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Forskning

I detta nummer av Tandläkartidningen pre-
senterar deltagarna i den nationella klinis-
ka forskarskolan i odontologi själva kortfat-
tat sina projekt. Det är den andra gruppen 
som antagits till denna forskarskola. Veten-

skapsrådet stöder verksamheten med ett anslag 
under sammanlagt fem år, där deltagarna i den 
första gruppen nyligen avslutat sin utbildning 
inom forskarskolans ram. Vi hoppas att texten 
kan inspirera intresserade sökande till forskar-
utbildning inom andra organisatoriska ramar 
och också ge en aktuell bild av pågående odon-
tologisk forskning. 

TROTS ATT TANDHÄLSAN hos befolkningen under de 
senaste årtiondena stadigt har förbättrats, � nns 
det skäl att tro att behovet av tandvård fram över 
kommer att vara oförändrat eller till och med 
öka. En större andel äldre i befolkningen innebär 
ett ökat behov av komplicerade behandlingsin-
satser. Kunskapsutvecklingen inom teknik, ma-
terialvetenskap och biomedicin leder till att nya 
behandlingsformer tas fram som kommer att ef-
terfrågas av profession och befolkning. En ökad 
in� yttning från länder med outvecklad tandvård 
förändrar vårdpanoramat och kräver nya preven-
tionsstrategier. Sammantaget gör detta att kraven 
ökar på anpassning och utveckling av tandvården 
och därmed ökar också behovet av forskning och 
forskarutbildning.

TANDVÅRDENS SAMMANLAGDA kostnader uppgår till 
24 miljarder kronor, vilket utgör omkring 7 procent 
av den totala kostnaden för hälso- och sjukvården. 
Munhålans sjukdomar medför således stora kost-
nader för individ och samhälle, vilket utgör ytter-
ligare ett argument för att öka insatserna inom 
odontologisk forskning och forskarutbildning. 
Statens beredning för medicinsk och social utvär-

dering (SBU) har i en rad rapporter konstaterat att 
det � nns ett stort behov av klinisk forskning inom 
tandvårdsområdet, särskilt behandlingsinriktad 
forskning och forskning som belyser kostnadsef-
fektivitet av olika behandlingsinsatser.

Sådan patientfokuserad forskning är svår att 
bedriva på de odontologiska utbildnings- och 
forskningsenheterna utan måste utföras på fältet, 
i samarbete med tandvårdens aktörer. Här krävs 
en samlad insats, där akademin och tandvården 
tillsammans de� nierar angelägna forskningsfrågor 
och samarbetar i genomförandet av kliniska studier 
och adekvat klinisk forskarutbildning.

ÖKAD SAMVERKAN mellan tandvårdens aktörer inom 
o� entlig och privat tandvård är alltså nödvändigt 
för att bearbeta relevanta kliniska frågeställning-
ar och för att � nna adekvata patientgrupper. Den 
nationella kliniska forskarskolan i odontologi ut-
vecklas och genomförs i direkt samverkan mellan 
landets samtliga forskande odontologiska enhe-
ter och den kliniska tandvårdens aktörer. Forskar-
skolan har olika utbildningsavsnitt förlagda till 
landets odontologiska universitetsinstitutioner, 
men också till landstingens regionala odontolo-
giska forsknings- och specialistenheter. På detta 
sätt avser vi stärka och utveckla ett nationellt nät-
verk inom odontologisk behandlingsforskning. 

DEN NATIONELLA KLINISKA forskarskolan  i odontolo-
gi stöds av en nationell arbetsgrupp (”Nystart för 
svensk odontologisk forskning”) som har bildats 
på initiativ av Vetenskapsrådet, SBU, SKL, Social-
styrelsen och Tandläkarförbundet.
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Sedan 80-talet är behandling med denta-
la implantat ett alternativ för att ersätta för-

lorade tänder. Patienterna uppskattar denna 
behandlingsmetod och lyckandefrekvensen är 
god. Men vi vet i dag att behandling med denta-
la implantat inte är komplikationsfri. Komplika-
tionerna kan ha biologiska eller tekniska orsaker 
och kan vara av lättare eller svårare art. Vissa kan 
enkelt justeras eller åtgärdas, andra är så svåra att 
konstruktioner och/eller implantat måste tas bort.

För närvarande � nns begränsad kunskap om 
komplikationsfrekvensen vid implantat på lång 
sikt. Denna studie är en långtidsuppföljning av 
implantatbehandling (mer än tio år) utförd på 
specialistklinik.

Det saknas information om såväl riskfak-
torer för utveckling av periimplantit som 

om vilka faktorer som har betydelse för ut-
läkning efter behandling av in� ammationspro-

cessen. Dessutom � nns för närvarande bara ett 

Sedan 80-talet är behandling med denta-
la implantat ett alternativ för att ersätta för-

lorade tänder. Patienterna uppskattar denna 

 Studien består av kliniska undersökningar och 
retrospektiva journalstudier för att, om möjligt, 
finna riskmarkörer för periimplantära kompli-
kationer. 

I projektet ingår dessutom en enkät med syfte att 
utröna patientnöjdhet (Patient related outcomes, 
PROM:s) i studiegruppen. ●

Uppföljning av implantatbehandling

Periimplantit – ett växande problem

Det saknas information om såväl riskfak-
torer för utveckling av periimplantit som 

om vilka faktorer som har betydelse för ut-
läkning efter behandling av in� ammationspro-

fåtal studier som rapporterat långtidsresultat ef-
ter behandling av periimplantit. Behandlingen in-
riktar sig på att hantera den in� ammatoriska pro-
cessen. Eftersom implantatytan är gängad och 
dessutom ofta har en rå ytstruktur är det svårt att 
med be� ntliga icke-kirurgiska metoder behand-
la periimplantit. 

Avhandlingsarbetet omfattar
� studie av korttids- (1 år) och långtidse� ekten 

(5 år) av två kirurgiska regenerativa behandlings-
metoder av periimplantit

� analys av faktorer relaterade till utveckling av 
periimplantit

� analys av faktorer relaterade till läkningspro-
cessen efter behandling. ●

LOTTIE ADLER
Arbetar vid: Folktandvården Eastmaninstitutet 
Forskar vid: Institutionen för odontologi, Karolinska institutet
Titel: Outcome after dental implant treatment

AHMAD AGHAZADEH
Arbetar vid: Tand- och implantatspecialistkliniken, Solna

Forskar vid: Kristianstads högskola
Titel: Infektioner vid implantat (periimplantit) 
är ett växande problem inom tandvården

” För närvarande finns begränsad 
kunskap om komplikations-
frekvensen vid implantat på lång 
sikt.”
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Här är odontologins nya forskare.

” Det saknas information om 
såväl riskfaktorer för utveckling 
av periimplantit som om vilka 
faktorer som har betydelse för 
utläkning efter behandling av 
inflammationsprocessen.” 
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En god tandhälsa grundläggs tidigt i livet. 
Tandhälsan hos barn och ungdomar i Sve-

rige har förbättrats under de senaste decen-
nierna, men barn i socioekonomiskt svaga områ-

den uppvisar fortfarande en hög kariesprevalens. 
Avsikten med studien är att undersöka om per-

sonlig familjeanpassad munhälsovägledning från 
tidig ålder är en e� ektiv strategi för att förebygga 
karies i utsatta grupper. 

Hur människans naturliga beteenden som 
bitning och tuggning påverkas av akut och 

kronisk (långvarig) käkmuskelsmärta är oklart. 
Långvarig smärta i mun och ansikte drabbar 

cirka 10–15 procent av den vuxna befolkningen. 
Det leder till – utöver nedsatt gapförmåga, tugg-
svårigheter och huvudvärk, det vill säga individuellt 
lidande och försämrad livskvalitet – ett stort antal 
sjukskrivningar, höga kostnader för sjuk- och tand-
vården och därmed även för samhället. 

Det är inte klart varför majoriteten av de drab-
bade är kvinnor. Målsättningen med projektet är 
att öka kunskapen och förståelsen för bit- och tugg-
funktionen samt mekanismerna bakom långvarig 
käkmuskelsmärta och hur dessa påverkar varandra.

Behandling av käkmuskelsmärta

SAMAA AL-SAYEGH
Arbetar vid: Folktandvården Stockholms län AB 
Forskar vid: Institutionen för odontologi, Karolinska institutet
Titel: Sensorisk-motorisk reglering av human bitning 
och tuggning vid smärtsamma orofaciala tillstånd

Strategier för att förebygga karies hos barn

IDA BRÄNNEMO
Arbetar och forskar vid: Avdelningen för pedodonti, 
Institutionen för odontologi, Karolinska institutet
Titel: Hälsovägledning för att förebygga karies hos förskolebarn

Syftet är att förbättra den redan be� ntliga behand-
lingsarsenalen för att lindra patienternas smärta, 
förbättra deras käkfunktion och därigenom förbättra 
deras livskvalitet. Vidare kan denna kunskap leda till 
förbättrade bettrehabiliteringar hos patienter där 
betten behöver rekonstrueras, samt insikt i om det 
� nns särskilda aspekter att ta hänsyn till avseende 
kön. Detta kommer att gynna vårt samhälle genom 
att behovet av vård- och tandvårdsinsatser, resurser 
och antalet sjukskrivningar minskar. ●

Hälsovägledningen utgår från förhållnings sät-
tet i motiverande samtal och sker huvudsakligen 
genom telefonkontakter.

Målgruppen är föräldrar till förskolebarn som 
behandlas under narkos för karies samt barn med 
grav karies före tre års ålder. 

Hälsovägledarna är specialutbildade tandskö-
terskor med kulturell och språklig kompetens inom 
svenska, arabiska, polska, somaliska och turkiska. ●

” Det är inte klart varför majoriteten 
av de drabbade är kvinnor.” 

” Avsikten med studien är att undersöka om 
personlig familje anpassad munhälsovägledning 
från tidig ålder är en e� ektiv strategi …”

Nationell klinisk forskarskola i odontologi

Behandling av käkmuskelsmärta

Folktandvården Stockholms län AB 
Institutionen för odontologi, Karolinska institutet

Sensorisk-motorisk reglering av human bitning 
och tuggning vid smärtsamma orofaciala tillstånd

Syftet är att förbättra den redan be� ntliga behand-
lingsarsenalen för att lindra patienternas smärta, 
förbättra deras käkfunktion och därigenom förbättra 
deras livskvalitet. Vidare kan denna kunskap leda till 

” Det är inte klart varför majoriteten 
av de drabbade är kvinnor.” 
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Med den ökande mängden äldre i befolk-
ningen ökar benskörhetsfrakturer, vilka or-

sakar mycket lidande för de drabbade patien-
terna och stora kostnader för samhället. 

Målsättningen för studien är att hitta nya sätt 
att identi� era riskindivider för att man ska kunna 
sätta in förebyggande åtgärder, såsom medicine-
ring och fysisk träning. 

Trots fri barn- och ungdomstandvård i 
Sverige är det inte ovanligt att ungdomar 

uteblir från sina tandvårdsbesök. För ung-
domar som snart ska lämna den kostnadsfria 

tand vården kan rädsla, tandvårdserfarenheter, 
attityder och besöksmönster under tonårsperio-
den förväntas ha stor betydelse för deras fortsat-
ta tandvård som vuxna. 

Syftet med projektet är att kartlägga och få en 

Med den ökande mängden äldre i befolk-
ningen ökar benskörhetsfrakturer, vilka or-

sakar mycket lidande för de drabbade patien-

Tidigare studier visar på koppling mellan ben-
struktur på intraorala tandröntgenbilder och ben-
skörhet. Vi kommer att analysera benstrukturen 
på röntgenbilder i ett material från 1970 med tre 
metoder. 

Resultatet ska granskas tillsammans med data 
från Socialstyrelsen om frakturer under en upp-
följningstid på 45 år för att kunna koppla eventuell 
benstrukturavvikelse till frakturrisk. ●

Nya sätt att identifiera frakturrisk

Vad hämmar ungdomar i tandvården?

Trots fri barn- och ungdomstandvård i 
Sverige är det inte ovanligt att ungdomar 

uteblir från sina tandvårdsbesök. För ung-
domar som snart ska lämna den kostnadsfria 

djupare förståelse kring vad som hämmar ungdo-
mar i tandvården så pass att de ibland till och med 
undviker att gå dit. 

Fokus för de fyra delarbetena är:
1. Självskattad tandvårdsrädsla bland barn och 

ungdomar – en kartläggning.
2. Individ- och omgivningsfaktorer associerade 

med ungdomars undvikande av tandvård – en 
litteraturstudie.

3. Uteblivandeförekomsten bland ungdomar 16–
19 år och potentiella förklaringsfaktorer – en 
kombinerad register- och journalstudie inom 
allmäntandvården i Örebro län.

4. Ungdomars kunskaper om och attityder till 
svensk tandvård – en kvalitativ studie. ●

CHARLOTTA ELLEBY
Arbetar vid: Medicinsk tandvård Stockholms sjukhem, Folktandvården Stockholms län AB
Forskar vid: Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska institutet; 
Akademiskt Centrum för Äldretandvård (ACT)
Titel: Nya sätt att hos tandläkaren uppmärksamma riskindivider för skörhet och benskörhetsfrakturer

ANIDA FÄGERSTAD
Arbetar vid: Folktandvården Wivallius i Örebro; Folktandvården Region Örebro län 

Forskar vid: Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet
Titel: Vad hämmar ungdomar i tandvården? Några perspektiv kring individ och sammanhang

” Målsättningen för studien är att hitta nya sätt 
att identifiera riskindivider för att man ska 
kunna sätta in förebyggande åtgärder …”

” Trots fri barn- och ungdoms tandvård i Sverige är 
det inte ovanligt att ungdomar uteblir från sina 
tandvårdsbesök.” 

Forskning
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Årligen drabbas tiotusentals svenskar av ett 
whiplash-trauma, vanligtvis vid en bil olycka. 

En betydande andel av dessa får långvariga 
besvär, inte bara i nacken utan även svårbehand-

lad smärta och funktionsstörning i käksystemet.
I projektet undersöks personer som nyligen va-

rit med i en bilolycka och på så sätt utsatt nacken 
för ett trauma. De följs sedan upp efter två år och 
jämförs med personer utan nacktrauma. 

Tandregleringsbehandling utförs på 25–
30 procent av svenska barn och ungdomar. 

Trångställda och felställda tänder är de hu-
vudsakliga anledningarna till att sådan behand-

ling efterfrågas. 
Behandlingen utförs oftast med fastsittande 

tandställning, men denna behandling kan ha 
ogynnsamma effekter på tändernas rötter och 
omgivande käkben. Under senare år har en ap-
paratur introducerats som sägs ge mindre ogynn-
samma e� ekter. 

I denna studie, som är en randomiserad mul-
ticenterstudie, kommer den nya apparaturen att 
jämföras med den apparatur som vanligen an-
vänds. Patientupplevd smärta och ogynnsamma 

E� ekten av tandreglering hos ungdomar

KRISTINA JOHANSSON
Arbetar vid: Tandregleringen, specialisttandvården Östersund
Forskar vid: Avdelningen för ortodonti, Odontologiska fakulteten, Malmö högskola
Titel: Tandregleringsbehandling av ungdomar med trångställning och felställda tänder

Fördjupad kunskap om nacktrauma och käkfunktionsstörning

EWA LAMPA
Arbetar vid: Klinisk oral fysiologi, Specialisttandvården, Folktandvården Västerbotten
Forskar vid: Institutionen för odontologi, Umeå universitet
Titel: Smärta och käkfunktionsstörning efter whiplash-trauma

e� ekter på tänder och stödjevävnad kommer att 
studeras. 

För att utvärdera aktuellt kunskapsläge avse-
ende ogynnsamma e� ekter av behandling med 
fast tandställning ingår en systematisk littera-
turöversikt i studien. ●

Vi vill ta reda på hur många individer som efter 
ett nyligt nacktrauma får smärta och käkfunk-
tionsstörning och varför vissa utvecklar långva-
riga besvär. 

Om man tidigt kan identi� era dessa individer 
och generera en förklaringsmodell, bör det leda 
till metoder med bättre förutsättningar att före-
bygga och rehabilitera långvarig smärta och käk-
funktionsstörning. ●

” I denna studie … kommer den 
nya apparaturen att jämföras 
med den apparatur som vanligen 
används.” 

” Vi vill ta reda på hur många individer som efter ett nyligt 
nack trauma får smärta och käk funktions störning och 
varför vissa utvecklar lång variga besvär.”

Nationell klinisk forskarskola i odontologi

E� ekten av tandreglering hos ungdomar

Tandregleringen, specialisttandvården Östersund
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Bärarskap av den gramnegativa bakterien 
Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Aa) 

har visats vara en riskmarkör för snabb tand-
fästeförlust (aggressiv parodontit) hos barn och 
ungdomar. 

I dagsläget består behandlingen av att meka-
niskt/kemiskt avlägsna bio� lm från tandytorna 
vid regelbundna besök och således undvika pro-
gression. Eftersom sjukdomen kräver denna re-
gelbundna stödbehandling, � nns det ett behov 
av mer kostnadse� ektiva behandlingsalternativ 
som syftar till prevention. 

Målet är att hitta bakteriella biomarkörer i Aa 
genom att undersöka olika genotyper och viru-
lensfaktorer som kan kopplas till sjukdom. 

Retinerade hörntänder i överkäken fö-
rekommer hos 2 procent av den svenska 

befolkningen och utgör en stor belastning 
för den drabbade patienten. Det innebär också 

en belastning för samhället då det är en lång och 
kostsam behandling. 

Detta för att kunna förutse vilka som kommer 
att drabbas av aggressiva former av parodontit 
för att i ett tidigt skede kunna behandla och för-
hoppningsvis förebygga sjukdom. 

Parallellt med detta kommer vi att undersöka 
skolbarn i Västerbotten för att utreda förekomsten 
av Aa och tandfästeförlust lokalt. ●

Riskmarkör för aggressiv parodontit studeras

CBCT-undersökningar på barn med retinerade hörntänder

rekommer hos 2 procent av den svenska 
befolkningen och utgör en stor belastning 

för den drabbade patienten. Det innebär också 

Retinerade hörntänder behandlas genom stra-
tegiska tandextraktioner av primära tänder och/
eller kirurgisk friläggning av den retinerade tan-
den. Ibland krävs en ortodontisk framdragning av 
tanden med hjälp av fastsittande tandställning.

Emellanåt upptäcks de retinerade hörntänderna 
för sent, vilket leder till att de permanenta grann-
tändernas rötter riskerar att få resorptionsskador.

Tidig diagnostik av resorptionsskador är avgö-
rande för valet av terapi.

Syftet med denna studie är att bedöma nytta i för-
hållande till risk i samband med CBCT-undersök-
ning fokuserad på retinerade överkäkshörntänder, 
och därmed presentera vetenskapligt understödda 
riktlinjer för dess användning. ●

MARK LINDHOLM
Arbetar vid: Oravais tandläkarmottagning, Oravais, Finland
Forskar vid: Institutionen för odontologi, Umeå universitet
Titel: Identifikation av bakteriella biomarkörer för preklinisk 
prediktion av aggressiva former av parodontit

RANDI LYNDS
Arbetar vid: Folktandvården Stockholms län AB 

Forskar vid: Karolinska institutet, Sverige; Universitetet i Bergen, Norge
Titel: Potentiella vinster kontra stråldosrisk för Cone Beam-
datortomografiundersökningar på barn med retinerade hörntänder

” Målet är att hitta bakteriella 
biomarkörer i Aa genom att 
undersöka olika genotyper och 
virulensfaktorer som kan kopplas 
till sjukdom.”

” Syftet … är att bedöma nytta i förhållande till risk 
i samband med CBCT-undersökning … och presentera 
vetenskapligt understödda riktlinjer för dess 
användning.”

Forskning

Riskmarkör för aggressiv parodontit studeras

MARK LINDHOLM
Arbetar vid: Oravais tandläkarmottagning, Oravais, Finland
Forskar vid: Institutionen för odontologi, Umeå universitet
Titel: Identifikation av bakteriella biomarkörer för preklinisk 
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Efter ett yrkesliv inom folktandvården 
har lednings- och organisationsfrågor samt 

utfall av vårdinsatser mellan offentlig och 
privat tandvård alltid intresserat mig. Nu ur ett 

vetenskapligt perspektiv.
Mitt första arbete har namnet ”Leadership in the 

Swedish Public Dental Service (PDS) in a time of 
change”. Detta är en semistrukturerad kvalitativ 
intervjustudie med berörda tandvårdschefer. Den 
tar upp aspekter om hur den högsta tandvårdsled-

För att säkerställa vård på lika villkor och 
jämlik hälsa i barn- och ungdomspopula-

tionen är det viktigt att studera grupper som 
av sociala och/eller medicinska orsaker riskerar 

att marginaliseras hälsomässigt. 
Ett sätt att studera detta ur tandhälsosynpunkt 

är att utgå från SKaPa (Svenskt Kvalitetsregister för 
Karies och Parodontit) och studera hur tandhälsa 
och vård ser ut i olika grupper, exempelvis bland 
barn som av olika skäl omplacerats av samhället 
(till familjehem eller hem för vård eller behandling 

Jämlikhet i tandhälsa hos barn och ungdomar

TITA MENSAH
Arbetar vid: Specialistkliniken för barn- och ungdomstandvård, Karlstad 
Forskar vid: Odontologiska fakulteten, Malmö högskola
Titel: Utvärdering av jämlikhet i tandhälsa hos barn och ungdomar 
med hjälp av kvalitetsregister

Hur möter den o� entliga tandvården nutid och framtid?

RAIMO PÄLVÄRINNE
Arbetar vid: Folktandvården Höör, Folktandvården Skåne AB
Forskar vid: Odontologiska fakulteten, Malmö högskola
Titel: Omvandling i svensk tandvård. Förändringar i vårdkonsumtion, tandhälsa 
och konkurrens. Hur möter den o� entliga tandvården nutid och framtid?

– HVB) liksom barn med funktionsnedsättning (till 
exempel adhd) och sjukdom (till exempel diabetes). 

Genom att samköra data från SKaPa med data 
från andra o�  ciella register kan man därefter ana-
lysera tandhälsan hos dessa grupper, identi� era 
skillnader och hitta sätt att påverka för förändring 
och öka jämlikheten i tandvården. 

För att kunna genomföra detta kommer uppgif-
terna från SKaPa först att utvärderas, för att säker-
ställa att datan överensstämmer med patientens 
tandstatus. 

Studien är den första systematiska utvärderingen 
av kvalitet och validitet hos detta slags register inom 
tandvården. Som sådan är denna studie en förut-
sättning för kommande registerstudier. ●

ningen inom folktandvården har hanterat visioner, 
strategier samt lång- och kortsiktiga mål under en 
tid av förändring.

Arbetena 2–4 kommer att vara registerstudier av 
rent kvantitativ karaktär, och bestå av både longitu-
dinella studier och tvärsnittsstudier. Data kommer 
att hämtas från de så kallade TE-intervjustudierna 
1992–2012, SKaPa-registret och jämförelse av ”nöd-
vändig tandvård” mellan två landsting. ●

” Studien är den första systematiska utvärderingen 
av kvalitet och validitet hos detta slags register …”

” Data kommer att hämtas från de så kallade TE-intervju studierna 1992–2012, 
SKaPa-registret och jämförelse av ’nödvändig tandvård’ mellan två landsting.”
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Forskning

Salutogenes, som betyder hälsans ur-
sprung, är ett nytt perspektiv på hälsa. Ton-

vikten läggs på hälsobringande faktorer sna-
rare än på riskfaktorer för att utveckla sjukdom.

Ett salutogenetiskt synsätt ser, i motsättning till 

Det övergripande syftet med forsknings-
arbetet är att få en förståelse för vilka fak-

torer som avgör en individs tuggförmåga. 
Detta för att kunna avgöra vilka åtgärder som bör 
prioriteras för att bevara eller förbättra tuggför-

mågan i syfte att positivt påverka den 
kognitiva förmågan.

Salutogenes, som betyder hälsans ur-
sprung, är ett nytt perspektiv på hälsa. Ton-

vikten läggs på hälsobringande faktorer sna-
rare än på riskfaktorer för att utveckla sjukdom.

det patogena perspektivet, främst till förmågan 
att utveckla och bibehålla hälsa som en central 
resurs hos individen. För samhället blir det då av-
görande att identi� era möjligheter och lösningar 
för att stärka den enskilda individens resurser 
i detta avseende.

Inom tandvården har behandling av orala sjuk-
domar, och prevention utifrån riskfaktorer, länge 
stått i fokus. På senare tid har intresset ökat för 
faktorer som ger och vidmakthåller hälsa och 
välbe� nnande. Det � nns dock begränsad forsk-
ning kring salutogena orsaksfaktorer hos äldre.

Detta projekt söker svar på hur äldre klarar av 
att upprätthålla sin orala hälsa och vilka faktorer 
som gör det möjligt. ●

Nya perspektiv på äldres orala hälsa

Tuggförmåga hos äldre

arbetet är att få en förståelse för vilka fak-
torer som avgör en individs tuggförmåga. 

Detta för att kunna avgöra vilka åtgärder som bör 

Frågeställningar:
� Vilka instrument används för att bestämma en 

individs objektiva tuggförmåga?
� Vilka interventioner har använts för att förbätt-

ra en individs tuggförmåga?
� Vilka subjektiva faktorer avgör en äldre individs 

upplevda tuggförmåga?
� Hur är samstämmigheten mellan subjektiv och 

objektiv tuggförmåga hos äldre individer? ●

ELENA SHMARINA
Arbetar vid: Folktandvården Oskarshamn, Folktandvården i Kalmar län 
Forskar vid: Odontologiska fakulteten, Malmö högskola
Titel: Salutogena orsaksfaktorer för oral hälsa bland äldre

PER STJERNFELDT-ELGESTAD
Arbetar vid: Folktandvården Stockholms Sjukhem 

Forskar vid: Akademisk Centrum för Äldretandvård (ACT)
Titel: Subjektiv och objektiv tuggförmåga hos äldre relaterad till val av protetisk behandling

” På senare tid har intresset ökat för 
faktorer som ger och vidmakthåller 
hälsa och välbefinnande. Det finns 
dock begränsad forskning kring 
salutogena orsaksfaktorer hos 
äldre.”

” Det övergripande syftet med forskningsarbetet är att 
få en förståelse för vilka faktorer som avgör en individs 
tuggförmåga. 
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” Det övergripande syftet med forskningsarbetet är att 
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Utmaningen med implantatbehandling 
på unga vuxna är den minst 60–80 år långa 

funktionstiden. Till följd av den livslånga för-
ändringen av ansiktsmorfologin som äger rum, 

hamnar implantat med tiden i infraposition. Det 
� nns i dag få långtidsuppföljningar (> 15 år) av sing-
elimplantat på unga vuxna.

Sensomotoriska studier har föreslagit att vi häm-

Van der Woudes syndrom (VWS) är det 
vanligaste syndromet med läpp-, käk- och 

gomspalt (LKG) och utgör cirka 2 procent av 
alla fall med LKG. Arvsgången är autosomalt do-

minant och mutationer ses på Interferon regula-
tory factor 6-genen (IRF6) samt på Grainy head 
like 3-genen (GRHL3), vilka har en viktig roll för 
keratinocyters di� erentiering och troligtvis för ut-
vecklingen av gommen. 

Patienter med VWS verkar ha mer prenormal 
käktillväxt samt sämre sårläkning efter spalt-
operationer än individer med non syndrom-LKG, 
därav planeras journalstudier. 

Vi avser att studera vilken roll IRF6 och GRHL3 
har i oral slemhinna för att se vilken betydelse 

Slemhinnans påverkan av VWS studeras

MALIN VESTERBACKA
Arbetar vid: Avdelningen för ortodonti/Stockholms kraniofaciala team, Institutionen 
för odontologi, Karolinska institutet; Tandreglering Solna, MV ortodonti AB 
Forskar vid: Institutionen för odontologi, Karolinska institutet
Titel: Van der Woudes syndrom – sårläkning, kraniofacial utveckling och dess samband 
med gen- och proteinuttryck i oral slemhinna

Singelimplantat hos unga vuxna

NICOLE WINITSKY
Arbetar och forskar vid: Avdelningen för protetik, Eastmaninstitutet, Folktandvården 
Stockholms län AB; Institutionen för odontologi, Karolinska institutet
Titel: Singelimplantatbehandling i anteriora maxillan på unga vuxna

dessa gener har i gommens utveckling och vid 
sårläkning. 

Målet är att kunna ge patienter födda med VWS 
inklusive spalt optimal och evidensbaserad vård. ●

mar normal funktion av tuggsystemet genom att 
binda ihop tänder med broar. Implantatbehandling 
är ett alternativ som lämnar tänder fristående för 
att fun gera som sensorer. Dessa studier har inte 
ti digare utförts på enstaka tandluckor. 

Studiens målsättning är att
� studera det kliniska och radiologiska utfallet av 

singelimplantatbehandling i anteriora maxillan 
på unga vuxna efter 15–20 år i funktion

� studera hur käkens tillväxtmönster påverkar pla-
ceringen av implantatkronan

� jämföra den sensomotoriska responsen hos pa-
tienter försedda med 3-ledsetsbroar med singel-
implantat hos samma patientgrupp i samma re-
gion. ●

” Patienter med VWS verkar ha 
mer prenormal käktillväxt samt 
sämre sårläkning efter spalt-
operationer än individer med non 
syndrom-LKG …”

” Utmaningen med implantat-
behandling på unga vuxna är 
den minst 60–80 år långa 
funktionstiden.” 

Nationell klinisk forskarskola i odontologi

Avdelningen för ortodonti/Stockholms kraniofaciala team, Institutionen 

Van der Woudes syndrom – sårläkning, kraniofacial utveckling och dess samband 

dessa gener har i gommens utveckling och vid 




