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Forskning

EFTER INSPIRATION från en undersökning som 
TV2 i Norge utförde bland tandläkare i Oslo 
är det med stor glädje vi här kan presente-
ra årets nordiska samarbetsprojekt: ”Diag-
nostik och terapiplanering”. Vid nämnda 
tillfälle rekryterade TV2 ”egna patienter”, 
som först undersöktes av universitets-
tandläkare och därefter skickades vidare 
till olika tandläkare i staden. Patienterna 
beställde tid för utredning av eventuellt 
behandlingsbehov. TV2 � ck in de önska-
de svaren och gjorde ett kritiskt dokumen-
tärprogram, där man konstaterade att det 
fanns stora variationer i tandläkarnas be-
handlingsförslag. Man pekade på bristande 
journalföring av diagnostiska åtgärder och stor 
individuell variation i de diagnoser som ställdes 
av de deltagande tandläkarna i blindtestet. Journa-
listerna lyfte fram de varierade behandlingsförsla-
gen medan grunden till behandlingsplanerna, själ-
va diagnostiken, inte omnämndes. 

BEHANDLINGSPLANER baseras i idealfallet på evidens, 
men den kliniska situationen är ofta komplex och 
består, förutom de biologiska förhållandena, av 
tandläkarens tolkningar av dessa och patientens 
förväntningar. Journalföring av diagnostiska åtgär-
der är alltid själva fundamentet i tandläkarens arbe-
te och grunden till alla former av behandling. I mö-
tet med patienterna uppstår inte sällan svårigheter 
när personer med varierande grad av förståelse för 
de använda facktermerna ska kommunicera med 
varandra. I engelskspråkiga länder är facktermer-
na inom hälso- och sjukvården en naturlig del av 
språket och används av alla. I de nordiska länderna 
� nns en skiljegräns mellan facktermer och dagligt 
tal, något som ytterligare kan försvåra kommuni-
kationen mellan behandlare och patient. Journalen 
och journalutskriften utgör plattformen för relatio-
nen mellan behandlare och patient, på samma sätt 
som diagnostiken utgör grunden för att kunna ut-
föra en behandling. Det är därför svårt att utarbeta 
behandlingsplaner för patienter man inte känner 
väl till och det uppstår då lätt variationer i diagno-
ser och behandlingsplaner. 

MÅNGA ARTIKLAR har publicerats 
och många läroböcker skrivits om 

ämnet diagnostik inom de odontolo-
giska disciplinerna. I den odontologiska 

vardagen tar diagnoserna karies och paro-
dontit ofta stor plats och andra ämnen och as-

pekter kan hamna i skuggan. Årets redaktions-
kommitté har medvetet valt att sätta fokus på 
andra fackämnen än karies och parodontit. Be-
ställningen till årets författare var inte att ska-
pa en text som skulle kunna utgöra ett kapitel 
i en lärobok, utan att belysa olika aspekter vid 
diagnostik inom odontologin, med exempel 

och aktuella teman från kliniken. I de nordiska 
länderna är fortbildning en viktig del av yrkes-

livet. Lokala, nationella och internationella fort-
bildningskurser och -seminarier är viktiga fakto-
rer för att stämma av utövandet av tandläkaryrket. 
Med årets temanummer hoppas vi kunna ge ett bi-
drag i denna riktning, så att vi tryggt kan delta i ett 
blindtest eller på annat sätt vara öppna för insyn i 
hur vårt yrke utövas. På så sätt bevarar vi, och kan 
även fortsättningsvis åtnjuta, det stora förtroende 
som befolkningen har till yrkeskåren och till tand-
vården i Norden.

PL ANERINGEN OCH SK APANDET av årets temanum-
mer har skett i samarbete mellan en särskilt ut-
vald redaktionskommitté, nordiska författare och 
respektive nationell tidskriftsredaktion. Följande 
gästredaktörer har ingått i redaktionskommittén: 
Erik Dabelsteen (Danmark), Malin Ernberg (Sve-
rige), Sisko Huumonen (Finland) och Tore A Lar-
heim (Norge). Redaktionskommittén har tillsam-
mans med huvudansvarig vetenskaplig redaktör, 
Jørn A Aas, angett ett förväntat innehåll och bju-
dit in de främsta kliniskt verksamma tandläkarna, 
forskarna och skribenterna i Norden för att belysa 
temat. Vi vill rikta ett stort tack till författarna för 
goda bidrag, till medlemmarna i redaktionskom-
mittén och till de nationella tidskriftsredaktioner-
na för allt stöd.

Kära läsare, vi önskar god läsning!
Jørn A Aas, Malin Ernberg, Tore A Larheim, 

Sisko Huumonen och Erik Dabelsteen

Introduktion till årets nordiska temanummer

Läs de första fyra artiklarna om 
diagnostik och terapiplanering.
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” Beställningen 
till årets för-
fattare var … 
att belysa olika 
aspekter vid 
diagnostik inom 
odontologin, 
med exempel 
och aktuella 
teman från 
kliniken.”


