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Tandvård i Skandinavien
– så olika är bidragssystemen
SAMMANFATTAT Bidragssystemen inom tandvården i Danmark, Sverige och Norge är mycket
olika. Trots skillnaderna mellan systemen är tandhälsan likartad i de skandinaviska länderna och
oavsett bidragssystem får 80 procent av patienterna endast ett mindre eller inget bidrag.
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enna artikel fokuserar på att beskriva
vad patienter i Danmark, Norge och
Sverige får när det gäller tandvård
(omfattning och typer av behandling)
samt den historiska utvecklingen på
detta område. Vidare beskrivs hur behandlingen
finansieras, uppdelat på patientens egen kostnad
och bidrag från det offentliga.
Beskrivningen omfattar endast den generella
tandvård som erbjuds vuxenbefolkningen. Vi
har således inte tagit med någon beskrivning av
bidragsordningar till särskilda patientgrupper.
Finska förhållanden är inte medtagna här men
kommer att beskrivas i en senare artikel.
danmark
Bidrag till tandvård
Det generella bidraget till den vuxna befolkningens tandvård har sin utgångspunkt i den landsomfattande överenskommelse som Dansk Tandlægeforening och de då privata sjukkassorna
ingick 1921.
Överenskommelsen omfattade bidrag till fyllningar, rotbehandlingar och extraktioner och
fortsatte i oförändrad form fram till 1961, då den

efter en fyraårig period utan överenskommelse
förnyades och bland annat utvidgades med bidrag till undersökningar.
Överenskommelsen 1965 var banbrytande
genom att den utvidgades från att enbart gälla
behandlingar till att också omfatta en undersökning som innehöll information om god munhygien. Det var det första steget på vägen mot en
tandvård som innehåller profylax.
Nytt var också att man införde ett förhöjt bidrag till patienter födda efter 1945. De fick nu
ett bidrag på 75 procent, förutsatt att de gick
regelbundet till tandläkare. Patienter födda före
1945 fick även i fortsättningen ett bidrag på 66
procent. Överenskommelsen innehöll således
också ett element som skulle uppmuntra till regelbundna besök hos tandläkaren.
1973 övertog amterna (landstingen) sjukkassornas funktion och överenskommelsen fortsatte
att gälla i stort sett oförändrad fram till 1988. Det
förebyggande elementet utvidgades med två nya
åtgärder och man införde bidrag till parodontalbehandlingar. I stället tog man bort det förhöjda
bidraget till patienter födda efter 1945. Sedan
dess har det endast skett mindre ändringar av
överenskommelsen, framför allt gradvisa sänkningar av bidraget.
Bidraget till behandlingar som omfattas av
överenskommelsen har olika innehåll. En rad åtgärder har ett bidrag på 40 procent och samtidigt
ett fast pris, det vill säga patienten betalar själv
60 procent. Det gäller bland annat undersökningar och parodontalbehandlingar. Fyllning av
en yta har ett fast pris och bidraget utgör cirka 15
procent av kostnaden. För fyllningar av 2–3 ytor
ges likaså ett fast bidrag, men då priset är fritt

FAKTA 1. HISTORIK I KORTHET
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I Danmark såg det första landsomfattande bidrags
systemet dagens ljus 1921. Det hade fokus på att
endast omfatta de mest basala och nödvändiga
behandlingarna. Från mitten av 1960-talet byggdes
bidragssystemet ut och man började fokusera på fö
rebyggande åtgärder. Men i grunden har bidragssys
temet inte ändrats radikalt och omfattar fortfarande
endast bidrag till grundläggande tandvård.
I Sverige är det nuvarande bidragssystemet baserat
på Tandvårdsreformen från 1974, vars huvudsakliga
syfte var att hjälpa patienter med stort behandlings
behov. Det svenska bidragssystemet har präglats

av återkommande neddragningar fram till 1999, då
systemet lades om och liknade den danska principen
med bidrag till grundläggande tandvård för att 2008
ändras tillbaka i stil med reformen 1974.
n

I Norge har det varit tradition att inte ge bidrag till
tandvård för vuxna, och denna tradition gäller fort
farande – dock med en väsentlig ändring. Under de
senaste tio åren har det skett en markant utvidgning
av bidrag till den del av den vuxna befolkningen som
på grund av »medfödda omständigheter« har sär
skilda behov av tandvård.
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kommer egenavgiften normalt att vara på minst
75 procent och oftast i storleksordningen 90 procent. Till endodonti ges motsvarande ett fast bidrag, men då priset är fritt kommer egenavgiften
ofta att vara på 80 procent eller mer.
Den totala omsättningen av tandvård under
Tandläkaravtalet1 uppgår 2011 till cirka 5 600
miljoner dkk, varav regionerna ger ett bidrag på
1 475 miljoner dkk. I genomsnitt utgör egenavgiften därför cirka 75 procent.
Härtill kommer kostnader för behandlingar
som inte omfattas av Tandläkaravtalet. Det rör
sig i första hand om fast och avtagbar protetik,
implantat med mera – tillsammans cirka 2 300
miljoner dkk, där merparten betalas av patienterna själva.
I genomsnitt betalar patienterna 80 procent av
tandvårdskostnaden själva.
Bidrag till och kostnader för tandvård
Från 1980 och fram till i dag har det skett en gradvis förskjutning mellan bidrag och patienternas
egenavgift, från i genomsnitt 44 procent bidrag
och 56 procent egenavgift till 20 procent bidrag
och 80 procent egenavgift.
Förskjutningen har flera orsaker: Besparingar
som ett led i finanspolitiska åtstramningar i början av 1980-talet, »överflyttning« av bidrag från
Tandläkaravtalet till finansiering av den kommunala tandvården och slutligen omläggning från
procentuellt bidrag till ett fast belopp för ett antal
behandlingar där priset samtidigt släpptes fritt.
Med den kunskap vi har om utnyttjandet av
tandvård – antal patienter och konsumtionen av
tandvårdsåtgärder – ser det inte ut som att den
ökade egenavgiften har haft någon väsentligt negativ inverkan på konsumtionen.
Detta beror sannolikt på två saker: dels den generella ökningen av ekonomiskt välstånd, dels att
patienterna generellt prioriterar tandvård högt
(figur i).
De två kurvorna i figur i indikerar att patienterna anser att tandvård är en »viktig konsumtionsvara« som man generellt inte vill spara på
om det finns risk för eller redan har inträffat
en försämring av privatekonomin. Från 2000
till 2003 sker en moderat ökning av den totala
privata konsumtionen. För att få råd med – vad
konsumenterna anser som den »nödvändiga«
tandvårdskonsumtionen – är hushållen därför
tvungna att använda en ökande andel av den totala konsumtionen på tandvård. Som andel av
den totala konsumtionen stiger kostnaden för
tandvård därför från 0,70 till 0,85 procent. I den
kommande perioden från 2003 till 2007 sker en
kraftig ökning av den privata konsumtionen. Den
»nödvändiga« tandvårdskonsumtionen kan därför täckas genom att man använder en sjunkande
andel av den totala konsumtionen av tandvård
– andelen faller från 0,85 till 0,77 procent. Från
2007 och framåt reagerar hushållen på förväntTANDLÄKARTIDNINGEN ÅRG 105 NR 1 2013
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Figur i. Hushållens totala privata konsumtion i 2005 års priser (DKK) och
andel i procent härav till tandvård, 2000–2010.
Källa: Konsumentundersökningar och Nationalräkenskapsstatistik, Danmarks Statistik.

TABELL 1. Tandvårdskostnader fördelade efter belopp och patientens ålder 2011
Intervall, DKK

%
patienter

Genomsnitt
DKK/patient

Intervall, år

Genomsnitt
DKK/patient

> 250

2,1

129

19

682

250–499

7,2

286

20–29

1 351

500–999

21,5

443

30–39

1 692

1 000–1 999

30,7

965

40–49

1 935

2 000–2 999

14,8

1 860

50–59

2 340

3 000–4 999

12,0

3 058

60–69

2 639

5 000–9 999

8,3

5 944

70–79

2 760

> 10 000

3,5

16 673

80–

2 718

Alla

100,0

2 138

2 138

Källa: adata.

ning om ekonomiska nedgångar genom att minska privatkonsumtionen och öka sparandet. För
att täcka behovet av tandvård är det därför åter
nödvändigt, liksom under perioden 2000–2003,
att avsätta en ökande andel av konsumtionen till
tandvård. Som procent av den totala konsumtionen stiger andelen för tandvård markant från
0,77 till 0,92 procent.
Hur stora variationer det är i tandvårdskostnaden har Tandlægeforeningen fått inblick i
baserat på upplysningar om knappt 83 000 patienters totala tandvårdskostnad 2011 (tabell 1).
Den totala kostnaden är i genomsnitt 2 631 dkk,
varav regionerna ger ett bidrag på 493 dkk vilket motsvarar 18,7 procent. Patientandelen utgör
därför i genomsnitt 2 138 dkk. 2,1 procent av patienterna har en total kostnad på mindre än 250
dkk och efter bidrag en egenavgift på i genomsnitt 129 dkk. Huvuddelen – 75 procent – har en
total kostnad på under 3 000 dkk. Som förväntat
stiger kostnaden med åldern. 20–29-åringar be-

1. Tandläkaravtalet
Det danska Tandläkarav
talet (Tandlægeoverens
komsten) anger ramarna
för privatpraktiserande
tandläkares erbjudanden
inom vuxentandvården.
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Figur ii. Andel av den vuxna befolkningen efter ålder
som har varit till tandläkare 1990 och 2010.
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Källa: Tandlægestatistik, Amtsrådsforeningen/Danske Regioner.
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TABELL
70-‐	
   2. Omfattningen av behandlingar under Tandläkaravtalet.
Utvalda år 1980–2010.
1980

1990

2000

2010

Undersökningar

3 762 597

3 857 960

3 873 554

3 794 338

Professionell profylax

2 684 599

3 239 419

3 436 914

3 119 961

Fyllningar

4 763 786

3 407 544

3 209 076

2 810 908

Rotbehandling

288 090

327 203

350 330

382 746

Extraktion*

597 128

425 332

442 154

468 087

Apa + upa**

–

130 701

172 430

243 353

Subgingival depuration

–

377 762

733 846

1 349 925

per 1 000 patienter
Undersökningar

1 550

1 494

1 407

Professionell profylax

1 106

1 255

1 248

1 391
1 143

Fyllningar

2 031

1 320

1 165

1 030

Rotbehandling

118

127

127

140

Extraktion*

264

165

160

172

Apa + upa**

–

51

63

89

Subgingival depuration

–

146

266

495

* Extraktion och operation.
** Apa (»almen parodontal behandling«) + upa (»udvidet parodontal
behandling«): Generell och utvidgad parodontal behandling. Åtgärderna
innehåller en kombination av diagnostik och behandling.
Källa: Tandlægestatistik, Amtsrådsforeningen/Danske Regioner.

TABELL 3. Konsumtion av tandvård fördelad efter ålder 2008.
Index 20 år = 1 åtgärd.
20 år

30 år

40 år

50 år

60 år

70 år

Undersökning

1,00

1,04

1,13

1,24

1,33

1,39

Fyllning

1,00

1,52

1,55

1,80

1,99

2,01

Extraktion*

1,00

1,53

1,24

1,73

2,16

2,63

Apikal amputation

1,00

3,09

3,21

3,10

2,88

2,28

Subgingival depuration

1,00

6,40

15,63

32,69

40,49

39,87

Omfattande subgingival
depuration

1,00

6,24

16,17

33,68

46,98

47,87

Källa: Tandlægestatistik, Danske Regioner. Anmärkning: * Extraktion och operation.
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talar i genomsnitt 1 351 dkk och de på 80+ 2 718
dkk.1990	
  
Kostnaden stiger dock endast fram till och
med2010	
  
60–69-årsåldern, för att därefter vara ungefär av samma storlek i de efterföljande åldersintervallerna.»Utnyttjande av tandvård» mätt på
om man har varit till tandläkare eller inte har (figur ii) ändrat sig markant under bara de senaste
20 åren. Medan 75 procent av 20–29-åringarna
kom till tandläkare under kalenderåret 1990 har
andelen sedan fallit till 50 procent. De väsentligaste orsakerna är förmodligen den kraftigt förbättrade tandhälsan som gör att fler och fler dels
kallas till undersökning med ett intervall på mer
än tolv månader, dels själva väljer att gå till tandläkare med längre intervall. Däremot går fler och
fler i de äldre åldersgrupperna till tandläkare.
Exempelvis kom endast 30 procent av de över
70 år till tandläkare 1990 mot 60 procent 2010.
Förmodligen ett resultat av att de äldre i stigande
grad bevarar sina tänder och har en önskan om
att fortsätta med det.
Dessa siffror om tandläkarbesök bygger på officiella registreringar och inte på patientintervjuer, som ofta är fallet i andra länder.
Behandlingarna
I kraft av systemet med bidrag till enskilda åtgärder är tandbehandlingar under Tandläkaravtalet
väldokumenterade tillbaka till 1977.
Tabell 2 visar utvecklingen i behandlingarna
under Tandläkaravtalet. De kännetecknas av
n att antalet fyllningar har sjunkit markant – per
patient halverat från två till en fyllning
n att förhållandet mellan extraktioner och rotbehandlingar har ändrats till fördel för rotbehandlingar framför extraktioner
n förskjutningar i behandlingsmönstret med ökning av antalet parodontalbehandlingar.
Den generellt förbättrade tandhälsan framgår
inte helt i tabell 1 eftersom patienternas ålderssammansättning över tiden har ändrats väsentligt. Exempelvis utgör de 20–29-åriga 23 procent
av patienterna 1990 mot endast 12 procent 2010.
Motsatt utgör de över 60 år endast 16 procent av
patienterna 1990 mot det dubbla – 32 procent –
2010. Den markant ändrade ålderssammansättningen förklarar ökningen från 1990 och framåt i
antal rotbehandlingar och extraktioner.
Att konsumtionen av tandvård påverkas väsentligt av ålder framgår av tabell 3. Med utgångspunkt i konsumtionen hos patienter i åldern 20
år får en patient på 70 år
n 1,4 gånger så många undersökningar
n dubbla antalet fyllningar
n extraherat 2,6 gånger så många tänder
n 2,3 gånger fler rotbehandlingar.
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Men som man kan se blir skillnaden i konsumtionen särskilt tydlig när det gäller parodontalåtgärder, exempelvis i form av subgingival depuration och omfattande subgingival depuration.
Summan av extraktion + operation och apikal
amputation är i stort sett oförändrad för de 30-,
40-, 50-, 60- och 70-åriga patienterna, men förskjuts från rotbehandling till extraktion + operation. Som framgår av tabellen får en patient på
70 år dubbelt så många fyllningar gjorda som en
patient på 20 år. Konkret är skillnaden 0,6 fyllning mot 1,2.
Medan Tandläkaravtalet ger säkra upplysningar och historiska data om antalet och typen
av tandbehandlingar, sker det inte någon regi
strering av behandlingar utanför avtalet. Två undersökningar med 30 års intervall ger emellertid
inblick i utvecklingen på detta område. Tabell 4
visar således att omfattningen av kron-/brobehandlingar i det närmaste är oförändrad. Omfattningen av behandlingar med avtagbar protetik
har däremot reducerats med en faktor 10 i båda
åldersgrupperna. På grund av den generellt förbättrade tandhälsan har det förmodligen skett en
förskjutning i sammansättningen av behandlingar med fast protetik i riktning mot fler behandlingar med kronor och färre med broar (tabell 5).
Man kan i övrigt se att tandersättningar med avtagbar protetik stiger speciellt för åldersgruppen
60 år och över. Förskjutningen av behandling från
fast till avtagbar protetik beror dels på patientens
ekonomiska situation, men antagligen också på
pensionärernas möjlighet att få kommunalt ekonomiskt stöd till sådan behandling.

TABELL 4. Patienter behandlade med krona/bro eller protes.
Procentandel 1974 och 2004/05.
Patientålder 30–44 år

Patientålder 45+ år

1974

2004/05

1974

2004/05

Krona/bro*

3,6

3,3

5,0

5,4

Protes**

2,4

0,2

11,1

1,0

* Inklusive gjutet inlägg.
** Exklusive helprotes.
Källa: Tandplejen i Danmark 1974, III behandlingerne. Tandlægebladet
1976; 80: 67–72. Undersøgelse af frie ydelser 2004 og 2005. Dansk
Tandlægeforening.

Ett centralt element i det svenska bidragssystemet är att via det så kallade högkostnadsskyddet
skydda befolkningen mot stora tandvårdskostnader som avhåller patienter med stora behandlingsbehov från att gå till tandläkare.
Bidragssystemet reviderades de följande åren,
fram till 1999, i flera omgångar med konstant
minskning av bidraget och motsvarande ökning
av egenavgiften. Bakgrunden till ändringarna var
dels en generellt försämrad svensk ekonomi, dels
en politisk önskan om att utveckla ett bidragssystem som mer siktade på att främja förebyggande
av tandsjukdomar i stället för att bara ge bidrag
till redan uppstådda och i många fall stora behov
av behandling.
Systemet ändrades väsentligt 1999 och kan
på två punkter närmast betecknas som en uppgörelse med det tidigare systemet. Det infördes
generella bidrag till tandvård samtidigt som sys
temet med fastställda ersättningar (tandvårdstaxan) avskaffades. Möjligheten för tandläkarna
att själva fastställa ersättningarna för tandbehandling resulterade dock i att priserna steg mer
än man från politiskt håll hade förväntat. Eftersom bidragen skedde i form av en fast ersättning
kom patienterna att betala en stigande andel av
tandvårdskostnaden. Den stigande patientbetalningen resulterade samtidigt i sjunkande antal
tandläkarbesök. Exempelvis föll frekvensen för
tandläkarbesök under perioden 1999–2005 med

sverige
Tandvårdsstöd
Det svenska bidragssystemet har sina rötter i
Tandvårdsreformen från 1974 med det dubbla
syftet att säkerställa
1. en geografiskt bättre tillgång till tandvård
2. att det är ekonomiskt överkomligt att gå till
tandläkare.
Vid reformens start var det 50 procent bidrag
till tandvårdskostnader under 1 000 sek och 75
procent bidrag för kostnader över 1 000 sek.

»Bidragssystemet
reviderades
de följande
åren, fram till
1999, i flera
omgångar
med konstant
minskning av
bidraget …«

TABELL 5. Utvalda behandlingar per 1 000 patientkontakter fördelade efter ålder, 2004/05.
Ålder,år

Krona

Inlägg

Fasad

Bro 3 led

Bro 4+ led

Implantat

Delprotes

Unitor

Helprotes

Antal pat kontakter

20–29

8,60

0,41

1,64

0,82

0,00

2,05

0,00

0,82

0,00

2 442

30–39

25,20

1,78

0,00

3,05

0,25

2,03

0,76

1,78

0,76

3 929

40–49

35,38

4,30

0,78

2,93

0,39

2,35

0,39

2,54

1,37

5 116

50–59

47,96

3,05

0,00

4,24

2,37

2,37

2,03

4,41

3,05

5 901

60–69

48,02

2,71

0,62

4,38

3,76

7,30

5,01

7,93

6,47

4 790

70–

34,83

2,59

1,15

4,03

2,30

4,89

6,91

11,80

10,08

3 474

Alla

36,45

2,73

0,58

3,47

1,67

3,55

2,53

4,96

3,67

25 652

Källa: Dansk Tandlægeforening. Undersøgelse af frie ydelser 2004 og 2005.
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TABELL 6. Statligt tandvårdsstöd. Miljoner SEK 2004 till 2010.
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

3 129

2 426

3 099

3 159

3 749

5 323

4 910

Källa: Budgetpropositionen för 2012.

tio procentenheter för 20–44-åringar, liksom
den också föll för de 45–74-åriga. Från politiskt
håll fanns det därför ett önskemål om ett nytt bidragssystem som
1. i högre grad motiverar till regelbundet utnyttjande av tandvård och förebyggande åtgärder
2. innehåller en balanserad egenavgift i form av
ett karensbelopp som å ena sidan motiverar
till ansvar för egen tandhälsa och å andra sidan inte är så högt att det direkt motverkar ett
utnyttjande av tandvården.
Resultatet blev ett nytt bidragssystem som trädde i kraft den 1 juli 2008. Huvuddelarna består av
1. ett allmänt tandvårdsbidrag (atb)
2. 100 procent egenavgift av tandvårdskostnader
upp till 3 000 sek
3. ett högkostnadsskydd.
atb ska uppmuntra till utnyttjande av regelbunden tandvård. Bidraget är på 150 sek till personer
i åldersgruppen 30–74 år och 300 sek till åldersgrupperna 20–29 år och 75 år och däröver. atb
är tänkt som ett generellt bidrag till i första hand
undersökningar och förebyggande tandvård,
men kan efter mottagarens önskemål användas
till alla former av tandvård med undantag för
rent kosmetisk tandvård, exempelvis tandblekning. Bidraget tilldelas patienten varje år och det

TABELL 7. Total kostnad i SEK för tandvård, egenavgift och bidrag över 12
månader efter ålder.
Ålder

Total
kostnad*

Egenavgift
i genomsnitt

Bidrag
i genomsnitt

Bidrag %

20–29

2 274

1 660

614

27,0

30–64

4 629

3 301

1 328

28,7

65 +

5 129

3 479

1 650

32,2

Källa: [2]

TABELL 8. Bidrag till patienter som omfattas av högkostnadsskyddet.
Fördelning efter ålder 1 juli 2009–30 juni 2010.
Karensnivå 3 000 – 15 000 SEK
Genomsnitt

20–29

1 950

30–49

2 653

50–64

3 943

47 633

14 304

83 921

64–74

4 270

48 122

13 714

79 288

75 +

3 866

42 142

12 332

67 448

Källa: [1].

60

99:e percentilen

Karensnivå 15 000+ SEK

Ålder

Genomsnitt

99:e percentilen

17 241

9 343

63 597

30 863

11 732

77 724

går att »spara« maximalt två år. Högkostnadsskyddet träder i kraft när tandvårdskostnaden
överskrider 3 000 sek och innehåller ett bidrag
på 50 procent av kostnaden för tandvård från
3 000 till 15 000 sek och 85 procent av kostnaden
över 15 000 sek.
Bidrag och kostnader för tandvård
Man bedömde att ändringen i bidragssystemet
skulle medföra att det statliga bidraget fördubblades från 3 miljarder till 6 miljarder sek. Som
framgår av tabell 6 har bidraget också stigit jämfört med 2007, men det har inte skett en fördubbling, och bidraget har till och med (tabell 6) fallit
2010 jämfört med året innan.
Med högkostnadsskydd förväntar man sig
större skillnader i vad patienterna får i bidrag
i det svenska bidragssystemet än i det danska.
Äldre patienter får i genomsnitt ett större bidrag
än yngre och i synnerhet patienter med stora behandlingsbehov.
Tabell 7 visar den totala tandvårdskostnaden
under en period på tolv månader för patienter
som hade första besöket hos en tandläkare i perioden 1 juli till 31 oktober 2008. I genomsnitt hade
de 20–29-åriga en total kostnad för tandvård på
2 274 sek och ett bidrag på 614 sek motsvarande
27,0 procent. Som förväntat stiger kostnaden med
åldern och detsamma gör bidraget, men i procent
är det inte tal om någon betydande ökning.
Däremot gör högkostnadsskyddet att det sker
en stor differentiering i bidraget till tandvård
oberoende av behandlingsbehovet.
Som andel av befolkningen får 15,4 procent bidrag från högkostnadsskyddet. 13,6 procent får
bidrag till kostnader i intervallet 3 000–15 000
sek och får tillsammans ett bidrag på 2 225 miljoner sek i perioden 1 juli 2009 till 30 juni 2010.
Ytterligare 1,8 procent av befolkningen får bidrag
till tandvårdskostnader över 15 000 sek och ett
totalt bidrag på 1 735 miljoner sek. Däremot får
85 procent av befolkningen endast ett relativt litet bidrag i form av atb (årligen 150 respektive
300 sek beroende på ålder).
De 20–29-åriga får totalt i genomsnitt ett bidrag på 1 950 sek och för 99:e percentilen ett
bidrag på 17 241 sek (tabell 8). Den andelen av
de 20–29-åriga som har en tandvårdskostnad på
15 000 sek eller mer får i detta kostnadsintervall
ett bidrag på i genomsnitt 9 343 sek och på 99:e
percentilen 63 597 sek. I dessa belopp har man
inte räknat med det bidrag som de har fått under
det första karensintervallet. Så det totala genomsnittsbidraget för denna grupp är i storleksordtandläkartidningen årg 105 nr 1 2013



ningen 11 300 sek (1 950 sek + 9 343 sek).
Men som framgår får – om än bara ett fåtal –
patienter ett betydande bidrag. Kanske något
överraskande finns det ända ner i åldersgruppen 20–29-åriga patienter de som har lyckats att
»spara ihop« till ett betydande behandlingsbehov i storleksordningen 60 000 sek eller mer.
norge
Tandvårdsstöd
I Norge har det varit en tradition att den vuxna
befolkningen själv ska klara tandvårdskostnaden. Men det håller på att förändras, för under de
senaste åren har det skett en betydande ökning
av det offentliga bidraget till vuxentandvården.
»Lov om sykeforsikring« från 1909 gav endast
bidrag till extraktioner när orsaken var smärta
eller inflammation och exempelvis inte skulle
tjäna som underlag för en protes.
Med undantag för bidrag till tandreglering
(som infördes 1939) var den offentliga finansieringen av tandvården ända fram till början av
1980-talet i stort sett förbehållet barn och särskilda grupper av vuxenbefolkningen – de så
kallade prioriterade grupperna (psykiskt sjuka
med flera).
Bidrag till vuxentandvården sker efter bestämmelserna i »Lov om folketrygd«. Där gäller fortsatt en hög grad av egenavgift. Men det har skett
en gradvis större offentlig medfinansiering i kraft
av en utvidgning av »Folketrygdelovens« § 5–6,
som handlar om stöd till tandbehandling och en
utvidgning av »Folketrygdelovens« § 5–22, som
handlar om bidrag till tandbehandling. »Folketrygdelovens« § 5–6 utvidgades 1998 med bidrag
till patienter med sällsynta medicinska åkommor
som resulterar i ökat behov av tandvård. 2002
utvidgades lagen igen med förhöjt bidrag till behandling av parodontit och 2003 med ytterligare
bidrag till rehabilitering som följd av parodontit.
»Folketrygdelovens« § 5–22 utvidgades 1998 till
att omfatta utbyte av tandfyllningar på grund av
allergiska reaktioner och tandbehandling som
följd av cancer i munhålan. 2001 utvidgades bidraget till att gälla implantat, fast eller avtagbar
protetik som följd av tandextraktioner som led i
en infektionsförebyggande behandling.
Parallellt infördes 2003 ett nytt regelverk (så
kallat »egenandelstak-2-ordning«) som innehåller bidrag till vissa former av tandbehandling.
Regelverket syftar till att ge bidrag till patienter
med särskilt höga kostnader för tandvård i samband med sjukdom.
Reglerna om bidrag har sedan förenklats och
är i dag samlade i § 5–6 som ger rätt till bidrag till
tandbehandling i samband med/som en följd av
1. sällsynt medicinsk sjukdom
2. läpp–käk–gomspalt
3. svulster i munhålan och angränsande vävnad
4. infektionsförebyggande behandlingar vid
särskilda medicinska tillstånd
tandläkartidningen årg 105 nr 1 2013
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TABELL 9. Folketrygdens kostnader för tandvård. Utvalda år 2004–
2012, miljoner NOK.
2004

2006

2008

2010

2012*

668

847

1 197

1 375

1 695

* Budget.
Källa: Helsedirektoratet.

5.
6.
7.
8.
9.

sjukdomar och anomalier i munhåla och käke
parodontit
tandutvecklingsstörningar
bettanomalier
patologisk förlust av tandsubstans genom attrition/erosion
10. hyposalivation
11. allergiska reaktioner mot tandersättningsmaterial
12. tandskada genom godkänd yrkesskada
13. tandskador i samband med olycka
14. tandskador som följd av bristande egenomsorg i samband med kronisk sjukdom eller
nedsatt funktionsförmåga.
Som huvudregel ges inte bidrag till förebyggande
behandlingar, puts och polering och behandling
av karies och behandlingar som följd av karies
(kronor, broar med mera). Det ges dock bidrag
till behandling av karies om karies är ett resultat
av en bakomliggande sjukdom eller behandling
av denna.
Bidrag och kostnader för tandvård
Bidrag till tandvård efter § 5–6 uppgick 2006 till
totalt 743,2 miljoner nok. Härav utgör bidrag till
tandreglering huvuddelen, 355,2 miljoner nok
(48 procent). Bidrag till kirurgisk behandling
utgör 96,3 miljoner nok, rehabilitering i anknytning till parodontit 86,3 miljoner nok och behandling av parodontit 61,9 miljoner nok. Dessa
bidrag utgör alltså tillsammans 599,7 miljoner
nok eller 80 procent av det totala bidraget.
Efter § 5–22 gavs samma år 103,4 miljoner nok
i bidrag. Totalt gavs således 2006 ett bidrag på
totalt 846,6 miljoner nok till tandvård.
Det norska bidragssystemet är alltså inriktat
på att i första hand tillgodose patienter med sjukdomar som har ett stort behandlingsbehov. 2006
tilldelades omkring 5–6 procent av den vuxna
befolkningen bidrag till tandvård och fick i genomsnitt cirka 5 000 nok i bidrag.
Bidrag till tandvård steg endast måttligt under
perioden 1995–2000 (från omkring 200 miljoner
nok till 300 miljoner nok). Sedan dess har bidraget stigit betydligt, se tabell 9.
Omsättningen i privatpraktiker var uppskattningsvis 6,5 miljarder nok 2004 och 7,7 miljarder nok 2008. Bidraget utgör således 10 procent
av omsättningen 2004 och 16 procent 2008. Om
omsättningen i privatpraktiker har ökat i samma
takt som den allmänna prisutvecklingen är den
uppskattningsvis 8,2 miljarder nok 2012 och bi61
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TABELL 10. Tandvårdskostnader efter ålder, 2008.
Intervall NOK

21–24

25–44

45–66

67 +

Alla

70

67

60

64

64

0–1 999
2 000–2 900

8

11

12

11

11

3 000–4 999

12

10

10

7

9

5 000–9 999

8

8

11

9

9

10 000–
Kostnad, genomsnitt

3

5

8

9

7

2 356

2 867

4 461

4 000

3 755

34

318

476

105

334

Bidrag, genomsnitt

Källa: Levekårundersøkinga, Statistisk sentralbyrå.

draget har därmed stigit ytterligare till cirka 20
procent.
Som förväntat stiger tandvårdskostnaden för
norska patienter också med åldern. Enligt tabell
10 utgör bidraget i genomsnitt 9 procent av kostnaden – alltså en betydande avvikelse från det
bidrag som är beräknat utifrån upplysningarna
i tabell 9 och den uppskattade omsättningen på
7,7 miljarder nok 2008. Förklaringen ska nog sökas i det faktum att siffrorna i tabell 10 bygger på
intervjuer och kanske patienterna bättre minns
storleken på sin tandvårdskostnad än vad som
har getts i bidrag.
avslutning
Avsnittet om Danmark dominerar i kraft av att
det i motsats till Norge och Sverige finns väldo1,2
1,1

»Bidragssystemen i Norge, Danmark och Sverige är
– som framgår – olika.«

1,0
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1,0
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0,7
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kumenterade upplysningar om behandlingarna
över en längre tid.
Bidragssystemen i Norge, Danmark och Sverige är – som framgår – olika.
Det danska bidragssystemet har som huvudsyfte att stödja utnyttjande av regelbunden tandvård och hade till en början dessutom målet att
låta patienterna slippa stora utgifter, så länge
det rörde sig om basala tandläkarbehandlingar.
Bidraget har dock med tiden minskats och det
koncentreras i dag till undersökningar och förebyggande tandvård, medan patienterna i stort
sett själva måste betala största delen av kostnaderna för behandlingar, oavsett om de får bidrag
till dem eller inte.
Det svenska bidragssystemet har från början
varit fokuserat på att tillgodose patienter med
stora behandlingsbehov. För att stimulera övriga
patienter till regelbundna tandläkarbesök har
bidragssystemet nyligen kompletterats med ett
allmänt tandvårdsbidrag (atb).
Det norska systemet har från starten varit
inriktat på att patienterna själva ska klara sina
utgifter för tandvård. Men under de senaste tio
åren har det skett en betydande ökning av bidraget, riktat till personer med stora behandlingsbehov som följd av medfödda faktorer.
Oavsett skillnader i bidrag gäller att majoriteten (i storleksordningen 80 procent) av patienterna i de tre nordiska länderna dels har en årlig
tandvårdskostnad under 3 000 kronor (i lokal valuta) och att de själva måste betala största delen
av kostnaden.
Ytterligare ett gemensamt drag är (figur iii) att
patienternas egenavgift för tandvård i de tre länderna utgör liknande procentuell andel av deras
totala privata konsumtion. I Danmark och Sverige utgör patienternas utgifter för tandvård 2009
drygt 0,9 procent av den totala privata konsumtionen. Det kraftigt ökade bidraget till tandvård
i Norge resulterar i att hushållen de senaste åren
dels använder en mindre del av deras totala konsumtion till tandvård och uppenbarligen också
en mindre del än deras danska och svenska grannar.

0,9
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0,8
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Figur iii. Egenavgift för tandvård i procent av total privat
konsumtion, 2004–2009.
Källor: Danmark: Konsumentundersökning, Danmarks Statistik. Norge:
Konsumentundersökningar, Statistisk sentralbyrå. Sverige: Upplysningar om
patientavgifter för tandvård, Budgetpropositionen för 2012 och hushållens konsumtion
från nationalräkenskapsstatistiken, Statistiska centralbyrån.
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Reimbursement systems for dental care in
N	
  
Scandinavia
Christian Holt
Tandläkartidningen 2013; 105 (1): 56–63
In Denmark, the first national reimbursement
system was created in 1921 solely focusing on covering the most basic and necessary treatments.
From the middle of the 1960s, the reimbursement system was extended with beginning focus
on prophylaxis. But fundamentally, the reimbursement system has not undergone radical changes and still only covers reimbursement of basic
dental care.
In Sweden, the present reimbursement is batandläkartidningen årg 105 nr 1 2013
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sed on Tandvårdsreformen (the denta care reform) from 1974 wh ch had as ts ma n goa to
he p espec a y pat ents requ r ng a ot of treatment The Swed sh re mbursement system has
been character sed by extens ve changes n the
shape of regu ar reduct ons unt 1999 where the
system was changed to becom ng more s m ar to
the Dan sh pr nc p e w th re mbursement of bas c denta care on y aga n n 2008 to be changed
back to a system more s m ar to the 1974 reform
In Norway re mbursement for the denta care
of the adu t popu at on has trad t ona y not been
prov ded and th s trad t on pers sts – however
w th one s gn f cant change In the ast 10 years
there has been a substant a ncrease n re mbursements for the part of the adu t popu at on
who due to »congen ta cond t ons« have spec a
needs regard ng denta care
The F nn sh s tuat on s not nc uded n th s art c e but w be descr bed n a subsequent art c e
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Mineraliseringsstörd emalj
Tidig diagnostik viktigt
redskap i behandlingen
SAmmANfATTAT Mineraliseringsstörningar i emaljen är
vanligt och ställer ofta till med stora problem för såväl patient som behandlare. Inte sällan behöver fyllningar göras
om och patienterna riskerar att utveckla tandvårdsrädsla.
Goda kunskaper samt tidig diagnostik och terapiplanering
är viktigt för att ge patienten bästa tänkbara vård.
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Tandutvecklingen och emaljbildning
De första tecknen på en tand i utveckling ser man
i andra fostermånaden. Epitelet i munhålan förtjockas och växer ner i underliggande mesenkym
(embryonal bindväv). Genom en intrikat kommunikation med signalmolekyler mellan epitelcellerna och tandmesenkymet bildas en tand.
De emaljbildande cellerna, ameloblasterna, är av

ektodermalt ursprung medan dentin, rot och pulpa har sitt ursprung i ekto-mesenkymal vävnad.
Emaljen är kroppens hårdaste vävnad och den
enda hårdvävnad i kroppen som är av epitelialt
ursprung. Som vävnad är den också unik eftersom den när den är bildad förlorar kontakt med
levande celler och kan därför aldrig repareras eller remodelleras.
Emaljen är uppbyggd av emaljprismor, som
består av buntar med mycket tätt packade och
väl organiserade hydroxidapatitkristaller. Varje
prisma har bildats av fyra ameloblaster. Prismorna är orienterade från emalj-dentin-gränsen mot
emaljytan. Det yttersta skiktet består av så kallad
aprismatisk emalj.
Bildningen av emalj kan grovt delas in i tre faser:
1. Matrixbildning när emaljproteinerna, till exempel Amelogeniner, produceras och emaljen
byggs upp till sin slutliga form och tjocklek.
2. Mineralisering, när den utsöndrade matrixen
så gott som omedelbart mineraliseras till cirka
30 procent.
3. Mognadsfasen, när den slutliga mineralisationen äger rum.
Mognadsfasen börjar när emaljen nått sin slutliga tjocklek på det aktuella stället och innebär
bland annat att emaljproteinerna försvinner. Fas
1 och 2 benämns ofta sekretionsfasen och fas 3
maturationsfasen. Beskrivningen är en förenkling och senare studier tyder på att mognadsfasen kan delas in i ytterligare faser. Den mogna
emaljen består av 96 procent mineraler, huvudsakligen hydroxidapatit, och 4 procent vatten
och organiskt material.
Retzius striae är inkrementlinjer, tillväxtlinjer,
i emalj. På emaljytan syns de som räfflor, peri-
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översikt i arbetsområdet, skydd mot aspirering
eller nedsväljning av instrument och material,
god infektionskontroll och patientkomfort. I
många fall är det också tidsbesparande. För att få
en tät duk som täcker interdentalpapillen är det
viktigt att placera hålen med tillräckligt avstånd,
centriskt över varje tand. Duken retineras med
hjälp av en klammer placerad på granntanden
posteriort. Klammer med vingar kan förenkla
placeringen och ger ett översiktligt arbetsfält.
Anteriort kan duken om nödvändigt fästas med
klammer eller gummiband. Duken bör vara påmonterad under hela fyllningsproceduren och
delar av putsningen.

Aspekter vid praktiskt restaurationsarbete

Referentgranskad Accepterad för publicering 6 april 2009

anden är en mycket speciell struktur,
väl bevarad genom evolutionen och
resultatet av ett delikat samarbete
mellan ektoderm och mesenkym. En
gång bildad har tanden ingen förmåga till förändring. De höggradigt specifika och
statiska egenskaperna hos en färdigbildad tand
gör den känslig för störningar som kan drabba ett
barn under tandutvecklingsperioden. Avvikande
kron- och rotbildning, makro- och mikrodonti,
defekter i emalj och dentin liksom övertal, undertal och natala tänder är alla exempel på störningar i tandbildningen. Genetiska störningar,
metaboliska sjukdomar, brister i nutritionen och
medikamenter är exempel på orsaker till störningar i tandbildningen [1].
Det är vanligt med mineraliseringsstörd emalj.
Cirka hälften av befolkningen boende i ett område med låg fluorhalt har visat sig ha minst en
tand med mineraliseringsstörning [2]. Fluorhalten i vattnet påverkar prevalensen betydligt.
Tänder med mineraliseringsstörningar ställer
ofta till med problem för såväl patient som behandlare. De estetiska problemen kan vara stora.
Tänderna kan också falla sönder, isa och vara
svåra att bedöva. Fyllningar behöver ofta göras
om och inte sällan utvecklar patienterna tandvårdsrädsla [3].

Lægreid et al: TEMA ATT RESTAURERA EN TAND

Att göra en fyllning

Figur I. Perikymata, horisontella tillväxtlinjer i
emalj.
Figur II. 11, 21 hypoplasier och opaciteter. Tolvårig
pojke vars mjölktänder intruderades vid cirka 20
månaders ålder. Notera skillnaden på graden av skada på de incisala delarna där emaljen var i mognadsfasen jämfört med de cervikala delarna där emaljen
var i sekretionsfasen vid tidpunkten för traumat.
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Störningar i emaljbildningen
En störning som drabbar de emaljbildande cellerna, ameloblasterna, under deras sekretionsoch/eller mineralisationsfas kan ge upphov till
en bestående defekt. Är störningen lokal till sin
karaktär drabbar den enstaka tänder eller en
grupp granntänder (figur ii). Är störningen ge-
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Figur III. MIH
a) Fjortonårig pojke
där alla incisiver
förutom 42 och även
hörntändernas kusptoppar uppvisar välavgränsade opaciteter
av varierande storlek
och färg.
b–d) Sexårständer
med varierande grad
av MIH från lindrig till
grav.

b

kymata (figur i) och är resultatet av stopp eller
inbromsning av prismornas tillväxt. På tvärsnitt
syns de som koncentriska ringar, på längdsnitt
som en serie linjer. Man kan likna dem med årsringar hos ett träd och de är resultatet av den periodiska tillväxten av emaljen [4].
Tandutvecklingen pågår under lång tid med
början i andra fostermånaden, när de primära
incisiverna påbörjar sin differentiering, till cirka
18-årsåldern när visdomständerna erupterar.
Data rörande kronologin för tändernas utveckling och mineralisering grundar sig på en klassisk studie från 1941 [5]. De primära incisiverna
börjar mineraliseras under början av graviditetens andra trimester. Den första permanenta tanden som utvecklas är sexårstanden. Den initieras
i fjärde fostermånaden och kronans mineralisering påbörjas vid födelsen och avslutas vid cirka
tre års ålder. Varaktigheten av mognadsstadierna
är dock till stor del okänd och de individuella variationerna är sannolikt stora [6].

nerell men under en begränsad
nologisk störning) drabbas den del av tanden som
(fimineraliseras vid tidpunkten för störningen (fi
gur iii).
). Generell icke-kronologisk störning har
oftast genetiskt ursprung och drabbar tändernas
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sammanfattat Komposit är i dag
det mest använda fyllningsmaterialet i reparativ tandvård. Kunskap
om tekniker som kan leda till optimal fuktkontroll, tillfredsställande
anatomisk form och god adaptation mellan fyllningsmaterial och
tandsubstans är viktig.

R

amalgam har gjort att dagens fyllningsmaterial
i huvudsak består av resinbaserade kompositer
och i mindre grad glasjonomercement. Kompositmaterial i kombination med adhesiver har ett
brett indikationsområde. Den kliniska hållbarheten har med tiden dokumenterats och kan för
små och medelstora posteriora restaurationer i
dag mäta sig med amalgamfyllningar [1].
Tandskador kan variera från primära kariesangrepp som kräver invasiv behandling till ersättning av stora, existerande fyllningar där kavitetsutformningen är given. Ofta står man inför valet
mellan direkta fyllningar eller indirekt teknik
med kronor. I denna artikel förutsätts kaviteten
vara färdigexkaverad och preparerad, klar att
restaureras med ett direkt placerat resinbaserat
material.
Syftet med artikeln är att belysa några kliniska
problemställningar vid restauration av medelstora till stora tandskador.
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estauration av medelstora till stora
defekter i posteriora tänder kan vara
problematisk och tidskrävande, speciellt vid omfattande och subgingivala
approximala skador.
En korrekt behandling av bondingmaterial och
kompositer är avgörande för att få en god adaptation mellan fyllningsmaterial och tand. Vi förordar att man alltid följer tillverkarens instruktioner och rekommendationer, men härdningstiden
måste ökas om det är stort avstånd till härdlampan.
Som alternativ till bomullsrullar och andra absorberande material i kombination med vakuumsug, är kofferdam ett lämpligt hjälpmedel för en
effektiv torrläggning av arbetsfältet.
Anatomisk form med täta och korrekt placerade kontaktpunkter till granntänder reducerar
risken för randvulstfraktur och »food-impaction«. Vid korrekt användning av interdentala
kilar och separationsringar kan olika matrissystem fungera bra. Ett passivt system som inte är
beroende av manipulering under härdningsprocessen ger bäst resultat.
Vid stegvis55uppbyggnad av restaurationen rekommenderas att man applicerar materialet i
sneda skikt för att få tillräcklig härdning, minimala kontraktionsspänningar och därmed mindre risk för spalter och mikroläckage.

matriser
Matriser är avgörande för att få god utformning
av restaurationen. En korrekt placerad och utformad kontaktpunkt (figur i a–b) minskar risken för randvulstfraktur och »food-impaction«.
Det finns flera typer av förkonturerade matrisband speciellt utformade för kompositmaterial.
De är tunna, anatomiskt anpassade och flexibla.
Graden av konturering avgör hur stor utbyggning som kan uppnås. Uttalad förkonturering
av bandet ger möjlighet till stor approximal utbyggnad, men gör det svårt att placera bandet
i trånga approximalrum. Banden stramas bara
lätt intill tanden, eftersom hård åtstramning
skulle deformera matrisbandet (figur ii) [4].
Traditionella matrisband avsedda för amalgam
är ofta inte lämpliga till kompositrestaurationer
eftersom de ger mindre möjlighet för god anatomisk utformning.
Sektionsmatriser i kombination med separa-

problemställningar
De största problemen under restaureringsproceduren är att
n upprätthålla optimal torrläggning
n uppnå en tillfredsställande anatomisk form
med tillhörande kontaktpunkt till granntanden
n få god anslutning mellan tand och komposit.
Detta är särskilt svårt vid stora approximala
defekter som ligger subgingivalt.

torrläggning
Kontamination av tandytan med saliv, blod eller
gingivalvätska under restaureringsproceduren
medför en lägre bindningsstyrka och därmed
försämrade egenskaper för hela restaurationen,
även om de nytillkomna adhesivsystemen har
minskat detta problem något [2, 3].
Det är vanligt i klinisk praxis att använda bomullsrullar eller andra absorberande material i
kombination med vakuumsug för fuktkontroll.
Erfarna kliniker kan använda detta effektivt och
känner till riskerna med att de absorberande mainledning
terialen mättas och efter hand avger vätska. Ofta
Principerna för invasiv behandling av skadade krävs kontinuerlig assistans under behandlingtänder är viktiga i klinisk odontologi. Under en. Dessutom har patientens tunga fri tillgång
minst hundra år har både kavitetsutformning, till arbetsområdet och sekretion av saliv från
teknik och instrument anpassats till amalgam sublinguala spottkörtlar, hosta och luftfuktighet
som fyllningsmaterial. Krav på estetik och be- i munhålan kan ge problem. Användning av kof
kofRaadal et al:
TEMA förbud
ATT RESTAURERA
gränsningar av användningen
eller
mot EN TAND
ferdam ger enligt författarna bäst fuktkontroll,
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ningsbaserade kunskap om metoder för att behandla karies på barn
och ungdomar presenteras.

M
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ålsättningen med artikeln är att
presentera och diskutera dagens
forskningsbaserade kunskap om
metoder för att behandla karies
på barn och ungdomar, och speciellt om det finns underlag för att lägga större
vikt vid icke-operativ terapi och därmed minska behovet av fyllningsterapi (operativ terapi).
Trots en viss vetenskaplig osäkerhet hävdar internationellt ledande forskare att det finns forskningsbaserad grund för icke-operativ kariesterapi, vilket innebär att reversera, stoppa eller
försena progressionen av initiala kariesangrepp
med hjälp av profylaktiska och icke-operativa
metoder. Detta förutsätter att man använder diagnostiska rutiner som upptäcker tidiga stadier i
kariesutvecklingen och bedömer risken för att de
vidareutvecklas.
Tandvården för barn och ungdomar bör därför anpassas så att principerna för icke-operativ
kariesterapi införs. Detta förutsätter sannolikt
en del strukturella förändringar i kallningsrutiner, bemanning och incitament för de anställda inom tandvården. Icke-operativ terapi
kräver många behandlingssekvenser och korta
inkallningsintervall för patienter med kariesaktivitet och en förutsättning för kostnadseffektivitet är att man har tillräcklig tillgång till lämplig
personal, som tandhygienister och tandsköterskor med speciell utbildning. Dessutom måste
ekonomiska och andra incitament, både för de
anställda och för tandvården, anpassas till strategin. Bonussystem som favoriserar operativ terapi
skulle alltså kunna vara ett hinder.
huvudbudskap
Medan man med operativ kariesterapi (fyllningsterapi) behandlar symtom i avancerade
stadier i kariesprocessen, syftar icke-operativ
terapi till att reversera, stoppa eller hämma
processen i tidiga stadier. I kliniskt arbete

n

n

n

n

kompletterar dessa metoder varandra.
Internationella forskningsmiljöer menar att
det finns grund för att införa program baserade på icke-operativ terapi, men hittills finns
det få kontrollerade, kliniska studier.
Två nordiska studier, där effekten mättes genom antalet sparade fyllningar i unga permanenta tänder, tyder på hög effektivitet hos
dessa program.
En förutsättning för att dessa program ska bli
kostnadseffektiva är ökad användning av tandhygienister och annan hjälppersonal samt incitament för att använda terapin.

klinisk relevans
Kariesprofylax och kariesterapi är tandvårdens
viktigaste uppgifter för barn och ungdomar. Operativ kariesterapi (fyllningsterapi) är en symtomatisk behandlingsform där man behandlar lesioner som har utvecklat kavitet. Icke-operativ
terapi är en kausal behandlingsform som syftar
till att diagnostisera tidiga stadier i kariesprocessen och stoppa eller reversera lesionen innan
kavitet uppstår. Eftersom operativ kariesterapi
innebär en rad nackdelar – som förlust av frisk
tandsubstans, behov av omgörning av fyllningar
och patientens oro inför tandbehandling – bör
större vikt läggas vid användning av icke-operativ terapi inom tandvården.
Karies är en multifaktoriell sjukdom [1]. Patogenesen är välkänd och accepterad såtillvida
att det är normalflorans bakterier i biofilmen på
tandytan som producerar svaga organiska syror
som ett resultat av metabolisering av kolhydrater. Vilka bakterier som producerar de organiska
syror som är avgörande för initiering och utveckling av karies, är i dag omdiskuterat. Traditionellt
har tidigare litteratur fokuserat på mutansstreptokocker och laktobaciller, men senare forskning
med molekylärbiologiska metoder har påvisat en
mängd bakterier som kan spela en roll [2, 3]. Men
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sammanfattat Under flera år har
en betydande del av den parodontologiska
forskningen varit riktad mot de möjliga
sambanden med en rad sjukdomar, bland
annat hjärt–kärlsjukdom (HKS). Eftersom
man tidigare tagit upp detta samband
i de nordiska tandläkartidningarna [1]
fokuserar vi i denna artikel på de senaste
resultaten inom detta område.
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akgrunden för ett möjligt samband
mellan hjärt–kärlsjukdom (hks) och
marginal parodontit är aktuell kun
skap att ischemisk hjärtsjukdom (ihs),
som beror på förkalkningsprocesser i
koronarartärerna, är en sjukdom vars utveckling
har en betydande inflammatorisk komponent.
Vid ihs sker förkalkningsprocesser i ateroma
tösa plack, och sjukdomsutvecklingen beror på
om detta plack är stabilt eller instabilt. Hos in
stabila plack kan plackens vägg brista (figur i),
och speciellt trombocyter och leukocyter kan
tränga in genom kärlväggen och bilda en ocklu
derande tromb varvid en del av hjärtmuskulatu
ren blir ischemisk. Därmed bildas en infarkt. Det
instabila placket karaktäriseras av förstoring av
lipidkärnan och uttunning av väggen med dys
funktion i endotelcellerna, som spelar en central
roll i sjukdomsutvecklingen. De processer som
kan leda till instabila plack kan stimuleras av
inflammation. Denna inflammation kan tänkas
förmedlad av inflammationsmediatorer, cytoki
ner, som syntetiseras på stället eller förs dit ef
ter syntes vid inflammationsprocesser på andra
ställen i organismen. Inflammation i parodontiet
kan därmed tänkas bidra till destabilisering av
det ateromatösa placket genom påverkan av en
dotelcellerna och genom frisättning av cytokiner
från inflammationsprocessen i de parodontala
vävnaderna till blodbanan. Dessutom kan bak
teriemi som en följd av inflammation i parodon

+ dentinlesioner

2. Endotelial dysfunktion

4. Bildning
av plack

bakteriemi
Vid blodiga ingrepp i munhålan uppstår bak
teriemi, men också vardagliga aktiviteter som
tandborstning, rengöring med tandtråd och
tuggning kan medföra bakteriemi. Omfattning
och förekomst av bakteriemi är beroende av
dessa aktiviteter, men också inflammationer i
parodontiet spelar en avgörande roll. Således
uppträder bakteriemi oftast vid parodontit, med
an friska parodontala förhållanden skyddar mot
tandläkartidningen årg 104 nr 2 2012

2012-12-13 15.00

Avstannad/utan kavitet

Icke-operativ behandling
rekommenderas

VETENSKAP & KLINIK
Förebyggande
behandling

Bakterier
Inflammationsmediatorer

Ulceration
Inflammation
och nedbrytning
Kärllumen

Gingiva

Figur II: Föreslagna terapiformer baserade på kariesdiagnostisk nivå.
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sammanfattat Tandläkare som
utför ingrepp på patienter med ökad
blödningsrisk bör dels ha kunskap om
ingreppet, dels ha rutiner för hanterande
av eventuella blödningskomplikationer
som kan uppstå flera timmar eller dagar
efter utförd behandling. I annat fall
rekommenderas remiss till käkkirurg eller
sjukhustandläkare.
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bakteriemi [3]. Parodontal behandling är därmed
ett viktigt led i förebyggandet av bakteriemi med
orala bakterier. Som ett led i att klarlägga bakte
riemiers betydelse för ihs har man i flera under
sökningar försökt ta reda på om orala bakterier
slår sig ner i ateromatöst plack, där de kan med
föra inflammation med utveckling av instabilt
plack (figur ii). Inga studier har emellertid kun
nat påvisa levande orala bakterier i ateromatöst
plack, men flera undersökningar har visat spår
av orala bakterier i detta plack. Således har man
isolerat dna från de viktigaste periopatogenerna,
Porphyromonas gingivalis (P.g.), Prevotella intermedia, Aggregatibacter actinomycetemcomitans,
Treponema denticola och Tannerella forsythensis
och från andra orala bakterier [6, 7]. Dessa fynd
innebär emellertid inte att bakterierna har infek
terat det ateromatösa placket, men fragment av
bakterierna kan ha förts dit från munhålan eller
blodbanan, till exempel via fagocyter.
Intresset för de orala bakteriernas betydelse
har ökat eftersom insprutning av periopatoge
ner, bland annat P.g. antingen intravenöst eller
via oral administration, har medfört förstärkt
utveckling av ateromatöst plack i experimentella
modeller, bland annat hos mus med ApoEbrist,

Figur ii. Parodontit och ischemisk hjärtsjukdom.
Parodontit kan via bakteriemi och via
frisättning av cytokiner från parodontiet
tänkas påverka utvecklingen av ischemisk
hjärtsjukdom. Bakteriemi med infektion eller
cytokinmedierad inflammation i ateromatöst
plack i koronarkärlen är således en möjlig
faktor vid försvagningen av kappan över
ateromet, varvid plackruptur kan uppstå
(jämför punkt 5 i figur i).
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ÖKAT MIDJEMÅTT
adipocyter utvecklar insulinresistens
adipocyter kan inte uppta glukos och lagra ffa*
adipocyter friger ffa till det systemiska kretsloppet
Muskelceller upptar många (men inte alla) ffa

Överskjutande ffa skickas till levern

Muskelceller utvecklar insulinresistens
Muskelceller kan inte uppta glukos

ffa ändrar leverns produktion av lipoproteiner

TRIGLYCERIDNIVÅN
HDL-c**-NIVÅN

HYPERGLYKEMI
Bukspottkörteln producerar extra insulin (hyperinsulinemi)

metaboliskt syndrom (MetS)
Morten Grauballe
hos samma patient är bland annat kronisk aktiodont kand, doktorand,
Metaboliskt syndrom är namnet på en samman- vering av immunsystemet, kronisk stress, signalAfd for Parodontologi,
satt grupp av metabola tillstånd. Gruppen karak- ämnen som urskiljts från fettceller samt multipla
Odont Inst, Det Sundhedsvidenskabelige
täriseras av en ökad mängd insulin i blodet hos genkombinationer [3, 4].
Fakultet, Aarhus UniverNuvarande konsensus innebär att MetS är en
insulinresistenta individer och är predisponesitet, Danmark
rande för hypertension, hyperlipidemi och typ premorbid fas, varför patienter med en cvd- eller
E-post: mcbg@sund.
2-diabetes (t2d) och är därför en bidragande t2d-diagnos ska uteslutas och MetS-diagnosen
ku.dk
Joakim Rydnert
orsak till kardiovaskulär sjukdom (cvd) [1]. Idén beskriver här individer som är i riskzonen för
forskarstipendiat, Afd
att utveckla sjukdom [3]. Prevalensen generellt
for Parodontologi, Odont bakom MetS-diagnosen är att den kan användas
som ett enkelt sätt att bedöma risken för att en är 10–20 procent för män och 10–15 procent för
Inst, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet,
patient utvecklar t2d eller cvd [2, 3]. I den se- kvinnor. I åldersgrupper över 50 år kan prevalenKøbenhavns Universitet,
naste versionen av definitionen ingår gränsvär- sen vara upp till 45 procent [5].
Danmark
den för en rad riskfaktorer. Dessa riskfaktorer
Line Groth-Clausen
odont kand, Afd for
är ökat midjemått, ökad triglycerid och minskat Betydelsen av MetS
Parodontologi, Odont
hdl-kolesterol (hdl-k) i blodet, hypertension MetS har inte visat sig vara en bättre prediktionsInst, Det Sundheds
Sundhedssamt ökad plasmaglukos (tabell 1) [4].
modell för cvd och t2d än andra kända riskmovidenskabelige
videnskabelige Fakultet,
Københavns Universitet,
Insulinresistens (ir) anses vara en gemensam deller [1, 7, 8]. Prediktionsvärdet är starkare för
Danmark
nämnare för dessa riskfaktorer, och undersök- t2d än cvd, men litteraturen är inte entydig
Søren Schou
ningar pekar på att förloppet debuterar med pa- [4, 10–13]. MetS är emellertid ett utbrett och anprof, PhD, odont dr, Afd
TEMA: pATiEnTEr
hälsA
for Kæbekirurgi
& Oral MEd nEdsATT
tologiska
mängder visceral fettvävnad. Etiologin vänt hjälpmedel för identifiering av riskpersoner
Patologi, Odont Inst, Det bakom MetS är dock fortfarande oklar (figur i).
i kliniken, och ju tidigare MetS identifieras och
Sundhedsvidenskabelige
Andra orsaker till att dessa riskfaktorer uppstår adekvat behandling sätts in, desto mindre är risFakultet, Aarhus Universitet, Danmark
Palle Holmstrup
prof, PhD, odont dr,
dr odont (hc), Afd for
TABELL 1. Kliniska diagnostiska kriterier för MetS [4]
Parodontologi, De Sundhedsvidenskabelige
Parameter
Gränsvärde
Fakulteter, TandlægePopulationsspecifikt, i Danmark 88 cm för kvinnor och 102 cm för män.
skolerne, Københavns og
Ökat midjemått
Aarhus Universiteter,
Mätt mitt emellan nedersta revbenet och toppen på höftbenet.
Danmark
Ökad triglycerid
≥ 1,7 mmol/L (150 mg/dL)
Allan Flyvbjerg
prof, MD, med dr, Inst for
Klinisk Medicin – MediReducerat HDL-c
< 1,0 mmol/L (40 mg/dL) för män; < 1,3 mmol/L (50 mg/dL) för kvinnor
cinsk Endokrinologisk
Afd, MEA, NBG, Aarhus
Förhöjt blodtryck
Systoliskt ≥ 130 och/eller diastoliskt ≥ 85 mm Hg
Universitet, Danmark

Oral kirurgi av patienter
med ökad blödningsrisk

+ subkliniska, initiala lesioner

Modifierat från [2].

tiet [3] innebära att orala bakterier binder sig till
det ateromatösa placket, där de kan initiera och
driva inflammationsprocessen.
Andra möjligheter till påverkan av patogene
sen vid ihs är förändring av lipidmetabolismen
som följd av parodontal inflammation.
påverkan av endotelcellerna
En av de mest överraskande studierna i detta
sammanhang publicerades av Tonetti och med
arbetare 2007 [4]. Studien visade att parodontal
behandling medförde förbättring av den endo
telcellstyrda kärldilatationen. Sex månader ef
ter en parodontal behandling skedde en signi
fikant förbättring av endotelfunktionen, mätt
som flödesmedierad kärldilatation i armartären.
Studien visade emellertid också att parodontal
behandling ledde till en tydlig aktivering av in
flammationsmediatorer och försämrad endotel
funktion 24 timmar efter ingreppet. Den kliniska
betydelsen av dessa fynd är ännu oklar. Under
sökningen tydde således på att marginal par
odontit medförde endotelial dysfunktion, vilken,
som tidigare nämnts, är en viktig komponent vid
ihs. I förlängningen av detta har Ghorbani och
medarbetare just redovisat att endotelcellstyrd
kärlkontraktion i koronarkärl från råttor blir
känsligare för kärlkontraherande substans ef
ter inkubering med lipopolysackarid (lps) från
Porphyromonas gingivalis [5]. Hypotesen skulle
således kunna vara att lps som frigörs till blodba
nan från parodontal infektion kan medföra ökad
kärlkontraktion i koronarkärl, vilket är ogynn
samt i samband med ihs.

Progredierande/med kavitet

Holmstrup et al: Parodontit och hjärt–kärlsjukdom

3. Monocytmigration
genom endotel

2012-1

Viktökning

sammanfattat Odiagnostiserade diabetiker och personer med
MetS utgör en stor och växande population. Det är mycket viktigt att
patienterna diagnostiseras så tidigt som möjligt. Screening av patienter
kan därför vara av stor betydelse och samarbetet mellan läkare och
tandläkare bör utvecklas mer än vad vi ser i dag.

+ lesioner som endast kan påvisas med
traditionella hjälpmedel (till exempel Bitewing rtg)

5. Plackruptur

Grauballe et al: Metaboliskt syndrom och diabetes

Överdrivet kaloriintag och stillasittande livsstil

– så påverkar det munhålan

+ lesioner med kavitet,
begränsat till emalj

Figur i. Schematisk framställning av inflammatoriska faktorer och
utveckling av ateromatos.
(1) Aktiverad inflammation i kärlväggen, här symboliserad
med ökat C-reaktivt protein (CRP), medför (2) endotelial
dysfunktion, som (3) aktiverar monocytadhesion och
-migration genom det skadade endotelet, som igen (4) leder
till ombildning av monocyterna till skumceller och därmed
lipidansamling i kärlväggen. (5) Detta kan medföra sprängning av
kapselmaterialet mellan det cirkulerande blodet och kärlvävnaden
och härmed starta trombocytaggregation och trombbildning (inte
visat).
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Förebyggande och
operativ behandling
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+ lesioner som kan påvisas kliniskt,
är begränsade till emalj, men utan kavitet

(Modifierat efter Pitts 2001 [7])
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diagnostik
Nigel Pitts [7] har illustrerat kariesförekomsten
som ett isberg baserat på vilken diagnostisk nivå
man använder, här illustrerat som en pyramid
(figur ii). Förekomsten av allvarliga karieslesioner, som lesioner till pulpa och kaviteter in i
dentinet, är alltid förknippad med förekomsten
av många mindre allvarliga lesioner. Om vi bara
behandlar de allvarliga symtomen på toppen av
isberget med operativ terapi, som fyllningsterapi
och endodontisk terapi, behandlar vi inte sjukdomen kausalt.
När man ska behandla sjukdomen är det nödvändigt att fastställa en diagnostisk nivå, en
»cut-off« för var i symtomutvecklingen man sätter gränsen för att registrera att en tand, en yta
eller en individ har behandlingskrävande karies
[8–10]. Detta kan vara problematiskt i de tidiga
stadierna av sjukdomen, som i internationell litteratur benämns »initial«, »incipient« och »noncavitated lesions«, där denna gräns är starkt
beroende av vilken diagnostisk metod man använder [11]. Sensitiviteten och specificiteten hos
de vanliga diagnostiska teknikerna – som visuell,
taktil och röntgenologisk undersökning – varierar kraftigt för olika tänder och tandytor och är
speciellt svårt på approximalytor och i fissurer.
Även om några av de senare teknikerna som fiberoptisk transillumination (FOTI och DiFOTI),
laserfluorescens (DIAGNOdent™, KaVo Dental
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Figur I: Faktorer som medverkar till utvecklingen av karies.
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Figur i. Föreslagen patogenes för MetS,
med tillstånd från Friedlander et al [18].

ken för utveckling av sjukdom [14]. Li et al har utarbetat kliniska riktlinjer för hur tandläkare kan
identifiera odiagnostiserade diabetiker. De nämner en rad riskfaktorer där alla MetS-kriterier ingår (för kliniska riktlinjer, se [15]). Då det ofta är
fler MetS-riskfaktorer hos samma person, är det
viktigt att undersöka personen ytterligare när en
av riskfaktorerna är konstaterad [2, 10, 12, 16].
Simmons et al konkluderar att MetS är användbart utifrån ett utbildningsperspektiv, men
anger, liksom den övriga litteraturen, att MetS
har sina begränsningar som ett praktiskt diagnostikinstrument.
Författarna beskriver tanken med att använda
MetS så här:
1. MetS är en bra bakgrund för forskning med
syfte på identifiering av en möjlig gemensam
patofysiologisk orsak för den observerade
gruppen av riskfaktorer.
2. MetS kvantifierar den fortsatta risken för en
sjukdom i befolkningen och främjar möjlig-

heten för jämförelser av olika
undersökningar.
3. MetS understöder
bedömning av relativ
risk, prognos och behandlingsalternativ.
4. MetS innebär ett lättförståeligt folkhälsobudskap och
påminner sjukvårdspersonal om
att ifall det finns en riskfaktor, ska
man leta efter de andra [3].
Behandling
Livsstilsförändring med mindre kaloriintag
och mer motion är det primära behandlingsva-

»… det har visat sig att viktminskning –
oavsett metod – ofta reducerar ir …«
f o to : c o lo u r b ox
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tandvården behandlar vi ofta patienter
som medicinerar med olika typer av trombocythämmare eller antikoagulantia. Det
är väl känt att ingrepp såsom tandextraktion eller depuration kan innebära en ökad
blödningsrisk. Inför sådana behandlingar har
det funnits önskemål om att dessa mediciner ska
sättas ut eller att dosen modifieras. Patienten har
via sin vårdmottagning blivit ordinerad en nedtrappning, alternativt satt ut läkemedlet på egen
hand. Vad man då glömmer är att patienten har
en bakomliggande sjukdom och att ändring i doseringen innebär en ökad medicinsk risk.
Wahl et al [1] rapporterade i en översiktsartikel
att bland 774 patienter som genomgick mer än
2 014 extraktioner eller andra operativa ingrepp
i munhålan utan att man ändrade deras Waran®medicinering var det endast tolv (< 2 procent)
som behövde extra omhändertagande, utöver
lokal behandling av såret, på grund av efterblödning. I den grupp av 526 patienter som fick Waran® utsatt inför ingreppet rapporterades däremot fem allvarliga trombo-emboliska tillstånd,
varav fyra var dödsfall. Slutsatsen var att det är

B n u m n on
mb nd m d
mp n b h nd n

F

en transgen mus med extra benägenhet att ut
veckla åderförkalkning [8].
frisättning av cytokiner till blodbanan
En rad cytokiner anses ha betydelse för pato
genesen vid ihs. Det gäller primärt Interleukin
(il)1, Tumor Necrosis Factor (tnf)α och il6,
eftersom dessa inflammationsmediatorer kan
potentiera inflammation. Då alla dessa fakto
rer produceras vid inflammation i parodontiet,
och därifrån kan överföras till blodbanan, finns
det möjlighet för påverkan av vävnader utanför
munhålan (figur ii). Ytterligare en möjlighet för
en sådan påverkan är cytokinproduktion som en
följd av bakteriemi. Således visade Forner och
medarbetare (2006) att ett resultat av bak
teriemi efter orala procedurer (approxi
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»Parodontal behandling
är … ett viktigt led i
förebyggandet av bakteriemi
med orala bakterier.«
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