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Figur i. Rotfyllda tänder lagade med komposit. 
Hur vanligt är det och hur länge håller det?

 S tatistik från folktandvården i Västra Gö-
taland 2012 visar att det utfördes 14 000 
rotfyllningar och 10 000 endodontiska 
akutbehandlingar [1]. Rotbehandlingar 
upplevs ofta som tekniskt svåra och tids-

krävande och rotfyllda tänder har en ökad risk 
för att förloras på lång sikt [2].

De studier som nu planeras har det långsiktiga 
målet att 
1. bättre kunna förebygga behovet av rotbehand-

lingar 
2. identifiera situationer där rotbehandling är 

den mest kostnadseffektiva behandlingen 
3. urskilja situationer där rotbehandlingar mer 

kostnadseffektivt kan ersättas med implantat 
eller annan protetisk terapi. 

bakgrund
Den omedelbart smärtlindrande effekten av en-
dodontisk behandling vid pulpit och apikal pa-
rodontit är i allmänhet mycket god. Kvarstående 
symtom sex månader efter utförd rotbehandling 
har uppskattats till att förekomma vid ungefär 5 
procent av rotfyllda tänder [3].

– indikationer, 
kliniska resultat, 
kostnads effektivitet 
och patient nöjdhet

Utöver den smärtlindrande effekten har re-
sultatet av rotbehandlingar utvärderats i termer 
av tandöverlevnad och vidmakthållande eller 
upprättande av friska förhållanden i vävnaderna 
kring tandroten. Sådana granskningar har fram-
för allt utförts på universitets- och specialistkli-
niker. Tandöverlevnaden är i allmänhet hög och 
har beräknats till 85–90 procent över en tioårs-
period. Likaså visar studier att optimalt utförda 
rotbehandlingar resulterar i friska omgivande 
vävnader i 85–95 procent av fallen [4, 5].

I epidemiologiska undersökningar är tecken 
på infektion och inflammation vid rotfyllda tän-
der dock vanligt förekommande. I skandinaviska 
populationer varierar frekvensen mellan 25 och 
50 procent [6, 7, 8]. 

behov av forskning
Prospektiva kohortstudier av rotbehandlingar 
utförda i allmäntandvården saknas så gott som 
helt och behovet av sådana har pekats ut både 
av Statens beredning för medicinsk utvärdering 
(sbu) [9] och Socialstyrelsen [10]. Det är i dag 
även sällsynt med studier som undersöker pa-
tientnöjdheten i samband med rotbehandling, 
liksom utvärdering i form av kostnadseffektivi-
tetsanalyser. 

mål
Målet för vårt projekt är att generera bättre kun-
skaper om rotbehandlingar i svensk folktand-
vård genom att
n undersöka incidensen och indikationerna 
n beräkna de totala kostnaderna 
n utvärdera patientnöjdheten 
n granska den långsiktiga (fem år) kostnadsef-

fektiviteten. 

material och metoder
Vi planerar att genomföra projektet i Folktand-
vården Västra Götaland. All endodontisk behand-
ling som påbörjas på ett antal utvalda kliniker 
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Figur ii. Maskinell rensning har ersatt den traditio-
nella handinstrumenteringen. Kvaliteten på rotfyll-
ningarna har blivit bättre. Men, hur ofta läker det?

Varför började du med detta?
– Det har alltid funnits i bakhuvudet att det-
ta är något jag vill göra, och nu kom chansen.

På vilket sätt får din forskning betydelse för 
patienter?
– Det saknas till stor del systematisk kun-
skap om resultatet av rotbehandlingar som 
utförs i allmäntandvård. Genom att studera 
rotfyllda tänder över tid kommer framtidens 
patienter att kunna få bättre information om 
vad som kan förväntas i form av kostnader, 
patientupplevd nytta och resultat på lång 
sikt. Vi hoppas också kunna få idéer om hur 
behovet av rotfyllningar ska kunna bli mind-
re i framtiden.

På vilket sätt kommer forskningen att få 
betydelse för dig och din karriär, tror du?
– Detta är något jag vill syssla med, så jag 
njuter redan av situationen som den är i dag. 
Skolan ger mig en fantastisk grund och lust 
till att fortsätta med klinisk forskning och 
utvecklingsarbete.

Vad ska du göra när forskarskolan är klar?
– Jag arbetar i dag heltid som allmäntand-
läkare. Jag hoppas på att bli antagen till en 
doktorandtjänst och kunna kombinera detta 
med en specialistutbildning i endodonti. 
Annars hittar jag förhoppningsvis en tjänst, 
kanske på några procent i veckan, där mina 
kunskaper och min energi kan tas tillvara på. 
Jag tror nog att mina kolleger och patienter 
skulle vara glada över att få tillbaka mig på 
heltid.

Vilken nytta tror du att du får av det nätverk 
du bygger upp under forskarskolan?
– Det är en fantastisk grupp med en salig 
blandning av individer! Jag är övertygad om 
att all den energi och kunskap som deltagar-
na har är något som jag alltid kan luta mig 
tillbaka mot i framtiden.
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under en månad registreras. Den smärtlindrande 
effekten av behandling mäts på en visuell analog 
skala. Därefter kan den fortsatta behandlingen 
följas i det datoriserade journalprogrammet T4. 
Efter fem år görs en uppföljning av samtliga re-
gistrerade tänder. Tandöverlevnaden och det kli-
niska resultatet utvärderas utifrån röntgen och 
klinisk undersökning. Patientnöjdheten under-
söks med intervjuer.


