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Forskning

Inom vården finns ett missnöje med ökat admini
strativt krångel som man ofta inte upplever förbätt
rar kvaliteten på vården utan bara innebär en ökning 
av arbetsbördan för personalen. Det är i det sam
manhanget viktigt att understryka att regelverket 
inte har tillkommit för att försvåra för vården utan 
som en hjälp för att undvika problem. 

Myndigheterna har olika ansvarsområden inom 
tandvården – förenklat kan man säga att
● Socialstyrelsen beslutar om regler för vad man gör 

inom tandvården
● Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) har tillsy

nen över vad man gör inom tandvården, det vill 
säga över vårdgivarna, tandläkarna och annan 
vårdpersonal

● Läkemedelsverket beslutar om regler och har till
syn över de produkter man använder inom tand
vården, det vill säga våra dentala material, utrust
ningar och instrument samt tandtekniska arbeten 
inklusive de tandtekniska laboratorierna

● Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har tillsyn över 
användningen av produkter som avger strålning 
av olika slag, till exempel dentalröntgen

● Arbetsmiljöverket har tillsyn över arbetsmiljön.
Läkemedelsverket genomför regelbundet in

spektioner av tandtekniska laboratorier men gör 
även omfattande granskningar av utvalda områ
den, såsom av tandtekniska arbeten från svenska 
tandtekniska laboratorier och från laboratorier 
utanför EU/EES. Läkemedelsverket granskar även 
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andra delar inom tandvårdsområdet som till exem
pel kan ha initierats via anmälningar av avvikelser 
och biverkningar, så kallade negativa händelser. 
Några sådana fall kommer att diskuteras utifrån 
gällande regelverk.

Tillsynen av tandtekniska produkter lyder under 
det medicintekniska regelverket, då dessa klassifi
ceras som specialanpassade medicintekniska produk-
ter. Det har inte varit lätt för de tandtekniska labo
ratorierna att förstå regelverket då det är mycket 
allmänt skrivet för produkter som mestadels är 
annat än tandtekniska produkter. Läkemedelsver
kets inspektioner har visat på brister i kunskapen 
om det medicintekniska regelverket och att man 
inte följer det fullt ut. Kunskaperna är bristande 
avseende vad man egentligen tagit ansvaret för då 
man satt sin namnteckning på tandteknikerns för
klaring (tidigare del av den så kallade ordersedeln). 
Här tar man ansvaret för att man följt tandläkarens 
och materialtillverkarnas anvisning, att arbetet är 
säkert och korrekt utformat och tillverkat enligt 
allmänt accepterade metoder, i enlighet med det 
som lärs ut vid de tandtekniska grundutbildning
arna kompletterat med aktuell kunskap, att man 
har rutiner och kan genomföra en utredning av 
allvarliga avvikelser så att kvaliteten på arbetena 
kan säkerställas, och så vidare.

Det var oftast inte känt att tandläkarens anvisning 
i det som tidigare kallades ordersedel egentligen är 
att betrakta som en ”konstruktionsbeskrivning” där 

Läkemedelsverkets inspektioner har visat på brister i kunskapen hos 
tandläkare och tandtekniker om det medicintekniska regelverket.  
Det är ofta inte känt att tandläkarens anvisning i det som tidigare 
kallades ordersedel egentligen är att betrakta som en konstruktions
beskrivning. Här presenteras tre fall där detta fått konsekvenser. 
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man till exempel ska beskriva hur långt ner mot gin
givan som porslinet ska gå, materialval, färg et cetera. 
Detta fungerar i många fall inte fullt ut och nedan 
ges ett antal exempel där detta fått konsekvenser.

FALLBESKRIVNING 1
En tandläkare har sedan en tid beställt tandteknis
ka arbeten av en tandtekniker. Enligt tandläkaren 
uppger tandteknikern att labbet är godkänt av So
cialstyrelsen. De tandtekniska arbeten som tand
läkaren får från labbet har mestadels fungerat ac
ceptabelt. Tandläkaren gör dock en anmälan till 
Läkemedelsverket avseende en MKbro 17–26 i ko
boltkrom. Tandläkaren har cementerat bron tem
porärt men efter fem månader kommer patienten 
tillbaka på grund av dålig smak från framtands
regionen. Bron lossas, rengörs och recementeras 
temporärt igen. Efter ytterligare fem dagar kom
mer patienten tillbaka igen och då har det gått hål 
rakt genom porslin och metall ocklusalt på 25 (fi
gur I a–c). Patienten erbjuds att få en omgörning, 
men accepterar inte erbjudandet utan vill ha tillba
ka pengarna. Tandläkaren vill då i sin tur få tillba
ka pengarna från tandteknikern, men denne nekar 
och vill göra om jobbet. En låst situation uppkom
mer och tandläkaren anmäler tandteknikern till Lä
kemedelsverket. Bron skickas in för en bedömning 
som visar att det finns ett hål i ocklusalytan på 25.

Tandteknikern menar att tandläkaren slipat 
sönder bron efter det att tandteknikern slutfört 

Figur I a–c. 
a) Den defekta bron med 

hålet ocklusalt på 25.
b) Keramen har runnit in 

genom hålet och sitter fast-
bränt på insidan av götet.

c) Multipla sprickor och släpp 
av keramen.

sitt arbete. Tandläkaren menar å sin sida att det 
är teknikern som orsakat hålet. Ord står mot ord.

Läkemedelsverkets undersökning av bron visar att 
porslin sitter fast runt hålet på insidan av götet (figur 
I b), vilket antyder att porslinet måste ha bränts över 
hålet som sannolikt uppkommit efter provningen 
av götet. Brons utformning är smäcker vilket gör 
att göten ställvis är väldigt tunna. Man har också 
dragit porslinet ända ner till preparationsgränsen 
trots att man gjort slicepreparationer palatinalt på 
alla stödtänder. Detta har medfört att metall och 
keram blivit väldigt tunna på dessa ställen. Man ser 
multipla sprickor i keramen vilket gör att keramen 
lätt faller av (figur I c). Detta hade inte uppmärksam
mats i munnen och en av de tänkbara orsakerna till 
sprickorna var att göten var trånga och tunna och att 
keramen spruckit när bron tryckts på plats.

För att klarlägga vem som bestämt utformningen 
på konstruktionen, det vill säga ansvarat för materi
alval och utformning, efterfrågar Läkemedelsverket 
tandläkarens anvisning och tandteknikerns förkla
ring. Tandläkaren uppger att denna har kastats och 
att man alltid kastar ”ordersedlarna”. Detta bryter 
mot regelverket då anvisning/förklaring är en jour
nalhandling som ska sparas i minst tio år, precis 
som andra journalhandlingar (Läkemedelsverket, 
2011; Patientdatalagen, 2008). Om detta hade skötts 
enligt regelverket hade tandläkaren i anvisningen 
kunnat visa upp vilken utsträckning på keramen 
som denne beställt och tandteknikern skulle i för

a

c

b

” Tandläkaren 
menar å sin 
sida att det är 
teknikern som 
orsakat hålet. 
Ord står mot 
ord.”
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klaringen noterat om bron var sönderslipad då den 
kom tillbaka från tandläkaren om så varit fallet. Nu 
fanns inga handlingar som kunde styrka respektive 
persons berättelse.

I den fortsatta utredningen framkommer det yt
terligare konstigheter. Laboratoriet var givetvis inte 
godkänt hos Socialstyrelsen eftersom man inte läng
re utfärdar några godkännanden av tandtekniska 
laboratorier. Laboratoriet var inte heller registrerat 
hos Läkemedelsverket, vilket är ett krav för att få 
leverera tandtekniska arbeten. Detta medför att den 
tandtekniska produkten sannolikt är olaglig, med 
allt vad det innebär för risk för viten, återkallande 
eller produktionsförluster för de inblandade. Ett 
sätt att minska risken för att man hanterar olagliga 
produkter är att kontrollera att det tandtekniska 
laboratoriet är registrerat hos Läkemedelsverket 
innan man anlitar labbet.

Det hela utmynnade i att det tandtekniska labo
ratoriet tvingades att stänga sin verksamhet.

FALLBESKRIVNING 2
En anmälan från en patient inkom till Läkemedels
verket om en protes i ett flexibelt nylonbaserat pro

tesbasmaterial som börjat smaka illa. Upprinnelsen 
till detta var att patienten ville ha en delprotes till
verkad i ett specificerat mjukt plastmaterial, Val
plast, då patienten hade punkter på munslemhin
nan som var väldigt känsliga för tryck. Patienten 
har tidigare besökt tandläkaren åtskilliga gånger 
på grund av olika obehag med den befintliga akry
latprotesen. Tandläkaren beställde då en så kal
lad flexprotes från Xlabs premiumprislista, vilket 
innebär importerad tandteknik från en underleve
rantör, ”Ylab”, som har som uttalad idé att arbeta 
med kvalitetssäkrad importerad tandteknik. Val
plastprotesen skulle vara mera vävnadsvänlig och 
bekväm än en vanlig akrylatprotes.

Protesen beställs i Valplast men labbet meddelar 
att importlabbet man beställer protesen från inte 
har Valplast men att man rekommenderar ett annat 
flexibelt material, FRS, vilket noterats i förklaringen 
och enligt notis i förklaringen har även tandläkaren 
informerats om bytet av material. Protesen lämnas 
ut till patienten men patienten återkommer ett fler
tal gånger för att få protesen justerad och man av
verkar mer och mer av protesbasen för att tillfreds
ställa patienten. Med tiden klagar patienten också 
på att protesen börjat smaka och lukta illa, vilket 
patienten så småningom anmäler till Läkemedels
verket. Det tandtekniska laboratoriet kontaktas och 
anmodas att utreda vad som orsakar smaken och 
lukten. Under utredningens gång kontaktas även 
tandläkaren som berättar att patienten besökt kli
niken åtskilliga gånger för att få protesen justerad 
och till och med kapad för att den inte satt bekvämt, 
samt för diverse andra obehag. Tandläkaren säger 
sig vid ett flertal tillfällen ha förklarat att det tar tid 
att vänja sig vid proteser, men att detta inte gått 
fram. Protesen ser enligt tandläkaren inte ut som 
den gjorde när den levererades, då den upprepade 
gånger justerats och som sista utväg kluvits för att 
patienten inte ska uppleva obehag och att detta har 
skett utan labbets vetskap (figur II).

Laboratoriets slutsats är att det är uppenbart att 
protesen avger smak och lukt när den demolerats 
för att behaga patienten. Man menar att det är själv
klart att plastpartiklar frigörs från protesen och att 
det blir lättare för matrester, smuts och lukt att re
tineras till protesen när den har slipats och kluvits. 
Vidare har patienten använt sig av protesklister för 
att få den att sitta på plats, något som absolut inte 
rekommenderas. Laboratoriet menar att om man 
behandlar en vanlig akrylatbaserad protes på samma 
sätt blir resultatet detsamma eller värre. Labbet fick 
reda på vad som skett först när patienten självmant 
ringde labbet och berättade vad som hänt. Labbet 
ringde då till tandläkaren och de kom tillsammans 
överens om vilken information som skulle skickas 
till patienten och att denne skulle informeras vidare 
av tandläkaren.

Efter anmälan har Läkemedelsverket uppmanat 
importlabbet Ylab att utreda varför protesen luktar 

Figur II. Protes som initialt 
täckte gommen men som 
har kapats för att undvika 
kontakt med smärtsamma 
tryckpunkter.

” Ett sätt att 
minska risken 
… är att kon
trol lera att det 
tandtekniska 
laboratoriet är 
registrerat hos 
Läkemedels
verket …”
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och smakar illa. Den utredningen gav ingen klarhet 
och bedömdes vara otillräcklig. Läkemedelsverket 
har därför gått vidare med egna analyser som visar 
att fenol frisätts och når nivåer där det är rimligt att 
patienten känner smaken av fenolen. Vidare analy
ser har visat att det är proteständerna som frisätter 
fenolen. Testerna bekräftade att materialet var det 
som Ylab uppgivit, FRS, eller Lucitone FRS från 
Dentsply som är det riktiga namnet. När man läser 
Dentsplys indikationsområden för materialet upp
står frågan om protestillverkaren läst detta. Man 
har bytt från Valplast, som är att betrakta som ett 
permanent material med livstidsgaranti mot brott 
och sprickbildning, mot ett material som tillverkaren 
säger följande om i indikationsområdet: This product 
is intended for the fabrication of temporary partial or 
small to medium size full removable dentures as well 
as occlusal splints and nightguards. Under Kontrain
dikationer säger man följande: This product is not 
intended for long-term restorations and is intended 
only for provisional or temporary applications. Me-
tal frame partial dentures remain the ”standard” for 
long-term restorations. This product is not intended 
to be used as a unilateral restoration. Restorations of 
the unilateral edentulous space must utilize a bilateral 
framework design. 

Man har frångått tillverkarens avsedda indika
tionsområde när man använt ett uttalat temporärt 
material för permanent bruk. Den som väljer att 
göra detta tar på sig tillverkaransvaret och ansvarar 
för att visa att materialet är säkert att använda för 
den nya indikationen. Detta är i praktiken i stort sett 
omöjligt för ett vanligt tandtekniskt laboratorium. 
Tandläkaren informerades av labbet om att man 
bytt Valplasten mot ”FRS”, men varken tandläka
ren eller labben har sannolikt varit medvetna om att 
man fått ett temporärt material i stället för ett per
manent. Tandläkaren har sannolikt inte heller varit 
medveten om att hon/han genom att vara delaktig 

i materialvalet kan ha ansvar för felanvändningen i 
det att materialet inte är avsett för permanenta uni
laterala konstruktioner, vilket protesen i slutändan 
blivit sedan man slipat bort gomplattan och gjort 
den till en unilateral konstruktion.

FALLBESKRIVNING 3
En ny delprotes lämnas ut till patienten som två dagar 
senare frakturerar. Den ena biten av protesen ham
nade i patientens luftstrupe och hade kunnat kväva 
patienten om inte en rådig medmänniska ingripit.

Vid kontakt med laboratoriet, som har en under
leverantör, framkommer att det i labbets papper 
inte finns några uppgifter på använt material och 
att tandläkaren inte gjort någon konstruktionsrit
ning, vilket blir allt vanligare, enligt uppgifter från 
de tandtekniska labben som författaren tagit del 
av. Man överlåter materialval och konstruktion 
till tandteknikern i och med att man inte skriver in 
det i anvisningen, och tandteknikern saknar oftast 
information om stödtändernas parodontala skick, 
om patienten bruxerar och så vidare. Tandläkarens 
roll vid specialanpassning är att betrakta som kon
struktör och då ter det sig lite märkligt att man inte 
skickar mer detaljerade anvisningar.

Tittar man på protesen kan man se att utform
ningen inte tillåter en sådan stor ansamling av poro
siteter som visade sig finnas i frakturytan (figur III). 
Tandläkaren kan inte säga att tandteknikern gjort 
konstruktionen klenare än man avsett då man inte 
skickat någon konstruktionsritning och tandtekni
kern kan inte heller visa att det är tandläkaren som 
velat ha denna utformning på protesen.

UNDERLÄTTAR OM REGELVERKET FÖLJS
Att fastställa vem som gjort vad i de tre fallen hade 
underlättats om man använt anvisning/förklaring 
på det sätt som regelverket avser. Här ska tandlä
karen tydligt ange vilken typ av arbete som ska ut

Figur III. Frakturerad 
delprotes med porositeter i 
frakturytan.

” Tandläkarens 
roll vid special
anpassning är 
att betrakta 
som konstruk
tör …”
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föras, hur det ska vara utformat och vilka material 
som ska ingå. Sker avvikelser från den ursprung
liga planen ska det noteras här. Anvisning/förkla
ring är en journalhandling som tandläkaren enligt 
patientdatalagen (2008:355) ska spara i tio år. I So
cialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:1) om an
vändning av medicintekniska produkter i hälso 
och sjukvården fi nns krav på att medicintekniska 
produkter som har förskrivits eller utlämnats till 
patienter ska kunna spåras. Om patienten begär att 
få veta vilka material som använts är vårdgivaren/
tandläkaren enligt 4§ i tandvårdslagen skyldig att 
ge patienten ett intyg med uppgifter om vilka ma
terial som använts i det protetiska arbetet och här 
blir spårbarheten viktig. Det tandtekniska labora
toriet ska därför ge tandläkaren sådana uppgifter 
att det i efterhand är möjligt att spåra vilka materi
al och tillverkningsserier (batcher) som ingår i det 
protetiska arbetet.

Det tandtekniska laboratoriet ska spara förkla
ringen i minst fem år, eller för implantat i 15 år, och 
ska se till att förklaringen är i ett format som kan 
göras tillgänglig för patienten. Det tandtekniska 
laboratoriet ska för varje patient kunna redovisa an
vända material som ingår i slutprodukten inklusive 
fabrikat och batchnummer. Tandläkaren ska kunna 
ta fram dessa uppgifter för de produkter som denne 
satt i munnen på sina patienter i tio år efter det att 
materialen satts på plats och därför krävs det att 
man lagrar uppgifter och material som man använt 
på ett betryggande sätt. I vilken form man lagrar 
uppgifterna har myndigheterna inga synpunkter på, 
bara man kan ta fram dem vid uppmaning. Labbens 
skyldigheter avseende spårbarhet sträcker sig över 
en kortare tid än tandläkarens. Det fi nns alltid en 
risk att labbet läggs ner, ombildas eller slås ihop med 
andra labb och då är det tveksamt om uppgifterna 
sparas. Om däremot en tandläkarpraktik läggs ner 
måste journalerna tas över av annan vårdgivare 
och om detta inte görs ska journalerna förvaras på 
Riksarkivet i tio år efter den senaste journalanteck
ningen. Att kunna spåra de material man använt 
i tio år efter behandlingen uppfylls sannolikt om 
uppgifterna förvaras hos tandläkaren. Ligger upp
gifterna enbart hos det tandtekniska laboratoriet 
kan de försvinna, då man här inte har några krav 
på att ta hand om dokument efter till exempel en 
nedläggning – sannolikt kastas de bara.

Tandläkaren har det yttersta ansvaret för att la
boratorier används som är registrerade hos Läke
medelsverket och att de tillverkar produkter som 
uppfyller de krav som patientsäkerheten ställer. Då 
man registrerar sig hos Läkemedelsverket är detta 
inte detsamma som en certifi ering eller ett godkän
nande. Registreringen görs bland annat för att myn
digheten ska få en överblick över vilka tandtekniska 
laboratorier som fi nns på den svenska marknaden 
och vilka produkter de tillverkar. Ett tandtekniskt 
laboratorium som registrerats hos Läkemedelsver

ket som tillverkare av specialanpassade produkter 
har därmed deklarerat att man i lagens mening är 
tillverkare av specialanpassade produkter. Man ska 
då bland annat kunna visa att man har systematisk 
och betryggande kontroll över tillverkningsproces
sen och tillräcklig uppföljning, till exempel i form av 
egenkontroller, samt att man upprättar nödvändig 
dokumentation, bland annat för spårbarhet (LVFS 
2003:11). Syftet är att laboratoriet på ett trovärdigt 
sätt ska kunna garantera att man framställer säkra 
produkter och att man därmed kan underteckna 
förklaringen efter varje arbete. Det är viktigt att 
behörig person på laboratoriet är medveten om att 
signaturen på förklaringen innebär att man garante
rar, inte bara att arbetet är klart och ser bra ut, utan 
också att alla regelverkets krav på tillverkningspro
cessen och produkten är uppfyllda. Ansvaret att 
försäkra sig om att produktens konstruktion och 
använda material uppfyller gällande krav vilar på 
den person som signerar dokumentet. Om man vid 
tillverkningen gjort avsteg från regelverkets krav el
ler vad man själv bedömt som lämpligt, till exempel 
på grund av särskilda önskemål från tandläkaren, 
ska detta noteras i förklaringen som ska åtfölja det 
tandtekniska arbetet. Förklaringen ska även fi nnas 
tillgänglig för patienten.

Det kan även nämnas att detta tillverkaransvar 
som beskrivs ovan är vad tandläkaren tar på sig 
om man själv direktimporterar tandteknik utan
för EU/EES.

SLUTSATS
Utifrån dessa tre fall kan man se att det hade för
enklat för både tandläkaren och tandteknikern om 
regelverket kring anvisning/förklaring hade följts.

I fallet med protesbasmaterialet som beställts 
och sedan bytts ut mot ett annat med ett annat in
dikationsområde, ett uttalat temporärt material 
som använts som ett permanent material, faller 
ansvaret tyngst på tandläkaren. Det är inte klarlagt 
om labbet visste att protesen var ämnad för perma
nent bruk. Det är inte heller klarlagt att tandläkaren 
visste att materialet bytts ut mot ett material som 
var avsett för temporärt bruk, men tandläkaren 
är i slutändan ytterst ansvarig för att tillverkarens 
indikationsområde inte följts – man har använt ett 
temporärt material för permanent bruk och sedan 
har man sannolikt varit ovetande om kontraindika
tionen där det uttryckligen står att materialen inte 
är avsedda för unilaterala konstruktioner. 

Om man inte följer indikationsområdet som an
visats av tillverkaren tar man själv över tillverkar
ansvaret för produkten, det vill säga man ska kunna 
visa övertygande dokumentation för att produkten 
är lämplig och säker att använda för det nya indika
tionsområdet och detta brukar vara mycket svårt. 

Mer om regelverket i tandteknik kan läsas i väg
ledningen om tandtekniska arbeten (Läkemedels
verket, 2011). ●
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