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Workshopen ägde rum den 16 september på 
Svenska Läkaresällskapet i Stockholm för att föl
ja upp vad som hänt sedan föregående »nystarts
workshop« som genomfördes 2011 för att finna 
vägar för framtida agerande. Programpresenta
törer och diskussionsledare var professor Mats 
Ulfendahl, huvudsekreterare inom området 
medicin och hälsa på Vetenskapsrådet, och Sofia 
Tranæus, sbu. 

I denna artikel sammanfattar vi så som vi upp
fattade några av workshopens presentationer, dis
kussioner och slutsatser. 

forsknings- och innovationspropositionen
Under rubriken »Därför är klinisk odontologisk 
forskning viktig« inledde departementsrådet 
Maria Wästfelt från utbildningsdepartementet 
dagens presentationer. 

Wästfelt tog sin utgångspunkt i regeringens 
nyligen presenterade forsknings och innova

NATIONELL WORKSHOP Nyligen 
samlades från hela landet drygt 80 
representanter från myndigheter, 
tandvårdsprofessionen och univer
sitet och högskolor till en andra 
workshop på temat »nystart för 
odontologisk forskning«. Här pre
senteras några av slutsatserna från 
mötet. Mot bakgrund av de syn
punkter som framfördes fortsätter 
nu referensgruppen arbetet med att 
skapa möjligheter för klinisk odon
tologisk forskning.

foto: lena k johansson

Under 
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betonades 
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nätverk och 
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tionsproposition (Forskning och innovation, 
proposition 2012/13:30). Hon påpekade att ter
merna »odontologi, tandvård och tandläkare« 
inte är så vanliga i propositionstexten, men att 
man får läsa in dessa begrepp inom »klinisk 
forskning och hälso och sjukvård« och dess ak
törer. I propositionen talas om övergripande mål 
för den kliniska forskningen, som inbegriper att 
stärka den kliniska forskningens position i uni
versitetssjukvården och att stärka sambandet 
mellan sjukvården, akademin och Life science
industrin. Ett uttalat mål är också att hantera den 
intressekonflikt om att vårda patienter kontra att 
utföra forskning som finns inom universitets
sjukvården. Man vill också öka antalet forskande 
läkare och öka antalet kliniska studier. 

Regeringens utgångspunkter i Forsknings och 
innovationspropositionen sammanfattades av 
Wästfelt: Frihet, långsiktighet och större möjlig
heter till risktagande i forskningen. Ökad strävan 51
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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, Socialstyrelsensofia 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 workshop24 mars 2011 | kl. 10.00–16.00 
Stockholm

Nystart för svensk odontologisk forskning! 

foto:  colourbox
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Workshopen 
samlade 
intresserade 
deltagare från 
hela landet.

Mats Ulfendahl, Vetenskapsrådet. Sofia Tranaeus, sBU. Maria Wästfelt, utbildningsdepartementet.
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efter kvalitet och ökat nyttiggörande av forsk
ningsbaserad kunskap. Man föreslår ett nationellt 
stöd för samordning av kliniska prövningar och 
att det blir en sammanhållen finansiering av be
hovsmotiverad klinisk forskning och tillämpning.  

En reflektion blir förstås att det alls inte är 
självklart att tandvård räknas in, varken vid pro
blembeskrivningar eller när förslag till lösningar 
presenteras. Eller rättare: Det är självklart att 
tandvården inte alls existerar i dessa samman
hang. Här behövs påverkansarbete, det är tydligt.

evidensbaserad kunskap alltmer betydelsefull
Måns Rosén, direktör för sbu, gav en positiv bild 
av tandvårdens medverkan vid framtagandet av 
systematiska översikter och andra kunskapsun
derlag inom sbu. Han tecknade också bilden av 
att evidensbaserad kunskap blir alltmer betydel
sefull för att kunna utföra den evidensbaserade 
vård som både efterfrågas och krävs. Rosén har 
på regeringskansliets uppdrag utrett kvalitetsre
gister och påpekade att tandvården har en stor 
utvecklingspotential inom detta område. För 
närvarande finns två nationella kvalitetsregister 
under uppbyggnad inom tandvårdens område 
(Skapa – Svenskt kvalitetsregister för karies och 
parodontit och nqrdi – Nationellt qvalitetsre
gister för dentala implantat). Dessa kvalitetsre
gister gör det möjligt att utveckla vården och ger 
även mycket goda forskningsmöjligheter, som 
bör kunna ge tandvården unika förutsättningar 
också i ett internationellt perspektiv. Även det 
relativt nystartade tandhälsodataregistret vid 
Socialstyrelsen kommer att utgöra en utmärkt 
bas för klinisk forskning.

samverkan stärker forskningens kvalitet
Från skl, Sveriges Kommuner och Landsting, 
medverkade Eva Marie Rigné, fil dr och FoU
samordnare vid avdelningen för tillväxt och 
samhällsbyggnad. Rigné började med en tillba
kablick. Landstingsförbundet och Svenska Kom
munförbundet, som föregick dagens skl, organi
serade FoUfrågorna på olika sätt, men var båda 
forskningsfinansiärer och aktörer inom FoU
sektorn. Det nya förbundet som bildades 2005 
inrättade ett gemensamt kansli för FoUfrågor, 
och 2007–2010 drevs arbetet med forskningsfi
nansiering genom ett FoUråd. Sedan 2011 arbe
tar skl med att bevaka medlemmarnas intressen 
i både nationell och internationell forsknings
politik; bygga nätverk; synliggöra kunskapsbe
hov; följa upp och sprida kunskap om »det dolda 
universitetet« och resultaten av medlemmarnas 
långsiktiga FoU och innovationsarbete.

Rigné beskrev att utgångspunkten för skl:s 
arbete inom forskning, utveckling och innova
tion (FoUoI) är att samverkan mellan forskning 
och praktik stärker forskningens kvalitet. FoU 
är en kärnverksamhet för landsting, vid sidan av 
vårdproduktion och utbildning. Bärande i defini
tionen av kvalitet är att forskning, utveckling och 
innovation ska komma till nytta för medborga
ren/brukaren och patienten. Alla inblandade par
ter – stat, kommuner och landsting/region – har 
ett ansvar för att bidra till en positiv utveckling. 
skl ser gärna fler och utökade gemensamma åta
ganden för att åstadkomma detta. Rigné redovi
sade att förbundets medlemmar i dagsläget satsar 
drygt tre miljarder kronor per år på FoU – minst.

Det finns i dag en rik flora av lokala och re
gionala FoUmiljöer utanför universiteten – men 
används dessa i tillräckligt stor utsträckning? 

Eva Marie Rigné, FoU-samordnare, Sveriges Kommu-
ner och Landsting (skl).

Sofia Wallström, generaldirektör, Tandvårds- och 
läkemedelsförmånsverket (tlv).
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Utrymme finns säkerligen för en mobilisering av 
dessa som partners i FoUoIprojekt. Rigné me
nade att synen på dessa miljöer är att de kan be
traktas som »branschforskningsinstitut« liksom 
industrins – men långsiktigt statligt stöd saknas. 
Flera landsting, regioner och kommuner utveck
lar egna FoU och innovationsstrategier, och strä
var efter samverkan enligt den så kallade »triple 
helixmodellen« – några steg på vägen har tagits, 
exempelvis genom så kallade innovationsslussar 
och även »science parks«, men mycket återstår 
att göra.

Det görs nu en gemensam satsning från staten 
och landstingen på klinisk behandlingsforsk
ning, med sikte på snabb implementering/nyt
tiggörande av resultat. Denna satsning bygger på 
ett gediget förarbete som identifierat kunskaps
luckor och bland annat pekat ut odontologisk 
forskning som ett angeläget område. Sedan 2011 
genomförs årliga enkäter från skl om klinisk 
forskning i syfte att synliggöra landstingsforsk
ningen. skl anordnar arena för landstingens 
FoUansvariga med start från september 2013 
– ett nytt nätverk för dessa frågor har bildats. 
Syftet med detta nätverk är att finna former för 
landstingens medverkan genom att ta initiativ 
till studier, prioritera bland föreslagna studier, 
formera sig för genomförande, delta i bered
ningsgrupper med mera, så att den kliniska be
handlingsforskning som kommer till stånd också 
motsvarar landstingens kunskapsbehov.

skl samverkar också med vinnova och ger 
stimulans och stöd till innovationskraft i offent
lig sektor genom samverkansavtal mellan skl 
och vinnova 2012–2014. Man har här ett brett 
perspektiv på vad innovationer är: tjänster, or
ganisationer, processer – inte bara »ting«. Som 
exempel på gemensamma aktiviteter nämnde 
Rigné initiativet »Frön« – för ökad innovation i 
offentlig verksamhet, med finansiering från vin
nova för innovationer i offentlig sektor; kontinu
erliga utlysningar av medel (öppen just nu, totalt 
10 miljoner kronor). Dessutom finns anslag för 
etablering av testbäddar/demonstrationsmiljö
er inom vård och omsorg (fem kommuner, fyra 
landsting) anslag om 20 miljoner kronor och 
stöd till upphandling av innovation, 20 miljoner 
kronor och framtagande av kunskapsunderlag. 
(Inom parentes kan nämnas att Odontologiska 
fakulteten i Malmö just fått ett planeringsanslag 
på 400 000 kronor från vinnova inom ramen för 
projektet »testbädd«, för sitt projekt »Futurum
kliniken«.)

Eva Marie Rigné avslutade sin framställning 
med att också ge ett europeiskt perspektiv: Kom
mande ramprogram för forskning, utveckling och 
innovation med finansiering från Europarådet 
med start runt årsskiftet 2013/14. Sammanlagt 
satsas 70 miljarder euro i detta forskningspro
gram och här finns starka krav på forskningskon
sortier där kommuner, landsting och regioner är 

aktiva deltagare. Satsningen har en inriktning på 
samhälleliga utmaningar och öppnar för frågor 
som direkt berör sklmedlemmarnas kärnverk
samheter. Från skl bedöms att detta skapar nya 
möjligheter att finna finansiering. Programskriv
ning pågår, inriktningen »Hälsa« kan bedömas 
vara särskilt intressant ur dagens perspektiv.

hälsoekonomiska analyser efterfrågas
Därefter följde en presentation av Sofia Wall
ström, generaldirektör för Tlv (Tandvårds och 
läkemedelsförmånsverket). Wallström poängte
rade att tandvård är en mycket viktig del av Tlv:s 
verksamhet och att denna betydelse klart fram
går av den statliga myndighetens namn, där tand
vård kommer först. Sofia Wallström redovisade 
myndighetens uppdrag och att man strävar efter 
att söka vetenskapligt underlag för de åtgärder 
som ersätts inom det statliga tandvårdsstödet. 
Än så länge finns stora kunskapsluckor inom 
tandvården och då måste man finna rimliga for
mer för att ersätta den tandvård som utförs. Tlv 
ser det som mycket angeläget att klinisk odonto
logisk forskning fortsatt utvecklas så att man får 
tillgång till ett bättre beslutsunderlag. Inte minst 
hälsoekonomiska analyser efterfrågas.

referensgrupp och strategidokument
Björn Klinge redovisade en del av vad som skett 
sedan förra workshopen. En referensgrupp bil
dades med företrädare för universitet och hög
skolor, myndigheter och organisationer. Grup
pen har träffats regelbundet och skl har fungerat 
som värd. Varje deltagares organisation har fått 
bära kostnader för deltagande i referensgrup
pen. Ett strategidokument har tagits fram (tidi
gare publicerat i Tandläkartidningen nummer 6 
2012). Med detta dokument som underlag har fö
reträdare för referensgruppen haft möjlighet att 
vid samma tillfälle träffa statssekreterarna i so
cialdepartementet och utbildningsdepartemen

Ur Tandläkartidningen 
nummer 6 2012
Ur Tandläkartidningen 
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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 

Så får vi en slagkraftig odontologisk forskning

Godkänd för publicering 11 mars 2012
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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, Socialstyrelsensofia 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 workshop24 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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Ekonomiska medel måste tillföras och en stark struktur bildas mellan 

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-
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 
-

heter att lösa Sveriges befolknings framtida orala 

Så får vi en slagkraftig odontologisk forskning

Godkänd för publicering 11 mars 2012
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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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»Än så länge 
finns stora 
kunskaps
luckor inom 
tandvården 
och då måste 
man finna 
rimliga for
mer för att 
ersätta den 
tandvård som 
utförs.« 
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tet tillsammans med andra tjänstemän för dessa 
departement. Vid detta tillfälle gavs goda möjlig
heter att presentera referensgruppens idéer och 
förslag. Nyligen har också den nya utredningen 
uppvaktats, som fått regeringens uppdrag att ut
reda den kliniska forskningen. Det visade sig inte 
vara självklart i detta sammanhang, att tandvård 
är inkluderat i begreppet »klinisk forskning«. 
Efter uppvaktningen finns en förhoppning om 
att utredningen nu också inkluderar tandvård. 
Vetenskapsrådet har beviljat medel för en natio
nell klinisk forskarskola i odontologi. Vid ansö
kan framhölls värdet av nationell samverkan för 
framtidens framgångsrika kliniska odontologiska 
forskning. Detta framhölls också i sakkunnigut
låtandet efter ansökan och utgjorde en viktig del 
i beslutsunderlaget för tilldelning av medel. Mer 
om den nya forskarskolan kommer att redovisas i 
kommande nummer av Tandläkartidningen.

exempel på framgångsrik samverkan
Vid planeringen av programmet för dagen be
dömdes det som viktigt att lyfta fram framgångs
rika exempel där samverkan är en avgörande 
faktor. Från avdelningen för parodontologi, Sahl
grenska akademin, Göteborgs universitet, redo
visade professor Tord Berglundh och doktorand 
Jan Derks ett pågående projekt som handlar om 
nationell uppföljning av implantatbehandling. 
För första gången finns nu möjlighet att följa 
resultat från flera tusen patienter som behand
lats med implantat på kliniker i hela landet och 
som har en uppföljningsperiod på upp till tio år. 
Medverkande tandläkare har efter godkännande 
från patienten skickat in journaler och röntgen
bilder för analys. En klinisk undersökning av 600 
implantatpatienter har även genomförts. Denna 
studie är endast möjlig att genomföra tack vare 
konstruktiv samverkan från behandlande tandlä
kare och deras patienter från hela landet. Under
sökningen har delvis finansierats genom anslag 
från Försäkringskassan. Under nästa år beräknas 
resultaten kunna presenteras såväl i vetenskap
liga sammanhang som för Tandläkartidningens 
läsekrets.

Värdet av regional samverkan redovisades av 
tandvårdschefen i Kalmar läns landsting, Anders 
Nylander. Nylander presenterade sina erfaren
heter av samverkan inom »kofsyd« (klinisk 
odontologisk forskning i samverkan i region 
syd). Flera kliniska projekt, där frågeställningen 
har identifierats i den kliniska verksamheten, ge
nomförs nu i samverkan mellan landsting i södra 
regionen och Odontologiska fakulteten, Malmö 

högskola. Nylander talade under rubriken »Har 
vi råd att låta bli att forska?« och gav exempel 
på viktiga obesvarade frågor från tandvården. 
Nylander redovisade också ett initiativ där han 
med stöd från politiker i Kalmar läns landsting 
planerar att inrätta kombinationstjänster för 
doktorandutbildning och allmäntandvård. Ett 
spännande och efterföljansvärt initiativ.

Eftermiddagens program inleddes av profes
sor Johanna Adami, chef för området »hälsa« 
vid vinnova. Adami redovisade översiktligt 
vinnovas uppdrag och verksamhet och poäng
terade att tandvård självklart ingår i vinnovas 
begreppsvärld »hälso och sjukvård«. Det var ett 
välkommet klarläggande och innehöll också en 
uppmuntran att i framtiden se vinnova som en 
självklar partner för forskning, utveckling och 
innovation inom tandvårdsområdet.

gruppdiskussioner och konstruktiva förslag
Därefter var det dags för alla närvarandes kon
struktiva medverkan i de gruppdiskussioner som 
följde. Uppdraget för grupperna var, att under 
rubriken »Därför är klinisk odontologisk forsk
ning viktig« diskutera med utgångspunkt från 
»eget ansvar« och »ansvar för min organisation« 
i denna process. Under ledning av dagens mode
ratorer, Mats Ulfendahl och Sofia Tranæus, re
dovisades och diskuterades resultaten av grup
pernas arbeten.

En sammanfattning, som denna, blir med nöd
vändighet mycket summarisk. Vi har vid redovis
ningen av vår tolkning av de framförda förslagen 
slagit samman flera liknande tankegångar. Det 
betyder inte att vi är okunniga om att det kan fin
nas betydelsefulla nyanser mellan till synes likar
tade förslag. Och vår presentation rymmer enbart 
ett mycket begränsat urval av framförda förslag.
n Vården har ett viktigt uppdrag som kulturbä

rare och föredöme, initiativtagare till forskning 
och utveckling som en naturlig del i verksam
heten. Detta är inte minst viktigt i ledarskapet. 
Hela organisationen ska omfattas av en positiv 
attityd till projekt inom utveckling och forsk
ning. Kvalitet i organisationens värdegrund 
innefattar också forskning och utveckling.

n Sträva efter att skapa forskningsstimulerande 
nätverk mellan olika kliniker, både regionalt 
och nationellt. Inrätta fler tjänster där forsk
ning är meriterande. Skapa fler forskningsmöj
ligheter både för verksamma inom allmän och 
specialisttandvård. Var aktiv som arbetsgivare 
– »employer branding«. Det kan vara naturligt 
med verksamhetschefer med FoUkompetens 
både i allmäntandvård och specialisttandvård. 
Personer med forskningserfarenhet bör finnas 
i ledningsgruppen, eller dess närhet. Forsk
ning i verksamheten bidrar i sig till kompe
tensutveckling och kompetenshöjning hos 
personalen.

n Det är viktigt med en långsiktig nationell plan 

»Nyligen har också den nya utredning
en uppvaktats, som fått regeringens 
uppdrag att utreda den kliniska 
forskningen.«
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för klinisk odontologisk forskning, och det 
skulle vara värdefullt med nationell samord
ning. Som förslag framfördes att sbu eller skl 
skulle ikläda sig detta samordningsansvar. 
Eftersom hälso och sjukvård inte alltid själv
klart innefattar tandvård kan det, åtminstone 
under ett uppbyggnadsskede, vara nödvändigt 
med en separat organisation för tandvården.  

n För tillfället genomförs många små projekt 
inom olika organisationer. Genom samord
ning också av ekonomiska resurser skapas 
förutsättning att genomföra projekt som med 
tillräcklig volym och kvalitet också kan besva
ra identifierade kunskapsluckor. Prioritering 
är nödvändig, med nya forskningsresurser till 
forskning som påverkar evidensläget och som 
besvarar identifierade kunskapsluckor.

n Det finns en medvetenhet om att forsknings
medel används mer som »stimulansmedel« än 
till att genomföra forskningsprojekt med hög 
vetenskaplig nivå. Det finns behov både av 
forskningsmedel och »stimulansmedel«, men 
om rubriceringen blir felaktig finns risk för en 
negativ spiral efter resonemanget att »vi stö
der visst forskningsprojekt, men våra resultat 
verkar inte räknas«. Att resultaten inte räknas 
beror på att man inte nått upp till vedertagen 
kvalitetsnivå.

n Det är viktigt att finna en organisationsform 
så att flera samverkande projektledare kan få 
tillgodoräkna sig merit och anslag. Skapa flexi
bilitet som också accepteras på nationell nivå.

Mot bakgrund av de synpunkter som framfördes 
vid workshopen fortsätter nu referensgruppen 
arbetet med att skapa och utveckla möjligheter 
för klinisk odontologisk forskning. 

Jan Derks, doktorand i parodontologi Göteborg, redovisade data från 
nationell uppföljning av implantatbehandling.

Anders Nylander, tandvårdschef Folktandvården Kalmar läns landsting, 
använde en textskylt i stället för powerpointpresentation.

Den finns på www.tandlakartidningen.se 
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 D en gentekniska utvecklingen har 

öppnat möjligheter att avslöja gene

tiska variationer vid sjukdom. I köl

vattnet på denna utveckling uppstår 

den naturliga frågan om man genom 

att undersöka gensammansättningen hos den 

enskilda individen kan bestämma benägenheten 

att utveckla en given sjukdom eller givna sjuk

domsförlopp. Här finns en rad etiska problem

ställningar som redan för en del år sedan upp

märksammades i pressen [1, 2]. I den här artikeln 

vill vi kort belysa några av de etiska problemställ

ningarna med fokus på parodontit. 
Som en del av problemställningen är det vik

tigt att förstå hur gener kan ha betydelse för sjuk

domsutvecklingen, vilket vi också belyser. 

Eftersom parodontit orsakas av bakterier som 

kan ha olika patogen potential har det häv

dats att analys av bakteriernas gener 
vid mikrobiologisk provtagning 

Palle Holmstrup prof, PhD, odont dr, odont dr (hc), Afd for Parodontologi, Odont inst, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns universitet, DanmarkE-post: pah@sund.ku.dk
Tord Berglundhprof, odont dr, Avd för parodontologi, Inst för odontologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, Sverige

Jesper Reinholdtlektor, PhD, Afd for Oral Biologi, Inst for Odont, Health, Aarhus universitet, Danmark

skulle kunna vara värdefull. Relevansen för detta 

diskuteras kort. 
gener och sjukdomDet är välkänt att individer uttrycker olika grad 

av sjukdomskänslighet. Detta gäller i synnerhet 

parodontit som är en av människans vanligaste 

sjukdomar. Hos patienter som uppvisar likartad 

munhygien och som exponerats för lika omfatt

ning av olika riskfaktorer kan både debut och 

utvecklingsmönster av sjukdomen variera betyd

ligt. För parodontit och många andra sjukdomar 

inräknas ärftlighet som en viktig komponent för 

att förstå dessa skillnader. Senaste årens utveck

ling inom området genetik har alstrat nya kun

skaper i styrningen och kontrollen av vårt infek

tionsförsvar. Genernas betydelse för regleringen 

av inflammationsprocessen har därför fått en 

central plats för forskningen och ambitionen är 

att identifiera förändringar i arvsmassan som kan 

förklara individers olika sjukdomsbenägenhet. 

Det mänskliga genomet består av 23 kromo

sompar. Kromosomens dna är uppbyggt av se

kvenser av fyra olika baser, så kallade nukleo

tider; adenin (a), guanin (g), cytosin (c), tymin 

(t), och är arrangerat i en dubbelspiral som hålls 

samman med bindningar mellan nukleotider. 

Ärftliga förändringar i arvsmassan kan uppstå 

genom så kallade mutationer och en avvikelse i 

en nukleotidsekvens mellan olika individer kal

las för polymorfism. Om avvikelsen endast före

kommer vid en specifik nukleotid (till exempel g 

i stället för a) används begreppet »single nucleo

tide polymorphism« – snp [3]. I de fall polymor

fismen förekommer på parets båda kromosomer 

talar man om en heterozygot genotyp (till exem

pel gg), medan homozygot genotyp (till exempel 

ga) betecknar förändring på endast en av kromo

somerna i ett kromosompar. 

sammanfattat Med den gen-
tekniska utvecklingen uppstår den 
naturliga frågan om tandläkaren 
– med genetiska test – kan be-
stämma patienternas benägenhet 
att utveckla en given sjukdom. Men 

ingen genetisk test kan använ-
das för att bedöma risken för svår 
par odontit, och genetisk test av 
subgin givala bakterier tillför endast 

måttlig information. 
Godkänd för publicering 21 februari 2013
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Upptäckten av genetiska polymorfismer har stimulerat forskare inom medicin och odon
tologi att identifiera poten
tiella så kallade »markörgener« 
(candidate gene polymor phisms) som är 

utmärkande för en viss sjukdom. Forskningen 

har vanligtvis inriktats mot att jämföra förekomst 

av dessa gener i sjukdomsdrabbade patientgrup

per med friska kontroller. Många av polymorfis

merna är lokaliserade i gener som kodar för pro

teiner med specifika funktioner som cellsignaler 

(cytokiner) eller cellreceptorer i inflammations

processer. Förklaringar till individers olika sjuk

domskänslighet för kroniska inflammationssjuk

domar har därför sökts i samspelet mellan gener 

och riskfaktorer i miljön. Här har det visat sig att 

så olika sjukdomar som fetma och astma har lik

heter på det molekylära och cellulära planet [4]. 

Man har identifierat åtskilliga sjukdomsrelatera

de polymorfismer som kan tänkas förklara en del 

av de skillnader som ses i individers benägenhet 

för dessa och andra sjukdomar. Emellertid tyder 

undersökningar på att de enskilda genernas be

tydelse för utveckling av sjukdom är begränsad. 

Det har bland annat visat sig att sjukdomsasso

cierade gener endast står för en procent av ärft

ligheten för typ 2diabetes, trots att ärftlighets

undersökningar har visat att nära släktingar med 

typ 2diabetes har 3–4 gånger ökad risk för att 

få sjukdomen [5–7]. Det verkar således inte vara 

något enkelt samband mellan gener och indivi

duell benägenhet för sjukdom och en genetisk 

test för identifikation av sjukdomsbenägenhet 

vid typ 2diabetes är således närmast menings

lös [4]. Det betyder dock inte att skillnaderna i 

de enskilda gensekvenserna som är kopplade till 

det immunologiska svaret är utan betydelse för 

sjukdomsutvecklingen, men det ligger förmod

ligen en kombination av många olika genetiska 

avvikelser bakom det som i kliniken upplevs som 

olika benägenhet till sjukdom [4].
I detta sammanhang är det viktigt att framhålla 

att inte alla genetiska skillnader nödvändigtvis 

kommer till uttryck hos den enskilda individen. 

Mekanismer utanför generna, så kallade epige

netiska mekanismer, påverkar om generna blir 

tillgängliga och avlästa. För mer detaljerad information om epi
genetik hänvisas till [8]. Det 
betyder att även om en given ge
netisk skillnad finns i de celler som har 

betydelse för det immunologiska svaret, är det 

inte säkert att denna skillnad kommer till uttryck 

i inflammationsprocessen. Skillnader i de epige

netiska mekanismerna är också av betydelse för 

cellernas reaktionsmönster och miljöfaktorer 

kan i sin tur påverka epigenetiska mekanismer. 

Därmed spelar också miljöfaktorer en betydande 

roll för den individuella sjukdomsbenägenheten 

[9]. Dessa miljöfaktorer kan till exempel vara 

mikroorganismer, näringsförhållanden och to

bak. Det har rapporterats att hungersnöd i foster

stadiet har medfört blivande ärftliga epigenetis

ka förändringar [10] och epigenetiska skillnader 

har därmed förklarats som länken mellan gener, 

miljö och fenotyputveckling, däribland utveck

lingen av en given sjukdom [4]. sambandet mellan gener och parodontit

En nyligen publicerad amerikansk studie (nha

nes) har påvisat en prevalens av parodontit på 

över 47 procent hos personer över 30 år. Sjuk

domen fördelade sig med 8,7 procent, 30 pro

cent och 8,5 procent i grupperna lätt, måttlig re

spektive svår form av sjukdomen [11]. Parodontit 

är således inte bara en av de vanligaste sjukdo

marna i munhålan utan också en av de vanligaste 

sjukdomarna hos människor över huvud taget. 

Trots detta, och med kunskapen om sjukdomens 

bakteriella etiologi, vet vi i dag fortfarande inte i 

detalj varför vissa individer drabbas mer av par
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 D jup karies har en tydlig koppling till 
inflammation i pulpan, men det har 
länge varit oklart vilken betydelse 
detta har för långtidsprognosen av 
en kariesbehandling, där man an-

tingen försöker att undvika en perforation el-
ler där man gör en direkt överkappning av pul-
pan. I praktiken har detta medfört att många 
tandläkare internationellt använder en invasiv 
behandlingsstrategi som antingen innebär en 
fullständig exkavering med eller utan perfora-
tion eller ett endodontiskt ingrepp direkt [1]. I 
Skandinavien har det däremot varit stort fokus 
på mindre invasiva exkaveringsprinciper, som 
stegvis exkavering. Detta förfarande definieras 
av att man gör en inledande exkavering i en om-
fattning som gör det möjligt att lägga en tempo-
rär fyllning, det vill säga inte fokus på pulpanära 
exkavering. Efter en expektansperiod görs en 
slutlig exkavering och därefter en permanent 
fyllning. En annan skonsam exkaveringsvariant 
som omnämns i denna artikel är partiell exka-
vering, där man omedelbart utför en permanent 
fyllning. Man vänder alltså inte tillbaka för att 
fullgöra en exkavering. 

Om det är svårt att få konsensus om en 
behandlings  strategi beror det ofta på att yrkes-
termerna i kliniska undersökningar inte är till-
räckligt definierade, som djupet på kariesangrep-
pet eller hur mycket karies man avlägsnar vid 
varje enskild exkaveringsprocedur. Dessutom är 
det svårt att bedöma inflammation i pulpan, ef-
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Behandling  
av djup karies 

– baserad på 
evidens från nya 
kliniska studier

tersom vi ännu inte har någon apparat som non-
invasivt kan mäta graden av inflammation [2]. 

Behandlarvariationen kan också bero på att 
de kliniska studier som undersöker djup karies 
är få. Det saknas därför systematisk dokumen-
tation i form av randomiserade kliniska försök 
[3, 4]. Exempelvis är det avgörande när man jäm-
för två operativa behandlingar av karies att man 
ser till att karieslesionerna i båda behandlings-
grupperna har någorlunda samma djup och om-
fattning [5, 6]. När en tidigare översiktsartikel [3] 
framhäver att man förmodligen inte behöver gå 
tillbaka och göra färdigt en partiell exkavering, 
är det viktigt att veta att den konklusionen ba-
serar sig på kariesangrepp som omfattar högst 
hälften av dentinet. Rekommendationen kan vara 
korrekt, men ger ingen information om hur det 
skulle gå vid djupare karies, inklusive betydelsen 
av inflammation i pulpan. 

Längre fram i artikeln behandlas kort pato-
login för det djupa kariesangreppet i syfte att 
försöka ge en mer precis definition utifrån en 
röntgenbild. Därefter  går vi igenom ett par av de 
senaste kliniska undersökningarna, och exkave-
ringsprinciper diskuteras med utgångspunkt i 
kliniska exempel. Vad är status och kan man göra 
direkt överkappning på djup karies om behand-
lingen slutar med perforation till pulpan? Med 
utgångspunkt i de behandlingar som i dag har 
den högsta graden av evidens redogörs punktvis 
för de specifika behandlingsprocedurerna. 

inflammation i pulpan och karies
Vid en extern irritation av pulpan aktiveras en 
rad biologiska system [7], som berörs mycket kort 
här. Redan vid påverkan av det yttre dentinet kan 
det uppstå en neurogent inducerad kärldilatation 
som leder till de första vaskulära reaktionerna vid 

sammanfattat Debatten om 
exkavering av djup karies har länge 
baserats på en låg grad av evidens, 
eftersom det har saknats randomi
serade undersökningar som under
lag för att framhålla en behandling 
framför någon annan. I den här 
artikeln tar vi upp nya studier som 
undersöker dessa behandlings
problem.
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inflammation i pulpan. Vid denna tidiga stimule-
ring kan det vidare uppstå en förgrening av de 
sensoriska nervfibrerna, inklusive produktion av 
neuropeptider, som förutom att verka vasoaktivt 
kan stimulera växt av flera celltyper, till exempel 
hårdvävnadsproducerande celler, fibroblaster 
samt immunokompetenta celler [8–10]. Vid den 
egentliga bakteriella överföringen av avfallspro-
dukter genom dentinkanalerna aktiveras det in-
nata immunsystemet där antigenpresenterande 
celler, som den dendritformade cellen, mognar 
och transporteras via lymfkärl till de regionala 
lymfknutorna där de aktiverar de antigenspeci-
fika T-lymfocyterna. Man talar ofta om detta som 
den primära immunresponsen. Via blodet kan de 
aktiverade T-cellerna återvända till pulpan där 
de kan delta i en sekundär immunrespons, åter-
igen aktiverad av antigenpresenterande celler. 
Denna del av immunresponsen utgör den adap-
tiva och patogenspecifika immuniteten [8–10]. 
Flera typer av inflammationsceller medverkar 
till att bekämpa bakterierna och deras avfallspro-
dukter. Ett av de kritiska irreversibla elementen i 
inflammationsprocessen uppstår när inflamma-
tionscellerna hopar sig och därefter medverkar 
till degradering av pulpavävnaden [8]. De lokala 
områdena av nekros kan nu ge möjlighet för in-
vasiv bakteriell växt i pulparummet och vägen 
mot apikal inflammation och synliga periapikala 
förändringar på röntgenbilden är lagd.

Sedan Brännströms och Linds undersökning 
på 60-talet [11] har man varit klar över att pul-

pan kan reagera tidigt vid karies. Även under en 
kliniskt synlig emaljlesion kan cellulära föränd-
ringar och pulpala hårdvävnadsbildningar re-
gistreras som tecken på tidig inflammation och 
odontoblaststimulering [12]. Härav följer att ju 
djupare ett kariesangrepp är, desto kraftigare är 
den pulpala reaktionen. Ofta upplever inte pa-
tienten smärta vid djupa stadier av karies och 
problemet blir nu att en klinisk pulpadiagnos, 
som bland annat ställs utifrån närvaro eller från-
varo av smärta, inte alltid sammanfaller med den 
pulpala histologiska diagnosen. Exempelvis vid 
den kliniska diagnosen pulpitis irreversibilis kan 
man observera flera olika histologiska bilder, allt 
ifrån mycket få inflammationsceller till uttalad 
inflammation och egentlig nekros [13, 14]. Det 
kan bland annat bero på att karies kan utveck-
las med olika progressionshastigheter och inte 
minst ska progressionen bedömas efter perso-
nens ålder. Många av de första histopatologiska 
studierna som omfattade karies och pulpan går 
inte närmare in på denna aspekt [13]. Det vill 
säga: ju mer man vet om den kliniska situatio-
nen om kariesangreppet, desto mer kvalificerat 
kan en tentativ pulpadiagnos ställas. Men det är 
fortfarande endast ett kliniskt antagande och vad 

»Om det är svårt att få konsensus 
om en behandlings  strategi beror 
det ofta på att yrkestermerna i 
kliniska undersökningar inte är 
tillräckligt definierade …«
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SAmmANfATTAT Många patien-
ter har behov av benuppbyggande 
tekniker för att möjliggöra im-
plantatbehandling. Här presen-
teras en översikt av de vanligaste 
benvolyms ökande teknikerna.

 F örlust av tänder leder i varierande grad 

till nedbrytning av det alveolära benet 

samt en ökad utbredning av käkhålorna 

i den posteriora maxillan, vilket resulte-

rar i att mängden ben för integration av 

orala implantat minskar [1]. Infektioner, cystiska 

förändringar, tumörer, trauma, anatomiska vari-

anter och kongenital avsaknad av vävnad är andra 

orsaker till att man kan hamna i en situation med 

inadekvat benmängd för implantat i både över- 

och underkäken. Många patienter har därför ett 

behov av benuppbyggande tekniker för att möj-

liggöra implantatbehandling. 
Målet med en implantatbehandling är i första 

hand att ersätta förlorade tänder för att återställa 

en god bettfunktion. Därtill finns det en glidande 

skala av estetiska mål vilka beror på patientens 

önskemål, på den behandlande tandläkarens be-

handlingsfilosofi och utbildning samt på de biolo-

giska eller ekonomiska förutsättningarna att möta 

dessa krav. På ena änden av skalan har vi situatio-

nen där implantat sätts när det inte finns tillräck-

ligt med ben för att möjliggöra installation och 

inläkning av implantat för förankring av en bro. 

I den andra änden av skalan hittar vi situationer 

där man använder vävnadsuppbyggande tekniker 

med mål att återställa den ursprungliga morfolo-

gin, även om detta inte behövs för osseointegra-

tion. Detta innebär att uppfattningen om behovet 

av benuppbyggnad varierar beroende var på ska-

lan man befinner sig. Där en behandlare uppfattar 

en terapi som självklar kan en annan se det som 

överterapi. Det finns även geografiska skillnader 

där vi i Skandinavien är tämligen konservativa 

medan benuppbyggande tekniker ofta används i 

resten av världen. Detta gör det svårt att fastställa 

riktlinjer när man ska utföra benuppbyggande te-

rapier i samband med implantatbehandling. Den 

vetenskapliga litteraturen är också sparsam när 

det gäller systematiska genomgångar av behand-

lingsalternativen: Systematic reviews och Rando-

mised Controlled Trials (rct).

Hur mycket ben som krävs för ett fullgott resul-

tat är inte helt klarlagt. De kortaste implantaten 

är cirka 7 till 8 mm långa med en diameter av 3,5 

till 4 mm. Rent kirurgiskt skulle man kunna sätta 

ett implantat utan blottade gängor i en benvolym 

som är cirka 5 x 7 mm. Ur en protetisk synvinkel 

kan detta vara olämpligt biomekaniskt och este-

tiskt. Baserat på långtidsuppföljningar av fram-

för allt maskinbearbetade Brånemarks implantat, 

verkar det som om implantat kortare än 10 mm är 

mindre lyckosamma än längre implantat, vilket 

också är en utbredd uppfattning. Senare uppfölj-

ningsstudier har visat på liknande resultat med 

långa såväl som korta implantat [2]. Detta kan 

bero på att vi sedan ett tiotal år använder ytmo-

difierade implantat med bättre inläkningsegen-

skaper och att klinikerna generellt sett är bättre 

biomekaniskt skolade. Dock är litteraturen mot-

sägelsefull när det gäller överlevnaden för korta 

implantat i maxillans posteriora delar. Patienter 

med resorberade käkar där benvolymen under-

stiger ovan nämnda 5 x 7 mm ställer i dag även de 

krav på fasta protetiska lösningar. Nedan följer 

en översikt av de vanligaste benvolymsökande 

behandlingsteknikerna.
 
en översikt av benuppbyggande tekniker  

och kliniska resultat 
Tagning av autologt benBeroende på områdets omfattning kan ett ben-

transplantat tas intraoralt eller extraoralt. Vid ett 

begränsat ingrepp för en- eller flertandslucka i 

den partiellt betandade patienten, hämtas trans-

plantatet vanligen från ramus mandibulae (figur 

i) eller mellan de båda foramen mentale (figur ii) 

med fissurborr eller bensåg under lokalanestesi. 

Benbiten som till största del består av kortikalt 

ben kan användas som ett block eller malas för 

packning på kristan, i defekter och i sinus maxill-

aris. Morbiditetsstudier har visat att patienterna 

i allmänhet har mindre besvär efter bentagning 
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lar i ett filter under borrning i närliggande ben 

Figur I. Bentagning från ramus mandibu-

lae. (a) Friläggning. (b) Efter preparation. 

(c) Benbit som kan användas hel eller mald 
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Figur II. Bentag-ning från symphy-sis mandible.  (a) Friläggning och (b) preparation av benblock.
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Figur III. (a) Uppsamling av benspån 
med ett benfilter under preparation 
av implantatsäten. (b) Ben spån.

Figur IV. (a) Ben-tagning från höft-kammen. (b) Ben-block som kan delas eller malas.(figur iii) eller genom avskrapning av benytorna 

med särskilda benhyvlar eller skrapor.

För större rekonstruktioner används ben från 

höftkammen (figur iv). Beroende på bentag-

ningsteknik kan man få block som består av både 

kortikalt och trabekulärt ben till olika grader. Det 

kortikala benet anses mer resistent mot postope-

rativ resorption än det mjuka trabekulära benet 

och används vanligen för uppbyggnad, medan 

det trabekulära benet används för att packa mel-

lan benblocken och som inlägg i sinus maxillaris 

och näsgolvet. Detta ingrepp görs i allmänhet 

i narkos på inneliggande patient. En korrekt 

atraumatisk bentagning leder i dag i allmänhet 

till få postoperativa komplikationer. Det är dock 

viktigt att kirurgen är väl förtrogen med den lo-

kala anatomin för att förhindra störning av mus-

kelfästen och nervfunktion i området [1]. 
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 I takt med stigande guldpris har intresset för 
alternativa metaller och legeringar ökat. 
Till de mest intressanta materialen hör 
kobolt-kromlegeringar och titan. Dessa ma-
terial används också utanför odontologin, 

exempelvis till ledproteser och inom rekonstruk-
tionskirurgi. 

kobolt-kromlegeringar
Basmetallegeringar som kobolt-krom har an-
vänts till partialproteser sedan slutet av 1920-ta-
let och sedan adhesivtekniken utvecklades också 
till emaljretinerade broar. I usa har man länge 
använt kobolt-krom, och i ännu större utsträck-
ning nickel-krom, till konventionell broteknik. 
Farhågor för överkänslighetsreaktioner gjorde 
att det först 1999 blev tillåtet i Sverige att använ-
da basmetallegeringar, dock nickelfria, till fast 
protetik för mer långvarigt bruk [1].

Sammansättningen av de i Sverige använda ko-
bolt-kromlegeringarna varierar, men i allmänhet 
innehåller de cirka 60–65 procent kobolt, 25–30 
procent krom och mindre mängder av wolfram, 
molybden, kisel, järn cesium och kol. Korrosions-
resistensen brukar betraktas som mycket god, 
tack vare de stabila kromdioxider som bildas på 
ytan. Dessa legeringar har de, näst efter titan, hög-
sta smältpunkterna av dentala gjutlegeringar/ 
-metaller. Detta medför att de kan vara krävande 
att exempelvis gjuta men att risken för att de slår 
sig vid porslinspåbränning är liten [2]. 

titan
Titan anses vara mycket korrosionsresistent och 
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En översikt  
av materialens  
för- och nackdelar 
är dokumenterat ytterst vävnadsvänligt [2, 3]. 
Förutom så kallat kommersiellt rent titan an-
vänds inom odontologin också exempelvis nick-
el-titanlegeringar i rotkanalsfilar. Även kom-
mersiellt rent titan är, trots namnet, egentligen 
olika legeringar. Förutom cirka 99 procent titan, 
eller mer, innehåller de kväve, kol, väte, syre och 
järn och sammansättningen påverkar de meka-
niska egenskaperna. Titan reagerar väldigt lätt 
med andra ämnen och ytan blir förorenad, spe-
ciellt vid höga temperaturer. I kontakt med luft 
bildas momentant titanoxider på ytan och den 
höga reaktiviteten gör att man gjuter titan under 
argonskydd eller i vacuum. Vid 883°C förändras 
kristallstrukturen i titan och porslinspåbränning 
försvåras. Man måste därför använda så kallat 
lågbränt porslin till titan, med bränntemperatur 
under 800°C [2]. 

framställningstekniker
Det traditionella sättet att framställa en metall-
konstruktion genom gjutning har sina nackdelar. 
Götet slår sig när det svalnar och även om man 
försöker att kompensera det med anpassade in-
bäddningsmassor riskerar konstruktionen att få 
en dålig passform. Med ökad kurvatur och massa 
ökar också deformationen. Sågning i mindre sek-
tioner och lödning eller lasersvetsning till en en-
het kan vara ett sätt att hantera detta. Fräsning 
och/eller elektroderodering ur ett metallblock 
med olika scanning- och designtekniker har lan-
serats som alternativa produktionsmetoder. Det-
ta fungerar väl för titan men för kobolt-kromle-
geringar, som i regel är cirka 50 procent hårdare 
och sliter kraftigt på fräsverktygen, har metoder 
där man smälter ihop metallkorn med exempel-
vis laser blivit ett framgångsrikt alternativ [2, 4]. 

mekaniska egenskaper
Kobolt-kromlegeringar för mk-teknik har i re-
gel en ungefär dubbelt så hög elasticitetsmodul 
som titan. Motsvarande guldlegeringar ligger 

Sammanfattat Även om hel
keramiska konstruktioner har blivit 
vanligare är metaller och metall
legeringar fortfarande viktiga inom 
protetik. Till de mest intressanta 
materialen hör koboltkromlege
ringar och titan. Syftet med denna 
översikt är att visa vad vi vet om 
materialens för och nackdelar. 
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lite lägre än titan. Detta betyder att en kobolt-
kromkonstruktion är styvare än en som är gjord 
av titan eller guldlegering med samma dimensio-
ner. Man kan därmed minska dimensionerna av 
ett kobolt-kromskelett något (cirka 20 procent) 
utan att försämra hållfastheten jämfört med mot-
svarande konstruktion i en guldlegering [2].

håller porslinet?
Guldlegeringar med porslinsfasader lanserades 
på 1950-talet och ansågs länge överlägsna exem-
pelvis kobolt-kromlegeringar när det gäller pors-
linsbindning, men senare års studier har visat att 
skillnaderna har utjämnats [5]. Man har helt en-
kelt lärt sig att hantera den kraftiga oxidationen 
på kobolt-kromytorna. För även om oxidationen 
skapar ett bra korrosionsmotstånd medför den 
också en mer teknikkänslig porslinsbränning. 
Men porslinsmaterialen har utvecklats och i 
princip kan samma porsliner användas till både 
guld- och kobolt-kromlegeringar [2].

Bindningen mellan titan och porslin är mer 
problematisk, men här har vi heller inte 50–60 
års erfarenhet att dra nytta av. För god bindning 
till titanet och optimala mekaniska egenskaper 
för porslinet krävs bland annat mycket exakta 
ugnstemperaturer. Temperaturangivelserna på 
många porslinsugnar är ofta missvisande och alla 
laboratorier känner inte själva till dessa problem 
[6]. Dessutom måste oxidskiktet på titanytan vara 
lagom tjockt för god bindning. Ofta används olika 
så kallade bonding agents för att förbättra pors-
linsbindningen. Studier har föreslagit bonding 
agents som tycks ha bättre egenskaper än de nu 
använda, men intresset från industrin för dessa 
har varit lågt. Trots alla dessa svårigheter tycks 
problemen med porslinsbindningen till titan ha 
minskat [6]. Även här har säkert ökad kunskap 
och färdighet på laboratorierna spelat in. Men 
förbättringspotentialen är fortfarande stor och 
det krävs omfattande investeringar, tid, kunskap 
och intresse för det tandtekniska laboratorium 
som vill hålla en hög kvalitet på sina titanarbeten. 

Adhesiva frakturer, det vill säga att porslinet 
lossnar från metallytan, har minskat i takt med 
ökad hanteringsskicklighet, så var det med guld- 
och kobolt-kromlegeringarna och så är det också 
med titan. Om man har problem med detta i dag 
beror det sannolikt på felaktig hantering hos tek-
nikern [2, 6]. 

Defekter som senare kan leda till sprickbild-
ningar och ytfrakturer kan lätt uppstå inne i 
porslinet under framställningen, oavsett hur bra 
det binder till en metall eller legering. Sådana 
kohesiva frakturer förekommer därför ofta, inte 
minst på titan, och visar hur teknikkänslig fram-
ställning och hantering är. Hög tuggbelastning 
och bristande stöd från underliggande metalldel 
kan även de bidra till frakturer. Dessutom har låg-
brända porsliner per se sämre mekaniska egen-
skaper på grund av ett högre glasinnehåll [7, 8].   

Fräst titanskelett för överkäksbro.

Implantatretinerad titan-porslinsbro.

Porslinsfrakturer på tandstödd bro i kobolt-krom.

»Guldlegeringar … ansågs länge 
överlägsna … men senare års 
studier har visat att skillnaderna 
har utjämnats.«
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Mineraliseringsstörd emalj

VETENSKAP & KLINIK 

Jälevik & Norén 

  T 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 förmå-

ga 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, un-

dertal och natala tänder är alla exempel på stör-

ningar i tandbildningen. Genetiska störningar, 

metaboliska sjukdomar, brister i nutritionen och 

medikamenter är exempel på orsaker till stör-

ningar i tandbildningen [1].

Det är vanligt med mineraliseringsstörd emalj. 

Cirka hälften av befolkningen boende i ett om-

råde med låg fluorhalt har visat sig ha minst en 

tand med mineraliseringsstörning [2]. Fluorhal-

ten i vattnet påverkar prevalensen betydligt.

Tänder med mineraliseringsstörningar ställer 

ofta till med problem för såväl patient som be-

handlare. 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 tand-

vårdsrädsla [3].Tandutvecklingen och emaljbildning

De första tecknen på en tand i utveckling ser man 

i andra fostermånaden. Epitelet i munhålan för-

tjockas och växer ner i underliggande mesenkym 

(embryonal bindväv). Genom en intrikat kom-

munikation med signalmolekyler mellan epitel-

cellerna och tandmesenkymet bildas en tand. 

De emaljbildande cellerna, ameloblasterna, är av 

Mineraliseringsstörd           emalj 

Tidig diagnostik viktigt  

redskap i behandlingen

Birgitta JälevikOdont dr, ötdl, Centrum 

för ortodonti/pedodon
ti, LinköpingE-post: birgitta.

jalevik@lio.seJörgen G NorénProfessor, Inst för odon

to logi, Göteborgs uni
versitet

ektodermalt ursprung medan dentin, rot och pul-

pa 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 efter-

som den när den är bildad förlorar kontakt med 

levande celler och kan därför aldrig repareras el-

ler 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. Prismor-

na 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 fa-

ser: 
1. Matrixbildning när emaljproteinerna, till ex-

empel 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 mineralisatio-

nen äger rum. 
Mognadsfasen börjar när emaljen nått sin slut-

liga 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 förenk-

ling och senare studier tyder på att mognadsfa-

sen kan delas in i ytterligare faser. Den mogna 

emaljen består av 96 procent mineraler, huvud-

sakligen hydroxidapatit, och 4 procent vatten 

och organiskt material.
Retzius striae är inkrementlinjer, tillväxtlinjer, 

i emalj. På emaljytan syns de som räfflor, peri-

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 års-

ringar hos ett träd och de är resultatet av den pe-

riodiska 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 utveck-

ling och mineralisering grundar sig på en klas-

sisk studie från 1941 [5]. De primära incisiverna 

börjar mineraliseras under början av gravidite-

tens andra trimester. Den första permanenta tan-

den som utvecklas är sexårstanden. Den initieras 

i fjärde fostermånaden och kronans mineralise-

ring påbörjas vid födelsen och avslutas vid cirka 

tre års ålder. Varaktigheten av mognadsstadierna 

är dock till stor del okänd och de individuella va-

riationerna är sannolikt stora [6].

Störningar i emaljbildningen

En störning som drabbar de emaljbildande cel-

lerna, ameloblasterna, under deras sekretions- 

och/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-

SAmmANfATTAT Mineraliseringsstörningar i emaljen är 

vanligt och ställer ofta till med stora problem för såväl pa-

tient 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.
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 ska-

da på de incisala delarna där emaljen var i mognads-

fasen jämfört med de cervikala delarna där emaljen 

var i sekretionsfasen vid tidpunkten för traumat.

Figur III. MIH a) Fjortonårig pojke 
där alla incisiver 

förutom 42 och även 
hörntändernas kusp-

toppar uppvisar väl-
avgränsade opaciteter 

av varierande storlek 
och färg. b–d) Sexårständer 

med varierande grad 
av MIH från lindrig till 

grav.

nerell men under en begränsad tidsperiod (kro-

nologisk störning) drabbas den del av tanden som 

mineraliseras vid tidpunkten för störningen (fi-

gur iii). Generell icke-kronologisk störning har 

oftast genetiskt ursprung och drabbar tändernas 

b

c

d

a
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