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 K raven på vetenskapligt dokumen-
terad effekt för olika behandlingar, 
metoder (exempelvis diagnostiska 
och kirurgiska) eller medicinska 
teknologier har kontinuerligt ökat 

inom hälso- och sjukvården. Detsamma gäller 
för tandvården, där Socialstyrelsens gällande 
författningar för kvalitetsledningssystem fordrar 
dokumenterade rutiner för att styra och utvär-
dera introduktion, tillämpning och avveckling av 
metoder för diagnostik, vård och behandling [1]. 

Nya tekniker införs fortfarande högst godtyck-
ligt på många kliniker. Ett av de viktigaste skälen 
till att hta-arbete behövs inom tandvården, är 
att få ett ordnat införande av nya tekniker. Minst 
lika viktigt är det att avveckla ineffektiva eller 
skadliga metoder på ett strukturerat sätt. För 
att ta fram och kunna sammanfatta det veten-
skapliga underlaget för olika metoder, baseras 
hta-arbetet på att göra så kallade systematiska 
översikter. En systematisk översikt innebär att 
den vetenskapliga litteraturen för en viss metod 
eller teknologi granskas på ett välstrukturerat 
sätt, utifrån riktlinjer som är särskilt utvecklade 
för detta ändamål [2]. 

Artikelns syfte är att beskriva hur arbetet vid 
regionalt hta-centrum i Västra Götalandsregio-
nen går till och att ge exempel på genomföran-
det av ett hta-projekt från tandvården, samt att 
diskutera kring nyttan av regionalt hta-arbete.

varför behövs hta?
I samma takt som kraven på vetenskaplig doku-
mentation har tilltagit, har även behovet av sys-
tematiska utvärderingar ökat. Som svar på denna 
efterfrågan publiceras systematiska översikter, 
av varierande kvalitet, i kontinuerligt ökande vo-
lymer [3]. 
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SAMMANFATTAT Västra Götalandsregionen tillämpar medicinsk 
utvärdering genom verksamhetsbaserad HTA (Health Technology 
Assessment). HTA-arbete behövs inom tandvården för att få 
ett ordnat in förande av nya tekniker och för att kunna avveckla 
ineffektiva eller skadliga metoder på ett strukturerat sätt. 

Regionalt HTA-arbete 
utvecklar tandvården

»… HTA-centrum bedriver projekt 
som utvärderar frågor som är direkt  
relaterade till verksamheten.«
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Många hta-enheter har grundats runt om i 
världen. Ett exempel på en nationell hta-enhet 
är svenska sbu (Statens beredning för medicinsk 
utvärdering), som bland annat gör omfattande, 
ofta ämnes överskridande, systematiska över-
sikter. Exempel på en sådan nyligen genomförd 
sbu-rapport inom tandvården är »Rotfyllning – 
En systematisk litteraturöversikt« [4]. Fram till i 
dag har sbu publicerat nio systematiska rappor-
ter om olika sjukdomar och tillstånd i munhålan 
(http://www.sbu.se/sv/Publicerat). 

sbu-rapporter och andra välgjorda systema-
tiska översikter är av stor vikt för tandvården, 
då det är högst ovanligt att kliniker själva hinner 
göra systematiska utvärderingar på ett fullstän-
digt sätt.

En regional, verksamhetsbaserad motsvarig-
het till sbu är hta-centrum i Västra Götalands-
regionen. hta-centrum skapades efter en utred-
ning om regional utvärderingsverksamhet under 
åren 2005–2006 [5]. Under sista kvartalet år 
2007 beslutade ledningen i Västra Götalandsre-
gionen att i samarbete med Sahlgrenska univer-
sitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin i Gö-
teborg starta hta-centrum [5]. I nuläget arbetar 
åtta deltidsanställda på hta-centrum i Västra 
Götalandsregionen.

hta-centrum i Västra Götalandsregionen är 
medlem i det hta-nätverk som sammanlänkar 
svenska regionala enheter med centrala aktö-
rer inom området som sbu och Socialstyrelsen. 
I nätverket diskuteras till exempel metodfrågor 
och vilka projekt som startas så att dubbelarbete 
undviks. hta-centrum samarbetar även med sbu 
genom att ta fram gemensamma rapporter, till 
exempel Vakuumassisterad sårläkning [6].

En betydande skillnad i arbetssättet mellan 
sbu och det regionala hta-centrumet i Västra 
Götalandsregionen är att hta-centrum bedriver 
projekt som utvärderar frågor som är direkt re-
laterade till verksamheten i regionen [5, 7]. Dessa 
frågor konkretiseras och besvaras i fokuserade 
systematiska översikter [5, 7]. Samtidigt ska pro-
cessen hållas relativt snabb och den effektiva pro-
jekttiden ska helst inte överskrida tre månader. 

I hta-rapporter utvärderas metodens effek-
tivitet och risker med patientnyttan i centrum, 
men även organisatoriska aspekter och teknolo-
gins kostnader, ofta i form av hälsoekonomiska 
överväganden, samt etiska aspekter belyses [5]. 
Dessutom redovisas viktiga kunskapsluckor som 
identifierats under projekten [5]. Ett medvetet 
val är dock att avstå från att ge behandlingsre-
kommendationer eller riktlinjer.

hta-rapporterna har visat sig vara till stor 
hjälp för verksamhetschefer och beslutsfattare 
i Västra Götalandsregionen. Underlag från hta-
rapporter är också värdefulla i diskussioner om 
prioriteringar (samt om ersättningsberättigande, 
till exempel i tandvårdstaxan), eller i situationer 
där olika behandlingsalternativ ska vägas mot 

varandra, till exempel i diskussioner med försäk-
ringsbolag och patienter.

hta-processen
När ett önskemål om utredning anmälts till 
hta-centrum, via exempelvis klinikchef eller 
verksamhetschef, sker en bedömning om me-
toden kan accepteras för utvärdering eller inte. 
För att uppskatta om mängden och typen av ve-
tenskaplig dokumentation är tillräcklig för ett 
hta-projekt gör särskilt utbildade informations-
specialister en preliminär sökning i databaser. 
Därutöver tillämpas även andra prioriterings-
principer som avgör om en fråga kan accepteras 
som hta-projekt [8]. Om projektet accepterats 
utser verksamhetschefen (för ämnesområdet i 
fråga) en projektgrupp, och hta-centrum utser 
resurspersoner och informationsspecialister 
som stödjer projektgruppen (figur i). Avsikten 
är att verksamhetsbaserat hta-arbete ska utfö-
ras av representanter från verksamheter som är 
direkt involverade i metoden som utvärderas. 
Dessa verksamhetsanknutna personer får under 
processen stöd från hta-centrum av personer 
som har god erfarenhet av systematiska översik-
ter [5].

Initialt fastställs gemensamt en fokuserad 
fråga som konkretiseras i ett så kallat pico (Po-
pulation, Intervention, Comparison, Outcome). 
I förkortningen pico står P för den studerade 
patientgruppen, I för teknologin eller meto-
den som önskas studeras, C för teknologin eller 
metoden som man vill jämföra med, samt O för 
utfallen som studeras [9]. I första hand ska pa-

Figur i. Arbetssättet inom hta som initieras av en verksamhets-
baserad frågeställning. 
Modifierad från Bergh et al, 2010 [5].
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tientrelaterade utfallsmått väljas. Ett väldefinie-
rat och välgenomtänkt pico utgör således själva 
grunden för en systematisk litteratursökning där 
relevant dokumentation identifieras för vidare 
granskning. På detta sätt togs till exempel hta-
rapporten om extraktion av visdomständer fram 
av en arbetsgrupp bestående av två tandläkare 
från Specialistkliniken för käkkirurgi, Göteborg, 
samt en tandläkare från Specialistkliniken för 
endodonti, Göteborg, i samarbete med hta-cen-
trum [10].

hta om visdomstandsextraktioner
hta-projektet inleddes med en halvdagsutbild-
ning i hta och beskrivning av vad arbete enligt 
detta sätt innebär. Under utbildningen formu-
lerades en fokuserad fråga, som i fallet med vis-
domstandsextraktioner löd: »Minskar profylak-
tisk extraktion av visdomständer hos symtomfria 
individer, respektive hos individer med lokala 
symtom, den framtida risken för infektioner och 
lokala patologiska förändringar?«

För hta-projektet om visdomstandsextraktio-
ner fastställdes pico enligt:
 P1 = Friska personer av alla åldrar med helt eller 

delvis retinerade visdomständer utan lokala 
symtom.

 P2 = Friska personer av alla åldrar med helt eller 
delvis retinerade visdomständer med lokala 
symtom.

 I = Extraktion av visdomstand.
 C = Ingen extraktion eller annan behandling av 

visdomstand.
 O = Primär utfallsvariabel: Infektion. Sekundä ra 

utfallsvariabler: Rotresorption, platsbrist/ 
trång ställning (»crowding«), karies i närlig-
gande tand, parodontit vid närliggande 
tand, komplikationer till följd av den kirur-
giska extraktionen [10].

Med utgångspunkt i pico utförde informa-
tionsspecialisterna en bred och systematisk lit-
teratursökning i relevanta databaser, samt en 
första bortgallring av abstrakt som uppenbart 
inte uppfyllde pico. Kvarvarande artiklar skick-
ades i fulltext till samtliga i arbetsgruppen och 
till resurspersonerna från hta-centrum. Litte-
ratursökningen identifierade två tidigare, väl-
gjorda systematiska översikter som hade inklu-
derat kontrollerade studier och randomiserade 
kontrollerade studier. Därut över identifierades 
16 fallserier [10]. De systematiska översikterna 
granskades individuellt av alla i projektgrup-
pen, enligt granskningsmallar som tagits fram av 

sbu [11]. Vid ett möte diskuterades de individu-
ella bedömningarna gemensamt och artiklarna 
kvalitetsgraderades. De inkluderade studiernas 
design, kvalitet och resultat sammanställdes för 
varje utfallsmått, för att sedan utgöra underlag 
för ställningstagande till det vetenskapliga stö-
det för frågeställningen [12]. För skattning av 
evidensstyrkan används numera det fyragradiga 
grade-systemet, som ger ett mått på tilltron till 
studiernas skattning av effekten, för varje stude-
rat utfall [12] (se fakta 1).

I den ena systematiska översikten som var från 
Norge ingick två, förhållandevis små, icke-ran-
domiserade kontrollerade studier [13]. En av de 
sammanfattande slutsatserna i den norska rap-
porten var att avlägsnande av asymtomatiska reti-
nerade visdomständer inte rekommenderas [13]. 
Den andra systematiska översikten var utförd 
av Cochrane Collaboration [14], och innefattade 
två publicerade randomiserade kontrollerade 
studier om effekten av visdomstandsextraktio-
ner i syfte att förhindra senare trångställning i 
underkäkens tandbåge [15, 16]. I denna översikt 
fann man att det varken finns bevis för eller emot 
rutinmässigt avlägsnande av asymtomatiska re-
tinerade visdomständer [14]. Däremot fann man 
visst vetenskapligt stöd för att avlägsnande av 
asymtomatiska retinerade visdomständer hos 
ungdomar varken minskar eller förebygger se-
nare trångställning av underkäksincisiver [14].

I samstämmighet med de tidigare översikterna 
konkluderade hta-rapporten från Västra Göta-
landsregionen att det saknas vetenskaplig doku-
mentation såväl till stöd för profylaktisk extrak-
tion som för att avstå från sådan åtgärd [10]. Det 
vetenskapliga underlaget för eventuella positiva 
eller negativa effekter till följd av extraktion av 
symtomfria respektive av symtomgivande re-

FAKTA 1. 
EVIDENSSTYRKANS FYRA NIVÅER ENLIGT GRADE

n Starkt vetenskapligt underlag: + + + +
Det är osannolikt att framtida forskning kommer att 
ha betydelse för vår tilltro till skattningen av effek-
ten.

n Måttligt starkt vetenskapligt underlag: + + +  
Framtida forskning kommer sannolikt att ha betydelse 
för vår tilltro till skattningen av effekten. Skattningen 
kan eventuellt komma att ändras.

n Begränsat vetenskapligt underlag: + +   
Det är högst sannolikt att framtida forskning har bety-
delse för vår tilltro till skattningen av effekten. Det är 
mycket möjligt att skattningen kommer att ändras.

n Otillräckligt vetenskapligt underlag: +    
Varje skattning av effekten är mycket osäker (inget 
uttalande om effekt).

 Modifierad från Atkins et al, 2004 [12].

»Förutom att profylaktisk extraktion 
av visdomständer saknade vetenskap-
ligt stöd var åtgärden förknippad med 
risker för patienterna.«
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tinerade visdomständer bedömdes vara otill-
räckligt (grade + ) [10]. Förutom att pro-
fylaktisk extraktion av visdomständer saknade 
vetenskapligt stöd var åtgärden förknippad med 
risker för patienterna. De inkluderade fallserier-
na rapporterade förekomst av biverkningar och 
komplikationer, såsom postoperativ smärta eller 
infektion, alveolit, sensoriskt bortfall och trismus 
[10]. Även de etiska och ekonomiska aspekterna 
av behandlingen diskuterades i rapporten [10].

Kvalitetssäkringsprocessen avslutas alltid med 
att hta-rapporten och externa granskares utlå-
tanden diskuterades i en kvalitetssäkringsgrupp 
[5]. När en hta-rapport är klar publiceras kvali-
tetssäkringsgruppens sammanfattande engelska 
utlåtande i internationella hta-databaser, med 
länk till den fullständiga rapporten som görs 
tillgänglig för allmänheten på internet via hta-
centrums hemsida: http://www.sahlgrenska.se/
SU/Forskning/HTA-centrum/.

Slutversionen av hta-rapporten och utlåtan-
det skickas även till den verksamhetschef som 
initialt ställt frågan, samt till program- och prio-
riteringsrådet, sjukhusledningar i Västra Göta-
landsregionen, till sbu och till relevanta sektors-
råd i Västra Götalandsregionen.

Nyligen färdigställdes ytterligare en hta-
utvärdering av behandlingsmetodik inom tand-
vården, nämligen om kognitiv beteendeterapi är 
en bättre metod för att bota extrem tandvårds-
rädsla/fobi jämfört med annan behandling, så-
som konventionell tandvård eller farmakologisk 
behandling. Rapporten är godkänd och publice-
rades via hta-centrums hemsida under juni 2012 
[17]. 

Genom att viktiga kunskapsluckor identifie-
rats har flera av de genomförda utvärderingarna 
lett till nya forskningsprojekt. Västra Götalands-
regionen och Sahlgrenska universitetssjukhuset 
har årligen avsatt sex miljoner kronor till forsk-
ningsstöd för kunskapsutveckling av teknologier 
som genomgått en hta-analys och som bedömts 
lovande. Hittills har 19 sådana forskningsprojekt 
beviljats anslag, dock ännu inga från tandvården.

diskussion
I samband med olika projekt har hta-centrum 
i Västra Götalandsregionen hittills utbildat och 
tränat ungefär 200 personer i medicinsk utvär-
dering och kritisk granskning enligt hta-meto-
dologier. hta-centrum undervisar även läkar-
kandidater, st-läkare, forskarstuderande och 
andra grupper inom sjukvården. Målsättningen 
är att tankesättet för hta ska genomsyra läkar-
utbildningen från kandidatnivå till färdig specia-
list [5]. Tandläkare ställs ofta inför nya material 
och teknologier i den kliniska vardagen. Det vore 
därför värdefullt för alla tandläkare att känna till 
principerna för kritisk granskning av medicinsk 
litteratur och att kunna tillämpa dessa metoder. 
Trots att evidensbaserade metoder tas upp till 

viss del, åtminstone på en del av tandläkarutbild-
ningarna i Sverige, skulle en utökad omfattning 
av hta-undervisning vara välkommen. Detta gäl-
ler självfallet även st-utbildningarna.

I medicinska yrken är evidensbaserade meto-
der på god väg att bli väletablerade och rutinmäs-
siga. På liknande sätt bör tandvården genomsyras 
av verksamhetsbaserat hta-arbete. hta-arbete 
inom tandvården bör utvecklas till exempel för
n införande av nya metoder/teknologier
n avvecklande av gamla metoder/teknologier
n den kliniska verksamheten
n patientsäkerhetsarbete
n planering av odontologisk forskning
n grund- och vidareutbildning
n identifiering av kunskapsluckor.

En viktig del av hta-arbetet är att identifiera 
kunskapsluckor som är angelägna att belysa både 
för den kliniska tandvården och för prioritering 
av framtida forskningsprojekt.

Inom odontologiska grundutbildningar kan 
tankesättet inom hta skapa nya möjligheter för 
klinisk undervisning och stimulera till att utbilda 
kliniker/tandläkare med värdefull kunskap om 
hur patientrelaterade frågeställningar kan be-
svaras genom ett systematiskt tillvägagångssätt.

hta-konceptet är väl lämpat för att skapa un-
derlag för undervisning och kliniskt arbete ur ett 
systematiskt vetenskapligt perspektiv, där den 
kliniska erfarenheten och patientens förutsätt-
ningar integreras.

För den enskilde klinikern/tandläkaren kan 
hta-arbetssättet initialt uppfattas som något 
komplicerat, eller kanske som ett hot mot den kli-
niska friheten. Men korrekt praktiserat bör detta 
arbetssätt snarare ses som en tillgång. Ett sakligt 
beslutsunderlag ger mervärden såväl för klini-
kern/tandläkaren som för patienten. Terapi- och 
prognosdiskussioner kan baseras på vetenskap-
liga underlag, som stöd för den kliniska sakkun-
skapen. Sammantaget bör verksamhetsbaserad 
hta öka möjligheten att höja effektiviteten, kva-
liteten och patientsäkerheten i tandvården med 
förbättrad munhälsa hos befolkningen som följd.

english summary
Regional health technology assessment in dentistry 
– examples from the regional HTA-centre in Västra 
Götaland
Petteri Sjögren, Christina Bergh, Ola Samuelsson and 
Magnus Hakeberg
Tandläkartidningen 2012; 104 (10): 60–4
Health Technology Assessment (hta) evaluates 
evidence on effects of health technologies, or 
health interventions, as well as risks and costs. 
The evaluation of clinical evidence in hta is 
based on methods of evidence-based medicine. A 
regional hta-centre was founded in 2007 in Re-
gion Västra Götaland, for evaluation of clinical 
questions derived from health care organizations 
in the region.

»Det vore … 
värdefullt 
för alla tand-
läkare att 
känna till 
principerna 
för kritisk 
granskning  
av medicinsk 
litteratur …«
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This article describes the work at the regional 
hta-centre in Västra Götaland, and gives examp-
les of hta-projects. Benefits of hta in dentistry 
are discussed, and exemplified by well-struc-
tured introduction of new technologies, and 
equally important, out-phasing of ineffective or 
harmful methods.

To be able to summarize the scientific evi-
dence for various health technologies, the con-
duct of systematic reviews is a cornerstone of 
the hta-process. The process is initiated with a 
well-formulated clinical question – and conclu-
ded with a summary of the best clinical research 
evidence for the technology in question. Many 
of the regional hta-reports have influenced the 

health care in Region Västra Götaland, and thus 
far, nineteen projects have led to applications 
and subsequent approvals of research funding.

For an individual clinician, hta-work may ini-
tially seem complicated, or perhaps as a threat 
to clinical freedom. However, properly practiced 
this mindset should be regarded an asset. An ob-
jective basis for decision support increases the 
value for both the clinicians and the patients. 
Thus, therapy and prognosis discussions can be 
based on scientific evidence to support clinical 
expertise. Altogether, regional hta work will 
make it possible to increase the efficiency, quali-
ty, and patient safety in dentistry, with improved 
oral health in the population as a result.
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