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Forskning

Dåliga rotfyllningar 
kan bero på stress 
och frustration

Bland vuxna i Sverige rotfylls ungefär 250 000 tän-
der per år. Kostnaden för dessa behandlingar mot-
svarar cirka 1 miljard svenska kronor. Kvaliteten på 
en rotfyllning har visats vara starkt korrelerat med 
behandlingsutfallet, på så sätt att god teknisk kva-
litet ger bättre förutsättningar för friska apikala 
förhållanden än när en rotfyllning är ofullständig. 

I såväl svenska som internationella epidemio-
logiska röntgenologiska studier redovisas en hög 
frekvens av bristfälliga rotfyllningar. Som en följd 
rapporteras även en stor andel rotfyllda tänder med 
tecken på infektion. Enbart i Sverige beräknas an-
talet rotfyllda tänder med kvarstående apikal pa-
rodontit överstiga 2 500 000. 

Kliniska kontrollerade studier där endodontiska 
behandlingar utförts av specialister eller studenter 
under handledning visar en betydligt högre andel 
rotfyllningar av god kvalitet och invändningsfria 
apikala förhållanden. Det föreligger således en 
stor skillnad i vad som är möjligt att nå och vad som 
faktiskt uppnås i allmäntandvården. Vilka faktorer 
som påverkar kvaliteten på rotfyllningar i allmän-
tandvården är ett till stor del outforskat område. Då 
”labbstudier” visat att maskinell instrumentering 
förbättrade den tekniska kvaliteten på rotfyllningar 
utfördes en studie kring implementering av den nya 
tekniken bland samtliga tandläkare i folktandvården 
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Trots ny teknik blir hälften av alla rotfyllningar defekta. En orsak är att 
tandläkare ibland upplever endodontiska behandlingar som komplexa 
och svåra. Behandlingarna förknippas ofta med negativa känslor som 
stress och frustration, och är många gånger utförda med en känsla av att 
sakna kontroll. Det visar en avhandling vid Göteborgs universitet.
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i Göteborg (Molander et al 2007, Reit et al 2007). 
Den nya tekniken ökade andelen rotfyllningar av 
hög kvalitet men minskade inte andelen bristfäl-
liga rotfyllningar. 

Syftet med avhandlingen var att fortsätta utreda 
problematiken kring bristande rotfyllningskvalitet. 
Det övergripande målet var att fi nna möjligheter till 
att förbättra kvaliteten. Två forskningsstrategier 
testades; en kvantitativ ”aktionsorienterad”, där 
eff ekten av ny instrumenteringsteknik studerades, 
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och en kvalitativ ”explorativ”, där tandläkarnas 
resonemang och förståelse kring endodontiska 
behandlingar undersöktes. 

DELARBETEN
Delarbete I

Det första delarbetet är en långtidsuppföljning av 
rotfyllningskvaliteten efter en omfattande utbild-
ningsinsats i maskinell instrumentering i Göteborg 
(nämnd ovan). Insatsen hade medfört en stor ök-
ning av andelen tandläkare som använde maski-
nell teknik (från 6 procent till 88 procent). Studiens 
syfte var att undersöka om den initiala ökningen av 
rotfyllningar med god kvalitet efter utbildningen 
kvarstod efter fyra år.

Studien utfördes på organisationsnivå. Alla aktiva 
folktandvårdstandläkare i Göteborg inkluderades. 
Efter utbildningen 2001 fanns 120 tandläkare, vilket 
fram till 2005 hade ökat till 174. En koordinator utsågs 
på samtliga 24 kliniker i området. Dessa hjälpte vid 
uppföljningen till att samla in röntgenbilder på två 
nyligen rotfyllda molarer per tandläkare. Tandläkarna 
svarade på en enkät avseende ålder, yrkeserfarenhet 
och endodontisk praktik. Förfarandet var identiskt 
2001, men för att nu inkludera samtliga tandläkare 
vid denna tidpunkt analyserades det initiala mate-
rialet på nytt. Rotfyllningarna analyserades med en 
kvalitetsskala framtagen av Molander et al (2007). 
Denna bedömde fyra parametrar; rotfyllningens 
längd, täthet, taper och följsamhet till kanalens form. 
Utifrån dessa bedömdes fem ”score”, där score 1 
representerar en excellent kvalitet och score 4 (bra 
längd men otät) och score 5 (felaktig längd och otät) 
bedömdes som dålig kvalitet. Röntgenbilderna var 
kodade och presenterades i slumpmässig ordning. 
Två bedömare analyserade med mål att nå konsensus. 
Vid oenighet avgjorde en tredje bedömare.

Material från 88 procent av tandläkarna kunde 
samlas in vid uppföljningen (153/174), vilket resulte-
rade i 588 rotfyllda rötter. Motsvarande siffror från 
2001 var 98 procent (118/120) med röntgenbilder 
från 456 rötter tillgängliga för bedömning. Analysen 
visade att den initiala ökningen av andelen excel-
lenta rotfyllningar (score 1) efter utbildningsinsatsen 
kvarstod, den hade ökat från 45 procent (2001) till 52 
procent (2005). Dock registrerades ingen minskning 
av andelen rotfyllningar med dålig kvalitet. Fyra år 
efter utbildningsinsatsen uppvisade fortfarande 16 
procent av alla nygjorda rotfyllningar dålig kvalitet.

Delarbete II
Det tidigare upplägget av utbildningen i Göteborgs-
studien hade således medfört en långsiktig ökning 
av såväl maskinell instrumentering som andelen 
rotfyllningar av excellent kvalitet, men det hade 
inte resulterat i någon minskning av andelen dåli-
ga rotfyllningar. 

Den andra studien avsåg att testa hypotesen att 
ett modifierat utbildningsupplägg med aktivering av 

kollegiala nätverk skulle kunna förbättra situationen. 
Bakgrunden till denna design är tidigare rapporter 
angående vikten av social interaktion för att hålla 
sig uppdaterad och för att kunna prestera väl. I en 
klassisk studie av Coleman et al (1966) visades att 
andelen sociala kontakter på en arbetsplats är av-
görande för hur snabbt man nås av ny information 
och omsätter denna i sin praktik. Senare studier 
på underpresterande läkare i England har visat en 
överrepresentation av ensamarbetande läkare och 
att många av dessa dessutom är omedvetna om att 
de inte når upp till en acceptabel standard på den 
vård de utför. Ser man till tandvården kan de flesta 
behandlingar ses som ett ensamarbete där tand-
läkaren med sin sköterska arbetar i ett enskilt rum 
med ytterst begränsad insyn i hur kollegerna arbe-
tar och resonerar och hur de presterar. Genom att 
förlägga den praktiska utbildningen till klinikerna 
och att denna skulle handledas av en av klinikens 
tandläkare var tanken att detta skulle öppna upp 
för diskussioner och utbyte av erfarenheter likt ett 
lokalt kollegialt nätverk.

Samtliga 90 tandläkare inom folktandvården i 
Södra Älvsborg inkluderades. På de 25 klinikerna 
inom området valde tandläkarna själva vilken kol-
lega som skulle utbildas till handledare. Dessa 25 
”coacher” utbildades enligt samma protokoll som 
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Göteborgstandläkarna, vilket innebar fyra timmar 
teori och sex timmar praktisk träning under ledning 
av endodontist. Efter utbildningen praktiserade 
coacherna den nya tekniken kliniskt under sex 
månader på sin hemmaklinik. Efter denna period 
erhöll de övriga tandläkarna den teoretiska delen av 
samma endodontist. Därefter utfördes den praktiska 
delen av utbildningen på den egna kliniken under 
handledning av klinikens coach. Coacherna var fria 
att organisera träningen på sitt eget sätt, men det 
var obligatoriskt att den praktiska övningen skulle 
ske i grupp och att det skulle avsättas väl tilltagen 
tid för gemensamma diskussioner. 

Enkäter, identiska med Göteborgsstudiens, dist-
ribuerades före och sex månader efter utbildningen. 
Coacherna samlade in enkäterna och röntgenbil-
der på två nyligen rotfyllda molarer per tandläkare. 
Efter kodning skickades materialet in till forskar-
gruppen. Röntgenbilderna bedömdes enligt be-
skrivningen för delarbete I. Bedömningen gjordes 
på individnivå. Enkät före och efter utbildningen 
fordrades och för att inkluderas för bedömning av 
rotfyllningskvaliteten krävdes dessutom att det 
fanns minst en bild både före och efter utbildningen 
som kunde bedömas.

Vid uppföljningen var 79 av de initialt 90 tand-
läkarna fortfarande aktiva inom Södra Älvsborg. 
Andelen som använde maskinell instrumentering 
hade ökat från 21 procent till 88 procent. På de tre 
största klinikerna (6–9 tandläkare) hade den nya 
tekniken accepterats av 95 procent. För 66 av de 79 
tandläkarna (84 procent) fanns material för bedöm-
ning av rotfyllningskvaliteten. Tvåhundrasextio 
rötter före och 226 rötter efter utbildningen ana-
lyserades. Andelen excellenta rotfyllningar (score 
1) ökade från 45 procent till 59 procent, men fort-
farande registrerades ingen minskning av andelen 
dåliga rotfyllningar.

En intressant iakttagelse var att en liten grupp 
tandläkare (11/66) producerade hälften av alla 
dåliga rotfyllningar. Av dessa använde 79 procent 
maskinell instrumentering.

Delarbete III och IV
Trots olika pedagogiska upplägg på utbildning i 
maskinell instrumentering erhölls i de tidigare del-
arbetena ingen minskning av andelen dåliga rotfyll-
ningar. Våra data indikerade samtidigt att bristan-
de kvalitet skulle kunna vara mer beroende av den 
individuelle tandläkaren än på kontexten där be-
handlingen utfördes. För den andra delen i avhand-
lingen valdes därför, i samarbete med två forskare 
från Institutionen för pedagogik, kommunikation 
och lärande, kvalitativa metoder för att kunna de-
signa en explorativ studie. Syftet var att utforska 
resonemang och förståelse bland tandläkare som 
skulle kunna hämma god rotfyllningskvalitet och 
orsaka att allmäntandläkare utför och accepterar 
undermålig kvalitet.

Bland folktandvårdsklinikerna i Göteborg valdes 
sju kliniker för fokusgruppintervjuer. Tre till sex 
tandläkare per klinik utgjorde en fokusgrupp. En 
klinik exkluderades med anledning av för få tandlä-
kare tillgängliga. Av de 33 tandläkare som erbjöds att 
delta kunde 29 intervjuas. Totalt kom 33 tandläkare 
att inkluderas i studien då även en pilotstudie med 
fyra tandläkare inkluderades i materialet. 

Inför intervjuerna framställdes en serie på nio frå-
gor. Frågorna konstruerades av de fyra författarna 
gemensamt och validerades därefter av en extern 
forskare (en endodontist kunnig i kvalitativ forsk-
ning). En första del i denna frågeserie avsåg att ef-
terlikna situationen i kliniken där tandläkaren tittar 
på röntgenbilden av en precis utförd rotfyllning och 
ska ta beslut om att acceptera eller göra om. För att 
få ett underlag som skulle kunna ge upphov till olika 
perspektiv fick tandläkarna en vecka innan inter-
vjuerna tillsänt sig 17 röntgenbilder på molarer (37 
rötter) med varierande kvalitet på rotfyllningarna. 
Bilderna var hämtade ur materialet från studie I och 
II. Tandläkarna uppmanades att fylla i ett formulär 
där de skulle ange om rotfyllningen (per rot) var av 
bra eller dålig kvalitet, och i de fall kvaliteten be-
dömdes som dålig skulle de dessutom bestämma 
om de hade valt att acceptera eller göra om. 

Inför varje fokusgrupp urskildes de tre tänder där 
åsikterna var som mest skiftande. Vid diskussionen 
visades dessa på en skärm utan någon ytterligare 
information om fallet. Tandläkarna uppmanades 
att med ord beskriva varje enskild rotfyllning så 
detaljerat som möjligt. Den som ville kunde peka 
på skärmen. De skulle även fatta ett beslut om hur 
de skulle hantera fallet och samtidigt noggrant re-
dogöra för hur de resonerade fram till sitt beslut. 
För att berika data ställdes under hela intervjuerna 
sonderande frågor som ”Kan du beskriva?”, ”Kan 
du förklara djupare?”, ”Vad menar du?”. Samtliga 
fokusgrupper leddes av samma moderator (LD) 
i samarbete med en assisterande moderator som 
videofilmade hela intervjun. 

De sju intervjuerna transkriberades ordagrant 
till text och materialet analyserades med kvalita-
tiv innehållsanalys. Metoden är ett systematiskt 
tillvägagångssätt för att, via kodning, komprimera 
stora mängder av text till beskrivande kategorier. 
Fokus är att utforska, upptäcka och öka förståelsen 
för det som studeras. 

Resultat delarbete III
Tandläkarna uttryckte en mängd negativa känslor 
kring endodontiska behandlingar. De flesta beskrev 
känslor som frustration, oro och stress. Endodon-
tiska behandlingar betraktades som mer komplice-
rade och mer stressande än annan tandvård. Bidra-
gande orsaker kunde vara den tekniska svårigheten 
i sig eller att behandlingarna ansågs som både kom-
plexa och ologiska. Några uppfattade till och med 
en ”mystik” kring endodonti.

” … en liten  
grupp tand
läkare (11/66) 
producerade 
hälften av alla 
dåliga rot
fyllningar. Av 
dessa använde 
79 procent 
maskinell 
instrument
ering.”
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Tandläkarna beskrev även en genomgående 
känsla av att inte ha kontroll. Denna avsaknad av 
kontroll infann sig vid alla endodontiska moment. 
Man saknade kontroll vid diagnostiken, vid det 
praktiska utförandet (som dessutom genomfördes 
utan visuell kontroll) och vid bedömning av prog-
nosen för behandlingen (god kvalitet utifrån rönt-
gen ingen garanti för friska förhållanden, och vice 
versa). Analysen visade att det fanns sex kategorier 
som låg till grund för den problematik tandläkarna 
upplevde (figur I och tabell 1).

Resultat delarbete IV
Analysen av delarbete III indikerade att det vid be-
dömning av en nygjord rotfyllning tycktes finnas 
ett begrepp om ”bra nog” vid värdering av rotfyll-
ningskvalitet. Syftet med det fjärde delarbetet var 
att utforska begreppet ”bra nog” genom att analy-
sera orsaker och argument för att allmäntandläka-
re väljer att acceptera eller inte acceptera en tek-
niskt dålig rotfyllning.

Samtliga tandläkare var överens om kriterierna 
för en optimal rotfyllning, men så snart en rotfyll-
ning avvek det minsta från ett idealt resultat varie-
rade åsikterna. Det var uppenbart att röntgenbilden 
inte utgjorde tillräckligt underlag för om en dålig 
rotfyllning skulle accepteras eller ej. Utseendet på 
bilden relaterades alltid till egen klinisk erfarenhet 
där hänsyn togs till faktorer som inte var synliga i 
röntgenbilden eller till omständigheter där behand-
lingen skulle kunna vara utförd. Analysen visade att 
sådana överväganden gjordes i förhållande till tre 
kategorier: pulpal- eller periradikulär sjukdom, risk-
bedömning eller värdering av förbrukade resurser. 

Vid olika tillstånd av pulpal och periradikulär 
sjukdom förespråkades högre krav på god kvalitet 
vid apikal parodontit jämfört med vid behandling 
av vitala fall. Intressant var dock att det inte rådde 
någon enighet angående den mikrobiologiska skill-
naden mellan de olika diagnoserna. Vid fall med en 
stor benresorption var tandläkarna mer benägna 
att göra om en dålig rotfyllning jämfört med om 
destruktionen var liten. 

Om det tekniska resultatet av en precis utförd 
rotfyllning bedömdes som dåligt gjordes en bedöm-
ning av riskerna med att göra om. Om då riskerna 
bedömdes som större än en potentiell vinst kunde en 
dålig rotfyllning accepteras. Sådana överväganden 
var oftast relaterade till egna dåliga erfarenheter vid 
omgörning, som exempelvis mikrobiell kontamina-
tion eller överinstrumentering. En dålig rotfyllning 
i en tand med ”litet värde” för bettet (förlust av tan-
den riskerade inte bettets funktion), kunde lättare 
accepteras medan tänder med planerad protetik 
ansågs kräva en högre kvalitet då ett senare ingrepp 
skulle kunna riskera konstruktionen. 

Vidare görs inför en behandling, medvetet eller 
omedvetet, en bedömning av hur stora resurser i 
form av personlig och ekonomisk insats som anses 

Bristande rotfyllningskvalitet

Tabell 1. Kort beskrivning av de identifierade kategorierna (delarbete III) 
vilka bidrog till den upplevda komplexiteten och de negativa känslorna 
som förknippades med endodontiska behandlingar

Kategorierna Kort beskrivning 

Kliniska proceduren ● Ingen visuell kontroll
● Alla praktiska moment svåra att utföra
● Oförutsägbar rotfyllningskvalitet
● Ologiskt utfall

Utrustning & material ● Komplicerade instrument och utrustning
● Svårt att anpassa rotfyllningen

Tandläkarens kompetens ● Ifrågasatte sin egen förmåga
● Strävade efter att göra sitt bästa men fick ibland kompromissa
 med rotfyllningskvaliteten (”bra nog”)
● En känsla av att inte vara uppdaterad

Tanden ● Posteriora tänder svåra att nå
● Anatomiska svårigheter svåra att hantera

Patienten ● Svårbehandlade patienter 

Organisationen ● Begränsad frihet 
● Intäktskrav/ofta svårt att hinna avsluta inom ersättningens ram
● Begränsat inflytande över inköp av utrustning och material
● Begränsade resurser för efterutbildning i endodonti

Figur I. Kategorierna 
identifierade i delarbete III.

Tanden

Kliniska  
proceduren

Utrustning  
& material

Organisationen Patienten

Tandläkarens 
kompetens

tillräcklig. När en sådan allokerad resurs är förbru-
kad ökar risken att tandläkaren accepterar dålig 
kvalitet. Sådana situationer kunde uppkomma när 
tandläkarens kompetens var förbrukad vid svårare 
fall medan komplicerade kanaler eller svårbehand-
lade patienter kunde förbruka tandläkarens ”kraft” 
och tålamod. 

I andra fall utgjorde tandvårdstaxan en ekonomisk 
begränsning, där tandläkaren fick ta ställning till om 
den tid som ersattes skulle utgöra en gräns för hur 
mycket tid en rotfyllning skulle få ta i anspråk eller 

” Några upp
fattade till  
och med en 
’mystik’ kring 
endodonti.”
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om tandläkaren skulle tillåta sig att ekonomiskt ”gå 
back” för att få tid att uppnå god kvalitet. 

Några defi nierade kriterier för vad som utmärkte 
en rotfyllning som ansågs vara ”bra nog” existe-
rade inte. Mellan de tre kategorierna fanns ingen 
hierarkisk ordning, det tycks i stället vara specifi ka 
kontextuella faktorer i det enskilda fallet som av-
gör om kvaliteten på en rotfyllning anses som ac-
ceptabel eller ej.

SLUTSATSER 
Utbildning i maskinell instrumentering i allmän-
tandvården medförde en långsiktig ökning av såväl 
andelen tandläkare som använder den nya tekni-
ken som av andelen rotfyllningar med god kvalitet. 

Utbildning i maskinell instrumentering i allmän-
tandvården, där den praktiska träningen på klini-
kerna handleddes av en utbildad kollega, var
● eff ektiv för implementering av ny teknik, såsom 

maskinell instrumentering, samt för att öka an-
delen rotfyllningar av god kvalitet

● inte eff ektiv för att minska andelen dåliga rotfyll-
ningar trots en aktivering av lokala nätverk.

Diskussionerna i fokusgrupper visade följande:
● Endodontiska behandlingar ansågs vara kom-

plexa och svåra att genomföra. De orsakade ofta 
höga nivåer av negativa känslor såsom stress och 
frustration och i många situationer upplevde tand-
läkarna att de saknade kontroll. Tidspressen var 
påtaglig då de endodontiska behandlingarna ofta 
tog längre tid än ersättningen medgav.
Sex kategorier befanns orsaka problemen: 
● Den kliniska proceduren
● Utrustning/material

● Tandläkarens kompetens
● Tanden
● Patienten 
● Organisationen inom vilken behandlingen ut-

fördes
● Vid beslutet om en precis utförd rotfyllning ska 

accepteras eller ej var det röntgenologiska utse-
endet inte tillräckligt för beslut. Bilden var alltid 
relaterad till den situation under vilken behand-
lingen genomförts. Sådana överväganden gjordes 
i relation till pulpala eller periapikala förhållan-
den, bedömning av risker vid omgörning alter-
nativt till personliga eller ekonomiska resurser.

● Det förelåg en bristande förståelse för såväl en-
dodontisk mikrobiologi som till prognostisk be-
dömning. 

” Tidspressen 
var påtaglig då 
de endodon
tiska behand
lingarna ofta 
tog längre tid 
än ersättningen 
medgav.”

Lisbeth Dahlström: Dåliga rotfyllningar kan bero på stress 
och frustration. Godkänt för publicering 19 juni 2016

Debatt Gör din röst hörd

E
Min teori är att det finns något bak

om ett uteblivande. Något för oss att ut

veckla och lära av. Det är inte alltid pa

tientens fel.Jag förstår att det blir driftstopp i 

tandvårdsfabriken när patienter uteblir. 

Intäkterna uteblir tillsammans med 

patienten. Stolen stod tom och kunde ha 

Ge inte patienter böter för uteblivande

” Förtroende tar lång tid 
att bygga upp och går 

blixtsnabbt att rasera.” 

När vi i tandvården bötfäller våra pa

tienter skadar vi relationen. Du som har 

makt att bötfälla en annan person har 

ett överläge. Den dömda har ensam an

svar för det inträffade. Hur kan vi vara 

säkra på att det alltid är patientens fel 
300 kronor eller 600 kronor – de 

pengarna som slarvet kostade patienten 

kommer att kosta oss oändligt mycket 

mer i en förstörd relation och förlorad 

patient. Den växlingskursen är inte till 

Castillo Hotel Son Vida
Kursgivare:

Kursarrangör:

4 mm i ett svep

• 
• 

• 
• 

NYHET!3-års studie av  
J.W. van Dijken/U. Pallesen  

presenterad på IADR  
i september 2014 – 

se abstract på  
www.dentsply.se
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V
i från Ehlers-Danlos syn

drom (EDS) Riksförbund, 

applåderar den nya tand

vårdslagen. Men vi vill upp

märksamma att de grup

per i samhället som har stora bekymmer 

i EDS-gruppen (Berglund B, Björck E. 

Women with Ehlers-Danlos syndrome 

(EDS) experience low oral health-rela

ted quality of life. Journal of Orofacial 

Pain, 2012;26(4):307-314).Osäker munhälsa med sällsynta diagnoser 

Gör din 

röst hörd

FKG Dentaire SA

www.fkg.ch

Race, ett brett filsortiment -

från kanalsökning  till rensning

Bemästrar metall-

utmattning

Optimalt skärande

Ingen skruveffekt

Förbättrad resistens - 

Torque (vridmoment) 

och materialutmattning

Exakt styrning

Kundservice 08-676 54 10 eller www.fd.se

NY - Sterila och icke-sterila

V vårdslagen. Men vi vill upp

märksamma att de grup

26

Tandläkartidningen 3 • 2015

Debatt
Gör din  

röst hörd

S
veriges Tandläkarförbund be-

höver en stark organisation och 

ett tydligt varumärke för att 

kunna bedriva den verksamhet 

som ni medlemmar, genom för-

bundsmötet, gett förbundet i uppdrag att 

utföra. 
Vi i förbundsstyrelsens stadgegrupp 

tar nu ett krafttag med att ändra och 

modernisera stadgarna i syfte att få ett 

starkt och levande Tandläkarförbund.

Sveriges Tandläkarförbunds orga-

nisation har länge varit otydlig vilket 

ibland har gjort det svårt att driva tand-

läkarnas professionella frågor på ett 

kraftfullt sätt. 

SAMTIDIGT HAR KONTAKTEN med alla er 

som utgör Sveriges Tandläkarförbund, 

tandläkare och medlemmar, försvagats 

då Tandläkarförbundet saknar en lokal 

organisation och en direktkontakt med 

medlemmarna. 

Nu ska det bli ändring! Vi i förbunds-

styrelsens stadgegrupp arbetar inten-

sivt med det uppdrag som förbundssty-

relsen fått av förbundsmötet – att stärka 

Sveriges Tandläkarförbund. I grunden. 

Syftet är att säkra att vi även fortsatt 

kan ha ett levande förbund för alla tand-

läkare. Vi gör det här tillsammans och 

riksföreningarna tar ett tydligare an-

svar för Tandläkarförbundets verksam-

het. 

FÖRRA ÅRET SATTE VI tillsammans på 

pränt vad Tandläkarförbundet gör, vår 

mission: ”God livskvalitet börjar i mun-

nen. Sveriges Tandlä-

karförbund ger tandlä-

karna förutsättningar 

att utvecklas professio-

nellt, ständigt höja kva-

liteten i svensk tandvård 

och därmed förbättra 

den orala hälsan i befolkningen.” 

Ledstjärnan, visionen, för vårt arbete 

är ”Kunskap och kvalitet i världsklass”. 

Detta är vad vi drivs av och vi hoppas att 

även du som medlem skriver under den 

parollen. 

”Historien håller oss i handen. Och 

Så stärker vi Tandläkarförbundet

” Nu ska det bli ändring! 

Vi arbetar intensivt /.../ 

med att stärka Sveriges 

Tandläkarförbund.” 

vi håller framtiden i vår.” Så börjar en 

text vi kallar Tandläkarförbundets his-

toria som vi inom förbundet tagit fram 

för att bli tydligare i vår medlemsre-

krytering. Du kan läsa hela historien på 

hemsidan. 

VAD BETYDER DESSA RADER FÖR DIG? För 

oss i stadgegruppen betyder orden att 

vi måste göra det 

möjligt för Sveri-

ges Tandläkarför-

bund att bedriva 

och utveckla sin 

verksamhet så att 

den i högsta grad 

stöttar dagens och morgondagens tand-

läkare. Vi behöver en förbundsorgani-

sation som står stark mot myndigheter 

och kan stärka medlemmarna både per-

sonligt och professionellt. Allt för en pa-

tientsäker vård.

Och Tandläkarförbundet behöver 

l Delar av förbundsstyrelsen 

på förbundsmötet i december, 

då förslaget om en stadgeänd-

ring först lades fram. 

närmare kontakt med dig som är med-

lem. Vi ser över våra kommunikations-

kanaler, både tryckta och digitala. Vi 

ändrar formerna för förbundsmötet och 

skapar nya mötesplatser för tandläkar-

nas frågor. Det är viktigt för hela för-

bundsstyrelsen att du är med oss. Tveka 

inte att höra av dig med tankar och idé-

er. Vi ska vara öppna med vad vi gör och 

ta emot synpunkter. 

Du når stadgegruppen på e-post:  

jeanette.falk@tandlakarforbundet.

se, hela förbundsstyrelsen på kansli@

tandlakarforbundet och vår ordförande 

Hans Göransson på ordforande@tand-

lakarforbundet.se. Nikolaos Christidis, 

Sveriges Odontologiska Lärare 

Hampus Eksell, 

Sveriges Tandläkarförbunds Studerandeförening

Peter Franzén, 

Tandläkare – Egen Verksamhet

Kenth Nilsson, 

Tjänstetandläkarna
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i EDS-gruppen (Berglund B, Björck E. 

Women with Ehlers-Danlos syndrome 

(EDS) experience low oral health-rela-

ted quality of life. Journal of Orofacial Osäker munhälsa med sällsynta diagnoser 
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Digora® Optime-systemet gör ditt dagliga arbetsflöde enklare och 

effektivare. Ett diagnostikverktyg för alla intraorala  applikationer. 

Ledande kliniska resultat vid upprepade  tillfällen, automatiskt och 

effektivt med högsta tillförlitlighet.

Det smarta verktyget för  alla intraorala bildbehov.

Digora® Optime är ett intraoralt bildplattesystem för dental radiografi. 

 Intuitivt, lätt att lära, smart och effektivt diagnostikverktyg.

• Överlägsen bildkvalitet automatiskt varje gång

• Alla intraorala format (0,1,2,3 och 4C) 
• Prisvärd och pålitlig investering

Lätt, smart och effektivt.

Inbyteskampanj på Digora! Byt upp dig till det sensaste. Vi betalar 16 500 kr för din gamla scanner!Ordinarie pris 59 000 kr – 16 500 kr inbyte = Ditt 
pris för helt ny modern scanner: 42 500 kr!  Alla priser är exkl. moms. Erbjudandet gäller så långt lagret räcker.
 

Världsledande leverantör av innovativa bildlösningar för tandvårdskliniker med 

höga krav. Dentalmind marknadsför Soredex 3D-röntgen, intraoral och extraoral 

röntgen. Dentalmind har de senaste och smartaste digitala bildlösningarna.

Boka en demonstration eller beställ direkt på dentalmind.com eller 0346-488 00. 

U tvecklingen av resistenta patogener är alarmerande. Infektioner som under de senaste decennierna setts som tämligen banala kan i dag i 
värsta fall leda till att patienter avlider. 
Bara i Europa dör varje år 25 000 män
niskor av infektioner som orsakats av 
antibiotikaresistenta patogener. Att i en 
högteknologisk sjukvård, där möjlighe
terna att rädda människors liv ökat mar
kant, riskera patienters hälsa och liv på 
grund av infektioner där inget antibioti
kum har effekt är numera en reell risk. 

Viktiga åtgärder för att komma åt 
detta globala problem är att minska an

Så kan vi hejda antibiotikaresistensen
iciner lyckats uppnå [3]. Parallellt med  
enorma investeringar tror jag därför att 
vi även behöver vidta andra åtgärder. Jag 
tror också att andra alternativ kan vara 
åtminstone lika kraftfulla som de mil
jarder som läggs på utveckling av nya lä
kemedel.

ENLIGT SOCIALSTYRELSENSgick bara en procent av de totala hälso
och sjukvårdskostnaderna i Sverige till 
förebyggande [4]. 99 procent lades på att 
minska symtom eller, i bästa fall, bota 
sjukdomar när vi fått dem. Fördelningen 
borde se helt annorlunda ut eftersom det 

borde se helt annorlunda ut eftersom det 
är bättre att förebygga sjukdomar än att 

systemet och om det går att förebygga 
sjukdom borde en konsekvens bli att be
hovet av antibiotika minskar. Detta har 

Debatt
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P
lötsligt kom rapporter om peri

implantit. Om en forsknings

grupp rapporterade 6 procent 

av alla implantat med denna 

farsot, kom en annan med 12. 

Då började de första tala om 18. Beroen

de på om man refererar procenten peri

implantitit på implantat
implantitit på implantat
implantitit på implantat  eller patientnivå 

kunde man se upp till 50 procent. 

Men många kliniker kände inte igen 

sig. Visst hade de sett något implan

tat med grav marginell benförlust, men 

inte i närheten av de ursprungligen rap

porterade 6 procenten. Utanför paro

dontologiska specialistkliniker fann 

man starka skäl att betvivla att denna 

implantatens diger

l

l

l

l

l

l

l

Periimplantit: En avstötningsreaktion 

på en främmande kropp? 

” ...starka skäl att betvivla 

att denna implantatens 

digerdöd var en realitet.” 

inte var realistiskt, blev svaret att par

odontit runt tänder också finns i ett so

vande tillstånd hos många patienter. 

Men är det en bra analogi? En tand 

plantatdesign kunde fungera bra, vilket 

rapporterades då debatten om detta im

plantat var het (Albrektsson et al 2007). 

Man fick av allt att döma bekymmer 

först om man kombinerade nedslipning 

av implantatet in situ (rekommenderades 

ursprungligen) med senare direkt belast

ning av detsamma – nedslipningen ledde 

till vibrationer i benet och destruktion av 

implantatbädden, vilket inte var bra att 

kombinera med direktbelastning. 

DETTA LEDER OSS in på nästa påvisade or

sak till marginell benförlust runt im

plantat – kliniskt trauma. I olika studier 

fann man statistiskt säkerställd korrela

tion mellan individuell kirurg och prote

Debatt
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plantatdesign kunde fungera bra, vilket 

rapporterades då debatten om detta im

plantat var het (Albrektsson et al 2007). 

Man fick av allt att döma bekymmer 

först om man kombinerade nedslipning 

 (rekommenderades 

ursprungligen) med senare direkt belast

ning av detsamma – nedslipningen ledde 

till vibrationer i benet och destruktion av 

implantatbädden, vilket inte var bra att 

Debatt

som Hans Karlsson inledde sitt debatt-
inlägg med. Karlsson hävdar att jag sagt 
att det inte finns kompetens inom SKL 
i ”tandvårdsfrågor”. Han skriver att det 
finns statsvetare, ekonomer och jurister 
i SKL:s korridorer, som med kunskaper 
om lagar, förordningar och offentlig för-
valtning ska företräda medlemmarna i 
deras huvudmannaperspektiv. Så må vara fallet, men det jag sa var 

att det saknas odontologiskt sakkun-
niga (odontologisk kompetens). Så är 
det! Både Socialstyrelsen, TLV och IVO 
har odontologiskt sakkunniga när tand-
vårdsfrågor behandlas eller utreds (även 
om den borde förstärkas här och där).

Raimo Pälvärinne,  tandläkare, doktorand  i samhällsodontologi vid Malmö högskola

” Detta måste vara en missuppfattning eller  en slarvig formulering.” 

Replik: SKL saknar odontologisk kompetens

Replik på Hans Karlssons debattartikel ”Visst är SKL engagerat 

i tandvårdsfrågor” i Tandläkartidningen nummer 12 2014.

D et är mycket glädjande för mig som fri debattör i dag att se att nytillträdde direktören för SKL:s (Sveriges Kommu-ner och Landsting) avdelning 

ner och Landsting) avdelning 
för vård och omsorg, 

Hans Karlsson häv-dar i sitt inlägg att SKL arbetar med stort engagemang i frågor 
som rör tandvård. Men hans formule-
ring att ”även tänka in tandvården” ger 
mig min gamla bild av att tandvårdsfrå-
gor inte finns med i SKL:s självklara åta-
ganden.

ler att ingå i nationella patientenkäter i 
SKL:s regi, som till exempel görs inom 
primärvården och som naturlig del i 
NPÖ (Nationell patientöversikt).

primärvården och som naturlig del i 
NPÖ (Nationell patientöversikt).

primärvården och som naturlig del i Den senare frågan har jag förstått att Hans Karlsson har ta-git tag i genom att lyf-ta in tandvården i frå-gan om e-hälsa. Sen är det bara att gå från 
ord till handling. Vi får se tiden an.

också att 
”tandvården har ett ansvar för att alla 
barn får regelbunden tandvård”. Detta 
måste vare en missuppfattning eller en 
slarvig formulering. Vem är ”tandvården”? För att vara for-

mell så är det landstingen (de organisa-
tioner som SKL företräder) som har det-
ta ansvar. Sedan kan uppdragen läggas 
ut på offentliga eller privata utförare.

Avslutningsvis vill jag förtydliga det INNEHÅLLER ENZYMER OCHPROTEINER – SOM  MUNNEN SJÄLV
 Förebygger hål och  tandköttsproblem

STÄRKERMUNNENS EGET FÖRSVAR

zendium.se

vi även behöver vidta andra åtgärder. Jag 
tror också att andra alternativ kan vara 
åtminstone lika kraftfulla som de mil
jarder som läggs på utveckling av nya lä

ENLIGT SOCIALSTYRELSENS riktlinjer 2011 
gick bara en procent av de totala hälso
och sjukvårdskostnaderna i Sverige till 
förebyggande [4]. 99 procent lades på att 
minska symtom eller, i bästa fall, bota 
sjukdomar när vi fått dem. Fördelningen 
borde se helt annorlunda ut eftersom det 
är bättre att förebygga sjukdomar än att 

systemet och om det går att förebygga 
sjukdom borde en konsekvens bli att be
hovet av antibiotika minskar. Detta har 
vi visat i flera studier – barn som fick till
skott av Lactobacillus reuteri var friskare 
och använde mindre antibiotika [6–8].

I dag diskuteras sambandet mellan 
munhälsa och sjukdomar i övriga de

Debatt
Gör din 
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Professorer i upprop: Det är dags 

” Det är otillfredsställande 

för professionen och 

borde oroa också 

beslutsfattare.” 

Professorer i upprop: Det är dags   
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Professorer i upprop: Det är dags       att prioritera barntandvården   

BLAND SEXÅRINGARNA är det 23 av 100 

barn som behöver laga eller har lagat 

mjölktänder. Bland 19-åringarna är det 

66 procent som har karies eller lagning-

ar. Då är initiala skador (tidig karies) 

inte medräknade. Bakom de, vid för-

sta anblicken, goda siffrorna finns allt-

så fortfarande en hel del sjukdom och 

många barn och ungdomar som behö-

ver vård. 
Val av behandlingsmetod ska all-

tid baseras på bästa tillgängliga veten-

skapliga underlag tillsammans med be-

handlarens erfarenhet och patientens/

vårdnadshavarnas önskemål. Brist på 

evidens innebär inte med nödvändig-

het att vi gör fel – men det betyder att vi 

inte säkert vet om våra behandlingar är 

effektiva och säkra, eller vilken metod 

som är mest kostnadseffektiv. 

Ur såväl ett etiskt som hälsoekono-

miskt perspektiv är det extra viktigt att 

den vård som ges barn och ungdomar 

bygger på säker kunskap. Om behand-

lingsmetoderna är effektiva finns det 

bättre förutsättningar för en god tand-

hälsa under resten av livet, något som 

kan spara pengar både för individen och 

för samhället. Landstingens/regioner-

nas årliga kostnader för barntandvår-

den uppskattas till minst 1 000 kronor 

per barn, alltså ca 2,2 miljarder kronor. 

Det är mycket pengar om man inte vet 

fullt ut att man bedriver effektiv och sä-

ker vård. 

TANDVÅRDEN FÅR INTE slå sig till ro och 

säga att det var ju inget nytt. Kunskaps-

luckorna är så omfattande att de inte 

kan negligeras och vi har ett gemensamt 

ansvar att göra något åt saken. 

Kartläggningen visar att det behövs 

klinisk behandlingsforskning inom de 

flesta områden inom barn- och ung-

domstandvården. Vi har goda förut-

sättningar för behandlingsforskning av 

hög kvalitet i vårt land, men det kräver 

samarbete mellan vårdens alla aktörer 

och akademin. 

Barntandvården måste nu lyftas 

fram som ett prioriterat område inom 

odontologisk forskning. Barntandvård 

behöver också komma med i tandhäl-

soregistret, och vi behöver nationella 

riktlinjer för barn- och ungdomstand-

vården. Det gemensamma målet måste 

vara en effektiv, säker och kostnadsef-

fektiv tandvård. Allt annat vore oetiskt.
Gunilla Klingberg,

Professor, Malmö

Ingegerd Mejàre,

Professor emerita, Malmö

Christina Stecksén-Blicks, 

Professor, Umeå

Svante Twetman, 

Professor, Köpenhamn

Samtliga undertecknare är pedodontister som 

medverkat i SBU-kartläggningen av kunskapsluckorna.
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Driftkostnader är frustrerande!

Säkerställ därför dina kostnader 

med kvalitet från A-dec!
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