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TEMA EVIDEN S

Forskning

TANDLÄKAR-SVERIGE ÅR 2026
Hur kan det vara om tio år på tandlä-
karmottagningen, på universiteten 
och i utvecklingen av HTA? Vad tror 
ni? Så här tror vi.

På tandläkarmottagningen 
i Bergsbyn …

Eva Svensson tar emot sin nästa pa-
tient på tandläkarmottagningen. 

Olle, 82 år, har förlorat flera tänder och har en lös 
brygga som skaver en del. Nu är det tal om att han 
ska få ett implantat. Det finns flera att välja på, men 
Eva säger att man faktiskt inte vet vilka implantat 
som är bäst. För att få svar på frågan skulle hon vilja 
att Olle var med i ett randomiserat försök. Hon för-
klarar vad ett randomiserat försök innebär för Olle. 
Olle ser lite misstänksam ut. ”Vet man verkligen inte 
vilka som är bäst? Jag kollar i min patient-app.” Olle 
tar upp mobilen och kollar på tandimplantat. Ap-
pen, som efter många år realiserats, har utvecklats 
av det nationella hälsobiblioteket på SBU. Den ger 
patienterna snabba och tydliga svar. På patientap-
pen står: ”Det finns  flera typer av implantat, alla 
har lång hållbarhet, men man vet inte vilken som 
ger patienterna bäst livskvalitet.” ”Hm, bra att de 
håller och det verkar ju viktigt att nästa generation 
patienter får veta vad som är bäst. Jag ställer upp.”

Det finns numera flera bra kvalitetsregister (se 
Fakta 1)  med hög täckningsgrad i tandvården som 
är sammankopplade med journalerna. Det är enkelt 
att lägga in en slumpgenerator för typ av implantat. 
Olle lottades till TitanMaster. Vid nästa besök skulle 
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behandlingen inledas. Eva tyckte att patientmötet 
gått bra och tänkte: ”Vilken skillnad det var jämfört 
med för tio år sedan. Nu har patienterna samma in-
formation och känner sig mycket tryggare. Och vi 
privattandläkare hade aldrig tid att forska. Nu har 
det blivit enklare att medverka i forskning. Det är 
skojigt och tar knappt någon extra tid.”

På odontologiska fakulteten, Malmö högskola …
Doktoranden Peter på odontologen på Malmö hög-
skola skulle ha sitt första möte med sin handleda-
re. Han hade en idé om vad han ville forska på och 
han hade hittat två artiklar som belyste frågan och 

Vi gör ett försök att blicka in i framtiden inom odontologin: Hur kan det 
vara på tandläkarmottagningen, på universiteten och i utvecklingen av 
HTA*? Och hur långt har vi kommit inom tandvården i dag?

Godkänd för publicering  
12 april 2016. 

*HTA = Health Techno-
logy Assessment; på 
svenska ”utvärdering av 
medicinska teknologier”

Fakta 1. Att göra RCT med hjälp av 
kvalitetsregister eller elektroniska 
journaler prövades redan 2013 i Sverige
Det är ett mycket billigare och effektivare sätt att 
genomföra kliniska prövningar än vad som hittills sker. 
Studien av Fröbert och medarbetare beräknades bara 
ha kostat cirka 3 miljoner kronor jämfört med hund-
ratals miljoner för mer traditionella prövningar och 
ka llades av redaktören för NEJM (New England Journal 
of Medicine) för ett paradigmskifte.

 
 Lästips!
● Thrombus aspiration during ST-segment elevation 

myocardial infarction. [2]
● Pragmatic randomised trials using routine electronic 

health records: putting them to the test. [3]
● Fler randomiserade studier av vården kan göras 

billigare och mer regelbundet. [4]

Tipsa oss redaktionen@tandlakarforbundet.se
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som professorn varit med och skrivit. Peter trodde 
hon skulle bli glad att han hittat just dem. ”Jaha”, 
sa professor Linda, ”idén verkar bra men har du 
gjort en systematisk sökning på frågan?” Peter såg 
lite överraskad ut, och sa: ”Min idé skulle vara en 
fortsättning på de här två artiklarna som du skri-
vit. Räcker inte det?” ”Snälla du, här i Malmö har 
vi sedan mer än tio år alltid startat avhandlingsar-
bete med en systematisk översikt. Du kan inte bara 
lita på vad jag säger, någon annan har kanske re-
dan svaret på frågan eller har kommit med ett re-
sultat som är stick i stäv med vad vi kom fram till”, 
sa professorn. Det var bara för Peter att gå tillbaka 
och anmäla sig till introduktionskursen i systema-
tiska översikter.

Svensk odontologisk forskning har avancerat på 
listan över världens främsta forskningscentra. Hur 
kunde det bli så? Att samtliga universitet krävde att 
en systematisk översikt skulle inleda avhandlings-
arbetet innebar att onödig forskning på metoder 
där vi redan hade svaret på frågan minskade med 
drygt 30 procent. I stället fokuserade man på forsk-
ning där vi saknade svar. Frigjorda resurser kunde 
användas till att i stället planera, designa och söka 
forskningsprojekt. De högst rankade tidskrifterna 

slogs numera om att publicera odontologiska artik-
lar från Sverige. Utvecklingen av kvalitetsregister 
bidrog också till stora databaser med oselekterade 
patientgrupper. Nästan alla professorer i Sverige 
hade nu återkommande erbjudanden från Harvard, 
Oxford och Cambridge.

En tandläkarmottagning i Storstad …
Vid den stora tandläkarmottagningen i Storstad är 
det kaffepaus. Fyra tandläkare och fyra tandsköter-
skor tar en välbehövlig paus. ”Kaffepauser är bra”, 
tänker Per, ”då kan jag passa på att ställa en fråga.” 
”Jo, hör ni, jag har en patient med tandvårdsräds-
la som till råga på eländet måste behandlas. Usel 
tandstatus. Vet ni, eller ska jag ringa min gamla lä-
rare och fråga hur vi ska hantera honom?” ”Finns 
det inga riktlinjer hur man ska ta hand om patien-
ter med tandvårdsrädsla?”, frågade Anna. ”Jag kol-
lade, men de är fyra år gamla, har läst om någon ny 
metod”, svarade Per. Behovet av riktlinjer från myn-
digheter har minskat när man i vården själv kan ta 
reda på evidensläget och anpassa behandlingen till 
det sammanhang som är relevant och därmed upp-
nå god och ändamålsenlig vård.

Elvira, tandläkaren som både hade gått kurs i sys-
tematiska översikter och varit med i ett SBU-projekt, 
blev genast upplivad och sa: ”Låt oss strukturera 
frågan enligt PICO.”

”PICO?”, sa Per frågande. ”Ja, P:et står för popula-
tion, det vill säga patienter med tandvårdsrädsla, I är 
interventioner/åtgärder, till exempel vilka metoder 
som gör att de klarar av behandlingen, C är kontrol-
lerna, till exempel de som inte har tandvårdsrädsla 
och O är outcome eller resultatmåtten, till exempel 
att de klarar av att genomföra behandlingen eller 
hur nöjda patienterna är med behandlingen”, sa 
Elvira, nöjd över att kunna lära Per något nytt. Hon 
fortsatte: ”Vi kan göra några körningar direkt efter 
jobbet, om du vill?”

Anna reste sig och sa: ”Va bra, Elvira! Du kanske 
kan ha en liten kurs för oss i hur man söker forsk-
ningsresultat, så att vi snabbare kan se vad forsk-
ningen säger i dag?”

HTA-revolutionen
Ja, mycket har hänt på tio år. En systematisk över-
sikt började 2016 med att expertgruppen samlades 
och definierade frågan samt diskuterade avgräns-
ningar. Den delen är ungefär densamma som i dag, 
2026. Men, 2016 började sedan en lång process där 
informationsspecialisterna var involverade i sök-
ningen, experterna läste abstract och sedan inklu-
derades artiklar i fulltext för att värdera kvaliteten 
i studierna, tabellera studierna och evidensgrade-
ra slutsatserna. Denna expertkunskap hade nu pro-
grammerats in i avancerade dataprogram där man 
från nätet kunde utnyttja olika typer av data mining 
(se Fakta 2). Expertgruppen fick från dataprogram-
men förslag på vilka studier som skulle inkluderas, 

Fakta 2.  
Automatisk  
datasökning  
och analys  
(data mining)
Den här utvecklingen är i 
sin linda, men kan liksom 
begreppet artificiell intel-
ligens sannolikt komma 
att utvecklas snabbt. Data 
mining-instrumentet 
Rayyan är ett exempel [1].

” Nu har det  
blivit enklare  
att medverka  
i forskning. Det 
är skojigt och tar 
knappt någon 
extra tid.”

Fo
to

: C
ol

ou
rb

ox

TEMA EVIDEN S

Forskning Tranæus et al: Tandvårdens evidens – i dag och i morgon.  
Godkänd för publicering 12 april 2016. 
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ÅR 2016: VI ÄR PÅ GÅNG!
Hur tar vi oss dit då? Vad behövs för att 
möta visionerna?

HTA-O – en nationell nod för
 metodutvärdering i tandvården

För att uppnå goda förändringar krävs 
samlade grepp. En nationell HTA- enhet 
för tandvård med liknande uppbygg-
nad som de regionala HTA-enheter-
na kan till exempel förstärka tand-

vårdens möjligheter att följa övriga hälso- och 
sjukvården i förändringsarbetet mot en mer kun-
skapsstyrd struktur.

Sedan 2014 finns Health Technology Assess-
ment – Odontology (HTA-O), se figur 1,  vid Mal-
mö högskola [6]. Enheten ingår i det nationella 
HTA-nätverket [7], i likhet med till exempel HTA-
centrum (Väst ra Götalandsregionen), CAMTÖ 
(Region Örebro län) samt Metodrådet Stockholms 
läns landsting.

I dag …
● initierar och handleder HTA-O systematiska över-

sikter inom odontologi och medicin avseende nya 
eller etablerade metoder

● publicerar HTA-O kommentarer avseende an-
dra aktörers HTA-rapporter

● genomför HTA-O hälsoekonomiska utvärde-
ringar för åtgärder inom tandvård samt driver på 
utvecklingen av relevanta hälsoekonomiska ut-
fallsmått (se Mer tandvård för pengarna genom 
utvecklade hälsoekonomiska analyser, sidan 80).

Och i framtiden avser HTA-O därutöver att …
● utveckla ett systematiskt och transparent sätt för 

etisk analys inom tandvårdsområdet (inför ord-
nat införande/utmönstring, och vid kunskaps-
luckor)

● utveckla system för ökat brukardelaktighet (se 
Tandvård ur ett medborgar-, patient- och bru-
karperspektiv, sidan 80)

● analysera organisatoriska aspekter avseende 
tandvård och dess finansiering

● stödja klinisk forskning avseende vetenskapliga 
kunskapsluckor

● verka för kliniska forskarskolor
● verka för särskilda forskningsmedel avseende 

kunskapsluckor inom odontologi
● identifiera och sammanställa de satsningar som 

görs för att täcka kunskapsluckor
● initiera och underhålla ett system för att ”bocka 

av” och avföra kunskapsluckor allt eftersom de 
beforskats

● utveckla och föreslå system för effektiv kunskaps-
styrning och implementering inom tandvården.

Några av de viktigaste utvecklingsområdena är bru-
kardelaktighet och hälsoekonomi.

Figur 1. HTA-O – en nationell 
nod för metodutvärdering  
i tandvården. 

Fakta 3. Internationellt samarbete  
kring generella hälsoekonomiska modeller
För närvarande gör till exempel läkemedelsbolag eller konsultfirmor hälsoekonomis-
ka modeller när de ansöker om prissubventionering av läkemedel. Dessa modeller är 
inte alltid tillgängliga för alla. Ett alternativt förslag är att företagen betalar en avgift 
som finansierar generiska hälsoekonomiska modeller som är fritt tillgängliga (open 
access). Eftersom förutsättningarna när det gäller incidens, prevalens och kostnader 
kan variera mellan länder så kan nationella HTA-organisationer lägga in sina egna 
uppgifter i modellerna.
 

Lästips!
● Who should conduct cost-effectiveness analysis? [5]

en kvalitetsgranskning av dessa studier, färdiga ta-
beller och förslag på evidensgraderade slutsatser. 
Detta paket levererades dagen efter att expertgrup-
pen definierat frågeställningar och avgränsningar. 
Det experterna nu fick göra var att med sin expert-
kunskap bedöma om resultaten verkade rimliga 
och om det saknades viktiga studier. Sedan ägna-
de experterna tiden åt att diskutera etiska och so-
ciala implikationer av studien. Dessa uppgifter var 
svårare att programmera.

Sedan alla HTA-organisationer gått ihop i en ge-
mensam satsning på generiska hälsoekonomiska 
modeller (se Fakta 3), var även den delen enklare 
att utföra. Varje land kunde enkelt lägga in sina 
kostnader och incidens eller prevalenssiffror på 
problemets omfattning i det egna landet. Fanns 
det en utvecklad generisk modell i det hälsoekono-
miska databiblioteket, tog det bara cirka en vecka 
innan man hade färdiga hälsoekonomiska resultat.

Ja, år 2026 kan en systematisk kunskapsöversikt 
göras på en vecka i stället för på ett och ett halvt år.

Kan man lita på dessa, i stor utsträckning, da-
torbaserade systematiska översikter? Ja, ett flertal 
valideringsstudier har jämfört slutsatserna från en 
mer traditionellt arbetande HTA-grupp med vad 
dessa dataprogram kom fram till. Slutsatsen var 
att dataprogrammen var något mer fullständiga 
och tillförlitliga.

Blev HTA-personal bortrationaliserade av data-
systemen? Ja, betydligt mindre resurser behövde 
läggas på de systematiska översikterna. Det positiva 
var att personal och resurser i stället kunde läggas 
på att planera och genomföra forskningsstudier på 
områden där vi saknade svar. Samverkan mellan 
HTA-organisationer som SBU, Vetenskapsrådet, 
Forte och universiteten intensifierades och de levde 
i lycklig symbios.

”  År 2026 kan en systematisk 
kunskaps översikt göras på en 
vecka i stället för på ett och ett 
halvt år.”

Tandvårdens evidens – i dag och i morgon
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Tandvård ur ett medborgar-, 
patient- och brukarperspektiv

Om man vill veta hur väl en verksamhet fungerar, 
till exempel hälso- och sjukvård, tandvård eller so-
cialtjänst, duger det inte att bara fråga professio-
nen. Den som kan ha det mest relevanta svaret är 
medborgaren och framför allt patienten/bruka-
ren. Exempel på att patientens delaktighet i hälso- 
och sjukvården har blivit allt viktigare är följande:
● En relativt ny patientlag för hälso- och sjukvård, 

där ett viktigt mål är att stärka patientens ställning 
och delaktighet i vården. Lagen omfattar dock inte 
tandvård. Vad det innebär för tandvårdspatien-
tens ställning är oklart, men det är uppenbart att 
risken är stor att tandvården hamnar mellan sto-
larna i olika hälso- och sjukvårdsfrågor.

● Inrättandet av Myndigheten för vård- och omsorgs-
analys, vars uppgift är att följa upp och analysera 
hälso- och sjukvården, tandvården och omsorgen 
ur ett patient-, brukar- och medborgarperspek-
tiv. Målet är att öka vårdens och omsorgens vär-
de för patienter, brukare och medborgare samt 
att stärka patienternas och brukarnas ställning.
Inom hälso- och sjukvård finns ett stort antal pa-

tient- och funktionshinderorganisationer som beva-
kar sina medlemmars intressen. Deras medverkan 
och inflytande är viktig, bland annat för långsiktig 
kunskapsuppbyggnad. Tandvården saknar i stort 
sett sådana organisationer. Det innebär att det är 
svårt att hitta representativa patienter/brukare för 
olika tandvårdsfrågor.

Ett exempel är kunskapsluckor inom tandvården 
där man vill prioritera frågor som ska besvaras i kli-
niska behandlingsstudier. Hittills har i huvudsak 

forskarens och vårdpersonalens synpunkter styrt 
prioriteringen. Men patienten/brukaren kan se 
annorlunda på vad som är väsentligt att undersöka 
jämfört med vad forskarsamhället gör.

När det gäller tandvård till äldre kan PRO betrak-
tas som en viktig medborgarorganisation. En rap-
port där PRO deltog visar att tandvårdsstöden inte 
når ut till äldre i tillräcklig omfattning [8]. Man fann 
bland annat att information saknas i stor utsträck-
ning om hur dagens tandvårdsstöd fungerar och 
vilka grupper som omfattas och har rätt till stödet.

Mer tandvård för pengarna genom 
utvecklade hälsoekonomiska analyser

Direkta vårdkostnader till följd av tandsjukdomar 
har skattats till 4,6 procent av globala hälso- och 
sjukvårdskostnader [9]. I Sverige omsätter tand-
vården cirka 25 miljarder kronor per år [10]. Många 
behandlingar och preventiva program genomförs i 
dag där både evidens för effekt är svag och studier 
om kostnadseffektivitet saknas. Exempelvis sak-
nas hälsoekonomisk evidens baserad på publice-
rade studier för samtliga de 297 åtgärder som in-
går i Nationella Riktlinjer för Vuxentandvård [11]. 
Detta är något som behöver förbättras framöver 
med förväntad ökad effektivitet avseende tand-
vårdens resurser.

Hälsoekonomiska utvärderingar syftar till att förse 
beslutsfattare med information om kostnadseffek-
tiviteten av olika behandlingar, för att begränsade 
resurser ska kunna användas effektivt. Det handlar 
alltså inte främst om att spara resurser, utan om att 
sträva efter att få så mycket hälsa (tandvård) som 
möjligt utifrån begränsade resurser. Utvärdering-

” En rapport  
där PRO deltog 
visar att tand-
vårdsstöden 
inte når ut till 
äldre i tillräcklig 
omfattning.”
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Forskning Tranæus et al: Tandvårdens evidens – i dag och i morgon.  
Godkänd för publicering 12 april 2016. 
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arna kan dessutom hjälpa till att förebygga socioeko-
nomiska skillnader i tandhälsa och stödja forskning i 
förebyggande tandvård. Inom hälso- och sjukvården 
används i dag hälsoekonomiska utvärderingar för att 
avgöra vilka behandlingar som ska subventioneras. 
Det är Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 
(TLV) som avgör vilka behandlingar som ska ingå i 
högkostnadsskyddet för tandvård. Detta baseras på 
lagen om statligt tandvårdsstöd men även utifrån 
de tre principer som ingår i den etiska plattformen 
för prioritering inom hälso- och sjukvården; män-
niskovärdesprincipen, behovs- och solidaritetsprin-
cipen samt kostnadseff ektivitetsprincipen. Den 
sistnämnda av dessa principer innebär att det ska 
fi nnas en rimlig relation mellan en åtgärds kostnad 
och dess eff ekter. Men trots detta krav fi nns sällan 
hälsoekonomiska utvärderingar avseende de olika 
tandvårdsbehandlingarnas kostnadseff ektivitet att 
tillgå som underlag för beslut.

Det främsta skälet till varför inte fl er analyser av 
kostnadseff ektivitet inom tandvården utförs i dag 
är förmodligen att det inte förefaller vara ett krav för 
att ingå i högkostnadsskyddet. Ett annat skäl är att 
det fi nns ett behov av ytterligare metodutveckling 
avseende metoder om kostnadseff ektivitet inom 
tandvården [12].

Många insatser inom tandvården har mycket lång-
siktiga konsekvenser för tandhälsan och framtida 
kostnader. För att göra relevanta hälsoekonomiska 
utvärderingar fi nns ett behov av välutvecklade simu-
leringsmodeller som kan analysera kostnader och 
eff ekter över en lång tidsperiod, kombinera källor 
från olika områden samt ta hänsyn till osäkerhet. 
Sådana modellanalyser görs regelbundet avseende 
kostnadseff ektiviteten för läkemedel, men inom 

tandvården är de fortfarande få. För aspekter av-
seende trovärdighet, transparens och transferering 
av resultat till andra sammanhang är det önskvärt 
att dessa modeller skapas av oberoende aktörer.

Troligen kommer kraven avseende påvisad kost-
nadseff ektivitet för behandlingar inom tandvården 
att i framtiden bli alltmer lika de som gäller för övrig 
hälso- och sjukvård i dag. För att nå dit krävs fl era 
saker, såsom ökad kunskap, tydligare krav, starkare 
incitament för att ta fram analyser, ökade resurser 
för utvärdering, metodutveckling och så vidare. 
Sammantaget kommer detta att göra att samhäl-
lets resurser för tandvård används mer eff ektivt, 
med förbättrad tandhälsa som följd. ●

” För att göra 
relevanta hälso-
ekonomiska 
utvärderingar 
finns ett behov 
av väl utvecklade 
simulerings-
modeller …”

Tandvårdens evidens – i dag och i morgon

Detta är kursen för dig som vill få med dig en massa kliniska tips 
som du direkt kan börja använda när du kommer tillbaka till kliniken.

Ibland känner man att vissa moment är komplicerade och att det 
borde finnas ett lättare sätt att utföra det på. Hur gör andra?

Välkommen till en heldag med massor av kliniska tips.

Tipsen du aldrig fick på Käftis

Kursinbjudan Exempel ur innehållet:
•  Utmanande preparationer •  Fälspatsonlay - osynliga gränser
•  Hur får jag ett provisorium att se bra ut och hålla?
•  Effektiv friläggning •  Avtryckstagning •  Och mycket mer14 oktober 2016

Kursgivare
Martin Janda och Lory Melin Svanborg. 
Båda har doktorerat och är övertandläkare 
på Specialisttandvården, Oral protetik i Lund.

För mer info
Kontakta Leif Andersson eller 

Martin Thomsen 0411-351 300

www.uniquedental.se

Spahelg på Ystads Saltsjöbad!
Priser

Enkelrum: 1000:- inkl moms.
Del i dubbelrum: 595:- inkl moms.
Frukostbuffé samt tillgång till spaområdet  
ingår i logipriserna.
 
Priserna grundar sig i ett avtal mellan YSB och Unique Dental, uppge därför 
Unique Dental vid bokning. Betalning sker på plats vid utcheckning. Ni bokar 
ert rum genom att maila till: booking@ysb.se alt ringer 0411 – 136 30.
 
Varmt välkomna till oss på Stranden!


