utökas. 

För att utvecklingen ska kunna vändas krävs 
att de odontologiska fakulteterna/institutio-
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»… förut-
sättningarna 
för svensk 
odontologisk 
forskning att 
utvecklas och 
återta sin 
ledande posi-
tion är myck-
et goda.«
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nerna satsar på mer samverkan sinsemellan så-
väl som med andra institutioner (nationellt och 
internationellt) och med tandvårdens aktörer. 
Klinisk forskning kan svårligen bedrivas bara på 
de odontologiska utbildnings- och forskningsen-
heterna utan måste utföras på fältet i samarbete 
med tandvården. Här krävs därför en samlad 
forskningsinsats, där akademin och tandvården 
tillsammans definierar forskningsfrågorna och 
samarbetar i genomförandet av kliniska studier. 

fem prioriterade områden
sbu och Socialstyrelsen har identifierat ett fler-
tal områden i tandvården där behovet av ny kun-
skap och kliniska studier med god studiedesign 
är stort. Nedan följer fem prioriterade områ-
den/kliniska frågeställningar som fakulteterna 
och tandvården anser bör prioriteras i framtida 
interventionsstudier. Frågeställningarna är ett 
koncentrat av de mest centrala frågeställning-
arna inom de sju diagnosområdena i de av Soci-
alstyrelsen beskrivna nationella riktlinjerna och 
sbu:s översikter. 
n Bettfysiologi. Med kontrollerade kliniska 

studier (rct) utvärdera effekterna av olika 
behandlingar eller kombinationer av behand-
lingar vid smärta och käkfunktionsstörningar. 
Dessutom identifiera prediktorer så att be-
handlingen blir så effektiv som möjligt.

n Karies. Utvärdera kariesförebyggande åtgär-
der på såväl barn och ungdomar som vuxna 
personer.

n Parodontit/periimplantit. Utvärdera parodon-
titförebyggande åtgärder på såväl barn och 
ungdom som vuxna patienter samt förekomst 
(prevalens) av periimplantit och utvärdera 
olika behandlingsmetoder vid periimplantit.

n Protetiska ersättningar. Kontrollerade kliniska 
studier där olika behandlingsalternativ jäm-
förs med varandra, som exempelvis avtagbar 
och fast protetik, tand- och implantatförank-
rad protetik där också patientupplevelser och 
hälsoekonomi vägs in.

n Rotbehandling. Utvärdering av endodontisk 
behandling med utfallsmåtten periapikalsta-
tus och tandöverlevnad med prospektiva kon-
trollerade studier (≥ 4 år). Jämförelser mellan 
överkappning och pulpektomi samt rotbe-
handling som alternativ till extraktion och en 
protetisk tandersättning.
Grunden för prioriteringen är att de valda 

frågeställningarna hänger samman med ett be-
tydande folkhälso-/munhälsoproblem och där-
med har stor betydelse för enskilda och grupper 
av individer i samhället. Följaktligen får de också 
betydande konsekvenser ur ett samhällsekono-
miskt perspektiv. 

En ytterligare bakgrund är att det vid de fyra 
större lärosätena, tillsammans med de regionala 
högskolorna, finns tillräcklig vetenskaplig kom-
petens och inriktning för att man i samverkan 

ska kunna leda föreslagna interventionsområden 
och projekt. Dessutom har det varit viktigt att be-
akta de regionala förutsättningarna ute i landets 
allmäntandvård; att det finns en bra grundstruk-
tur med förutsättningar och vilja bland tandvår-
dens aktörer att genomföra interventionsstudier 
inom föreslagna områden.

Studierna ska genomföras så att det också blir 
möjligt att utvärdera interventionernas hälso-
ekonomiska konsekvenser och deras påverkan 
på individens livskvalitet. Flera av de sjukdomar 
som drabbar munnen är relaterade till livsstil. 
Den genomlysning av tandvårdens metoder som 
Socialstyrelsen genomfört har dessutom visat att 
det finns ett behov av att även utvärdera effekter 
av beteendemedicinska metoder, för att påverka 
människors beteenden och vanor. Dessa studier 
kan med fördel integreras med effektstudier av 
behandling.

genomförande kräver forskning av hög kvalitet
För att erhålla valida kunskaper inom de fem pri-
oriterade områdena krävs forskning av hög kvali-
tet och tillgång på robusta material, det vill säga 
randomiserade multicenterstudier utförda med 
stora patientgrupper. För varje område krävs en 
projektbudget om minst 10–15 miljoner kronor.

För att forskningen ska kunna hävda sig i den 
internationella konkurrensen och kunna ge 
avtryck i tandvården måste forskare och fors-
kargrupper agera i stabila nätverk som i sin tur 
skapar långsiktiga och pålitliga strukturer för in-
teraktion och samverkan med offentlig såväl som 
privat tandvård. Detta förutsätter en långsiktig 
och stabil finansiering. 

De fyra odontologiska fakulteterna/institutio-
nerna innehar en betydande forskarkompetens 
med upparbetade nationella och internationella 
forskarnätverk. Exempelvis finns nätverk mellan 
Umeå–Stockholm–Malmö inom bettfysiologi 
såväl som protetik och inom endodonti/rotbe-
handling samverkar Göteborg–Malmö–Köpen-
hamn. Dessutom ingår universitetet i Karlstad 
och högskolorna i Dalarna och Kristianstad samt 
de landstingsstödda institutionerna i Jönköping, 
Örebro, Linköping och Halmstad på olika sätt i 
nätverk med de fyra odontologiska fakulteterna/
institutionerna. Därtill finns forskarkompetens 
inom såväl den offentliga som privata tandvår-
den.

Igångsatta forskningsprojekt
Exempel på ett redan igångsatt forskningspro-
jekt är »Träning av käksystemets motorik. Ut-
fall av randomiserade kontrollerade studier på 
patienter med specifika diagnoser relaterade till 
smärta och käkfunktionsstörningar«. Projektet 
stöds av forskningsmedel från Vetenskapsrådet 
(1,6 miljoner kronor) samt från Västerbottens 
läns landsting (1,6 miljoner kronor). Smärta och 
funktionsstörning i käksystemet har en negativ 

»För att 
erhålla valida 
kunskaper 
… krävs 
forsk ning av 
hög kvalitet 
och tillgång 
på robusta 
material …«
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inverkan på individens orala hälsa och livskva-
litet, symtomen påverkar stämningsläge och ar-
betsförmåga. Behandlingsbehovet relaterat till 
käkfunktionsstörningar skattas i intervallet 5–15 
procent av den vuxna befolkningen. Hos många 
föreligger en samsjuklighet med andra smärtor i 
kroppen och nedsatt allmän hälsa. 

Ett annat stort samverkansprojekt, som leds av 
medarbetare från avdelningen för parodontologi 
vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universi-
tet, avser långtidsuppföljning av tandimplantat. 
I detta nationella projekt, med stöd från För-
säkringskassan, analyseras stora patientgrupper 
som erhållit tandimplantatbehandling utförd 
inom olika vårdgivarkategorier med avseende 
på vårdkvalitet, patientupplevd nytta och hälso-
ekonomiska aspekter av utförd behandling för 
att möta behovet av att fylla redan identifierade 
kunskapsluckor.

Nationell klinisk forskarskola
Ett ytterligare initiativ är förslag om en nationell 
klinisk forskarskola i odontologi. Forskarskolan 
ska verka för att utveckla och stärka den fram-
tida forskningen inom tandvård och oral hälsa. 
Genom utbildning av doktorander kan en stark 
kärna bildas för framtidens svenska tandvård 
inom offentliga, privata och akademiska sektorn. 
I forskarskolan samverkar alla odontologiska fa-
kulteter vid svenska universitet och högskolor 
samt Sveriges Kommuner och Landsting (skl). 
Våra gemensamma nätverk av internationella 
institutioner kommer också att medverka. Sve-
rige har unika möjligheter att utföra storskaliga 
populationsbaserade kliniska studier av hög kva-
litet inom odontologi och svara på viktiga, re-
dan identifierade frågeställningar inom klinisk 
praxis, som inkluderar exempelvis brist på häl-
soekonomiska analyser och ett patientcentrerat 
perspektiv.

En viktig målsättning är att fokusera på studier 
med större patientgrupper och en patientmix 
som speglar den som den vanliga tandläkaren 
möter. Detta inbegriper förmågan till samarbete 
och nätverkande på nationell nivå, inom både 
offentlig och privat tandvård. Evidensbaserad 
tandvård, identifierade kunskapsluckor, livskva-
litet, hälsoekonomi och kommunikation är där-
för centrala inslag i denna forskarskola. 

Infrastruktur för webbaserad insamling
För att möjliggöra insamling av data från många 
tandvårdsenheter föreslår vi utveckling av en in-
frastruktur för webbaserad insamling och möj-
lighet till central bearbetning av orala hälsodata. 
Ett regionalt kompetenscentrum för nationella 
kvalitetsregister (Uppsala Clinical Research 
Center) har uttryckt intresse för sådan samver-
kan.

I en nyligen publicerad studie om vetenskaplig 
produktion (Klingberg G, Dahllöf G. Samarbetet 

inom forskningen ökar. Tandläkartidningen 2011; 
103: 64–8) konstaterades att det i Sverige finns en 
förhållandevis stor kritisk massa av forskare som 
är involverade i odontologisk forskning. Studien 
visade också att forskningen står sig väl interna-
tionellt och att det skett en ökning av samarbete 
på både det nationella och internationella planet. 

Skapa utrymme för forskning
Ökande krav på effektivitet och produktivitet i 
tandvården bidrar till att förutsättningarna för 
att bedriva behandlingsforskning försämras. 
Långsiktigt måste tid och utrymme för forskning 
skapas och tandvårdens nuvarande finansie-
ringssystem innebär att den patientnära forsk-
ningen hittills inte kunnat prioriteras. 

Den behandlingsforskning som utförts har i re-
gel gjorts inom ramen för den offentliga tandvår-
den, trots att privattandvården svarar för en stor 
andel av den totala vuxentandvården i Sverige i 
dag. För att möjliggöra större studier och för att 
kunna ge en heltäckande bild är det därför önsk-
värt att också privattandvården involveras. 

Dessutom erbjuder patientdatasystemen goda 
tekniska möjligheter för privattandläkare att del-
ta i klinisk forskning, inklusive samkörning med 
olika patientregister.

Förutsättningar för effektiv forskning
Vi menar att följande förutsättningar är centrala 
för att Sverige ska få till stånd en effektiv och 
slagkraftig odontologisk forskning: 
n Anpassning av befintliga ekonomiska och per-

sonella forskningsresurser.
n Ytterligare ekonomiska medel från forsknings-

fonder och finansiärer måste tillföras fakulte-
terna/institutionerna för att frigöra forskarna 
från sina andra ordinarie arbetsuppgifter som 
undervisning, tandvård och administration.

n Ekonomiska medel måste tillföras tandvården 
för att tandvårdens yrkesutövare tillsammans 
med forskarna ska kunna bedriva behandlings-
forskning inom ordinarie tandvårdsverksam-
het – fokus på att inte äventyra vårdproduk-
tionen i tandvården.

n Etablera samverkan och skapa tillgång till spe-
cialkompetens i form av personal med särskild 
sakkunskap för att planera och genomföra be-
handlingsstudier samt sakkunskap inom epi-
demiologi, hälsoekonomi och beteendeveten-
skap.   

Referensgrupp för en stark struktur
För att stödja en framtida stark struktur mellan 
de akademiska institutionerna och tandvårdsak-
törerna har en referensgrupp bildats. Referens-
gruppen består av företrädare för de fyra odon-
tologiska fakulteterna/institutionerna, regionala 
högskolorna, landstingen med representation 
från vårdgivare genom Sveriges Kommuner och 
Landsting, Sveriges Folktandvårdsförening och 

»Långsiktigt 
måste tid och 
utrymme för 
forskning 
skapas …«
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Privattandläkarna, företrädare för hela profes-
sionen (Sveriges Tandläkarförbund och Sveriges 
Tandhygienistförening) samt för brukar/patient-
organisationerna. 

Referensgruppen ska inte bedriva någon egen 
forskning utan ha som främsta uppgift att sti-
mulera och etablera samverkan, underlätta sam-
ordning av forskning och resurser samt att vidta 
nödvändiga åtgärder för att realisera målsätt-
ningen med forskningssatsningen. 

Det vore en fördel om ett antal koordinatorer, 
en från varje odontologisk fakultet/institution, 
får i uppdrag att organisera samverkan utifrån 
de fem prioriterade forskningsområdena. För 
respektive område krävs sannolikt samverkan 
mellan minst två forskargrupper från minst två 
olika fakulteter/institutioner.

avsiktsförklaring
Vid en kommande satsning och utlysning av 
forskningsmedel för odontologisk klinisk forsk-
ning finns en beredskap, vilja och kapacitet bland 
landets akademiska institutioner och tandvårds-
organisationer att tillsammans söka medel för att 

genomföra studier med hög kvalitet och robusta 
material (multicenterstudier med stora pati-
entmaterial). Med utgångspunkt från sbu:s och 
Socialstyrelsens påvisade kunskapsluckor inom 
området är målsättningen att producera en na-
tionellt och internationellt slagkraftig klinisk 
odontologisk forskning.  

På UPPdrag aV reFerenSgrUPPen
LARS BONDEMARK

 dekanus, Malmö

50 000 kronor för bästa översiktsartikel
Vem skriver bästa översiktsartikeln i Tand-
läkar tidningen? Styrelsen för Sveriges Tand-
läkarförbund delar vartannat år ut ett sti-
pen dium på 50 000 kronor till författaren/
författarna av en veten skaplig översiktsartikel 
som publicerats i Tand läkartidningen under de 
senaste två åren. 

Upp till fem kandidater utses, som ska repre-
sentera olika aspekter inom odontologin 
och ha gott vetenskapligt underlag. Särskilt 
beaktas författarnas skicklighet att peda-
gogiskt sammanfatta ett vetenskapligt 
område så att det blir användbart för 
tandläkarkåren som helhet, både kliniker 
och forskare.

Stipendiet delas ut nästa gång i samband 
med förbundsmötet i december 2013. 

Bästa 
översiktsartikel 2011. 
Nästa stipendium delas ut 2013.

författarna av en veten skaplig översiktsartikel 
som publicerats i Tand läkartidningen under de 

Bästa 
översiktsartikel 2011. 
Nästa stipendium delas ut 2013.
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➤ Att restaurera en tand är en vardagsrutin inom 

tandvården som sällan eller aldrig ifrågasätts. Att 

ifrågasätta, skulle beröra själva kärnan inom yr-

ket. Inom professionen reflekterar vi sällan kri-

tiskt över begreppet »drilling and filling«. Men 

det gör andra; I en ledare i The Lancet 2009 [1] 

beskrevs den odontologiska professionen på föl-

jande sätt: »Dentists have also taken little inte-

rest in oral health, preferring to treat rather than 

prevent oral disease.« En månad senare provoce-

rade British Dental Journal [2] sina läsare genom 

att fråga om oral hälsa och tandvård var fören-

liga. Och nu publicerar vi en serie av artiklar som 

fokuserar på restauration av en tand. Är detta 

rent vansinne?Nej, det är det inte. Att restaurera eller icke 

restaurera är ett kliniskt beslut som vi tar flera 

gånger varje dag, och som får livslånga följder 

för patienterna. Ibland kan restaurationen vara 

ett steg för att främja oral hälsa, då som ett kom-

plement till orsaksinriktad och förebyggande be-

handling. I de nordiska länderna håller vi i dag 

såklart inte med uttalandena i nämnda ledare, ef-

tersom tonvikten på förebyggande åtgärder och 

att inte restaurera tidiga kariesskador hos oss har 

lett till en dramatisk minskning av kariespreva-

lensen. Restaurering av kariesskador är självfal-

let fortfarande en viktig behandling och adhesiva 

fyllningsmaterial har skapat förutsättningar för 

mindre invasiv reparativ vård som torde öka den 

mekaniska hållbarheten hos både tand och fyll-

ning.
De separata artiklarna i denna serie kommer 

att följa nedanstående resonemang (figur i):

Dan Ericsonprof, avd för cariologi, Odontologiska fakulteten, Malmö universitet, Sverige
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Efter att ha diagnostiserat kariesrisk eller kari-

esskador hos en patient måste vi ta ett beslut om 

behandling. Den kan omfatta orsaksinriktad och 

förebyggande behandling, restauration eller till 

och med extraktion. En naturlig utgångspunkt 

i en serie artiklar om tandrestaurationer är be-

slutsfattande och analys av konsekvenserna av 

att restaurera kontra konsekvenserna av att inte 

restaurera, med speciell hänsyn till icke-invasiv 

behandling. Då ett beslut att restaurera är fat-

tat, kommer fokus att ligga på preparation av en 

kavitet som passar det aktuella fyllningsmateria-

let, och helst även till kariesskadan, emalj- och 

dentinbonding samt materialegenskaper. Kli-

niska rutiner för att uppnå optimal fyllnings-

kvalitet kommer att vara ett centralt ämne, och 

restauration av rotkaries hos äldre kommer att få 

särskild uppmärksamhet. Slutligen, och kanske 

mest relevant, kommer fyllningens överlevnad 

i munnen att analyseras och diskuteras. Denna 

serie av artiklar omfattar inte behandling och fö-

rebyggande av dentala erosioner eller bett med 

omfattande slitage som kan kräva särskilda be-

handlingsmetoder.Vi vet alla att en frisk, icke restaurerad tand är 

att föredra och att metoder för att bibehålla en 

frisk tand frisk finns tillgängliga. Vi vet också att 

vi inte lyckas förebygga och stoppa karies hos alla 

våra patienter. Reparativ behandling är alltså att 

ta till, när allt annat har misslyckats. När väl ett 

beslut att laga är taget, är det av stor betydelse att 

patientkooperation och kvaliteten på fyllningen 

blir optimala för att maximera tandens och fyll-

ningens livslängd

NordISKT TEmA 2011Att restaurera en tand
– är det bra medicin? 

Figur I. Fokus och begräns-
ningar i temat »Att restaurera 
en tand«. Diagnostik och risk-
bedömning är viktiga områden 
som bara delvis berörs inom 
detta tema. Termerna »icke-
invasiv« och »icke-operativ« 
används båda, men har samma 
innebörd.

ATT resTAurerA en TAnD 

Diagnostik
riskbedömning Behandlingsbeslut

restaurering- preparation- material- bonding- fyllningsteknik

Icke-invasiv behandling- kausal/preventiv- försegling

Prognos/överlevnad
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Några reflektioner kring karies, fyllningstek-

nik och livslängd hos fyllningar kan komma väl 

till pass när man funderar på huruvida fyllningar 

är bra medicin vid behandling av karies.
Om fyllningar och deras överlevnad:

n Anledningen till att utföra den första fyllning-

en i en tand är karies. Nästa gång är det oftast 

sekundär karies (figur ii) [3, 4, 5, 6].

n Vid preparation av klass ii-kaviteter (då grann-

tandsskydd inte används), blir den intilliggan-

de tandytan skadad i cirka två tredjedelar av 

fallen. Om tandytan är frisk från början dubb-

leras kariesrisken vid en skada jämfört med om 

ytan inte skadas vid preparationen [7].

n En fyllning har ingen påverkan på utveck-

lingen av primär eller sekundär karies [8], och 

patienter med förhöjd kariesrisk förlorar sina 

fyllningar i snabbare takt [6].
n Fyllningars livslängd är begränsad. Hälften av 

tuggbelastade kompositfyllningar ersätts efter 

cirka fem till sju år [9, 10]: Begreppet »perma-

nenta fyllningar« existerar inte.
n Tandläkare spenderar merparten av sin kli-

niska tid till att behandla tidigare restaurerade 

tänder [11].
Om progressionshastighet hos karies  

och icke-invasiv behandling:
n Karies utvecklas i allmänhet ganska långsamt 

[12, 13] och vi har tämligen lång tid på oss att 

stoppa progressionen och minska kariesrisken 

[14].
n Förebyggande åtgärder kan minska kariesinci-

densen [15].
Om vikten av fyllningsmaterial:

n Historiska data visar att fyllningar i amalgam 

normalt kan ha betydligt bättre livslängd än 

komposit [10]. Det har skett en betydande ut-

veckling av tandfärgade material och tillhö-

rande tekniker. Användningen av amalgam är 

nu mycket begränsad, och formellt förbjuden i 

Danmark, Sverige och Norge.
n Materialval och bindningstekniker har mindre 

inverkan på fyllningars överlevnad än egen-

skaper hos patient och operatör [6, 16]. För 

klass v-kaviteter gjorda på andra indikationer 

än karies, har man emellertid nyligen påvisat 

ett samband mellan bindningsstyrkor mätt in 

vitro och klinisk överlevnad av restaurationer 

[17].

Att restaurera en tand är ibland ett nödvändigt 

förfarande och därmed en ingrediens i »god 

medicin«, förutsatt att vi kontrollerar sjukdo-

men och gör en adekvat restauration. Nu när allt 

detta är klart, kan det vara dags att njuta av den 

första artikeln under detta tema »Att restaurera 

en tand«.  Trevlig läsning!
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Figur II. Orsaker till fyllningsterapi [6].
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