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I takt med att antalet äldre blir allt fler kan man 
förutspå en ökad efterfrågan av tandvårdstjäns
ter, inte bara av grundläggande karaktär utan 
även av mer avancerade behandlingar. Den störs
ta utmaning som tandvården redan nu står inför, 
och som även blir ett växande problem framöver, 
är den grupp äldre som inte längre kan använda 
det allmänna tandvårdssystemet. 

Det är välkänt att de äldre blir allt fler, och att de i 
dag har fler tänder än tidigare, en utveckling som 
ser ut att fortsätta. Detta har naturligtvis betydel-
se för tandvården och den service som ska kun-
na erbjudas denna befolkningsgrupp. En översikt 
över det aktuella tandvårdsutbudet till den vux-
na och äldre befolkningen i de nordiska länder-
na finns i tabell 1. 

I den här artikeln försöker vi ge en överblick över 
de förändringar som har skett och de som kan för-
väntas. Det gäller dels demografiska förändringar, 
dels förändringar av den äldre befolkningens tand-
status och tandsjukdomar. De sistnämnda föränd-
ringarna sker på basis av den kunskap vi har från 
studier i de nordiska länderna. Förutom att beskriva 
utvecklingen och den aktuella situationen kommer 
vi att peka på de områden där utmaningarna för 
tandvården ser ut att bli som störst. Det blir alltför 
omfattande att redogöra för förändringarna i varje 
nordiskt land, varför utgångspunkten vad gäller 
demografi, medellivslängd och funktionsförlust 
har varit danska förhållanden, och eftersom man 
ser parallella utvecklingstendenser i de nordiska 
länderna får Danmark fungera som exempel.

Författare
Lisa Bøge Christensen 
(bild), lektor, ph d, Odont 
inst, Det sundheds
viden skabelige fakultet, 
Københavns universitet, 
Danmark.
Epost: lbch@sund.ku.dk
Børge Hede, 
ötdl, adj lektor, ph d, 
Voksentandplejen, 
Københavns kommune; 
Odont inst, Det sundheds
videnskabelige fakultet, 
Københavns universitet, 
Danmark.
Päivi Siukosaari, 
tdl, specialtandläkare  
i kariologi och endodonti, 
ph d, Helsingfors, Finland.

STORA HÄLSOMÄSSIGA FÖRÄNDRINGAR
Demografi

Det finns ingen generellt accepterad definition om 
när man är ”äldre”, men ofta används antingen ål-
dern 60 år eller den officiella pensionsåldern som 
åldersavgränsning. I vissa sammanhang används 
dessutom beteckningen ”yngre äldre” om perso-
ner mellan 60 och 74 år och beteckning ”äldre äld-
re” om personer som är 75 år eller äldre. I engelsk-
språkig litteratur ses ibland beteckningen ”oldest 
old” om personer över 85 år [1].

Stora förändringar sker bland de äldre i Västeu-
ropa. Dels utgör de en stadigt växande andel av be-
folkningen, dels ändras ålderssammansättningen 
internt bland de äldre så att de äldsta äldre blir allt 
fler. Detta beror på att den genomsnittliga livsläng-
den konstant ökar med cirka tre månader per år, i 
takt med att dödligheten bland äldre minskar, och 
att det föds färre barn per år [1]. 

Medellivslängd
Medellivslängden för kvinnor i Danmark har ökat 
från 72,6 år till 80,4 år, från 1950-talet och fram till 
2006, och ökar konstant. På motsvarande sätt har 
andelen medborgare i Danmark som är 65 år eller 
äldre ökat från cirka 9 procent år 1950 till 15 pro-
cent år 2000 och kommer, med en försiktig prog-
nos, att uppgå till 22 procent år 2025 [1]. Figur I vi-
sar hur befolkningspyramiden har ändrat form från 
”pyramid” till ”päron” år 2000, och i framtiden mer 
kommer att likna ett äpple [1]. Medellivslängden i 
Danmark ligger på samma nivå som i Finland, med-
an den är betydligt högre i Norge och Sverige och 
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på Island. Utvecklingstendensen är dock densam-
ma i de fem länderna [2].

Bakom denna utveckling gömmer sig betydande 
könsskillnader. Enligt Danmarks Statistik var med-
ellivslängden i Danmark 78,5 år för män och 82,7 år 
för kvinnor år 2014. Män har uppenbarligen inte i 
samma grad haft fördel av de bättre levnadsförhål-
landena och behandlingsmöjligheterna som kvin-
nor, trots att kvinnor rapporterar fl era sjukdomar 
och funktionsbegränsningar än män [3]. Samma 
skillnader fi nns i de övriga nordiska länderna [2]. 

Det är emellertid inte bara könsskillnader som 
är tydliga. Det fi nns också stora socialt betingade 
skillnader i medellivslängd. Medellivslängden för 
danskar i låginkomstgruppen ökade från 69,1 till 
71,5 under perioden 1987–2009, medan den för 

Tabell 1. Översikt över tandvårdsutbud 
till vuxna och äldre i fyra nordiska länder

Vuxna generellt
Vuxna/äldre med särskilda behov
Särskilda subventioner 

Danmark Alla vuxna ≥ 18 år
Privat tandläkarmottagning

Delvis brukarbetalning
Subvention för basala tjänster

Prisreglering för basala tjänster

Möjlighet till privat försäkring

Omsorgstandvård (sköra äldre)

Specialisttandvård (psykiskt sjuka och 
funktionsnedsatta)

Grupper med odontologisk påverkan av 
sällsynta medfödda sjukdomar

Personer med odontologisk påverkan 
av cancerbehandling eller Sjögrens 
syndrom

Ekonomisk subvention till tandvård 
för mindre bemedlade (sociallagstift
ningen)

Sverige Behandling i off entlig (folktandvården) 
eller privat regi, delvis brukarbetalning

Abonnemang (frisktandvård, folktand
vården): Fast pris per år 

Subvention som skyddar mot höga 
utgifter vid tandvård. Subventionen 
gäller när utgifterna överstiger ett visst 
belopp

Tandvård för särskilt sköra grupper: 
T.ex. personer med funktionsnedsätt
ning, sköra äldre på institution osv.

Norge Vuxna: Privat eller off entlig tandvård

Full brukarbetalning 
Ingen prisreglering

Betalningslöfte på vissa tandvårds
tjänster, t.ex. kirurgi, parodontalbe
handling, orala mjukdelssjukdomar

Hel eller delvis subvention till särskilt 
prioriterade grupper: T.ex. medborgare 
som saknar förmåga att ta hand om sig 
själva (bl.a. sköra äldre)

Personer med medfödda sjukdomar 
osv.

Finland Off entlig eller privat tandvård
Delvis brukarbetalning

Off entlig tandvård: Fasta priser med 
subvention

Privatpraxis: Ingen prisreglering
Subvention till basala tjänster med 
fasta taxor

Inga särskilda arrangemang 

Källa: Kjøller M, Juel K, KamperJørgensen F. Folkesundhedsrapporten 
Danmark 2007. Statens Institut for Folkesundhed; 2007.
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Figur I. Befolkningspyramiden i Danmark 
år 1950, 2000 och prognos till 2050
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höginkomstgruppen ökade från 74,6 till 81,4 [3]. 
Den socialt betingade skillnaden i medellivslängd 
tycks således ha ökat under de senaste 20 åren, ett 
fenomen som löper parallellt med den ökade skill-
naden i förekomst av tandlöshet som har skett under 
samma period [4]. 

Den absoluta förekomsten av tandlöshet bland 
den äldre befolkningen har generellt minskat för 
alla socialgrupper, men eftersom den procentu-
ella minskningen har varit störst bland de mest 
socialt privilegierade har den relativa skillnaden 
ökat. Detta fenomen kan jämföras med att även 
om den generella medellivslängden har ökat i alla 
socialgrupper, har den ökat mest hos de socialt pri-
vilegierade, varför det har skett en ökad skillnad 
mellan socialgrupperna.

Allmänna sjukdomar 
och funktionsnedsättning

Det är dock inte bara den äldre gruppens storlek 
och ålderssammansättning som är intressant i ett 
odontologiskt perspektiv. Minst lika intressant är 
förekomsten av allmänna sjukdomar och funk-
tionsnedsättning, som kan påverka den enskil-
das förmåga att ta hand om sig själv och sin hälsa 
och förmågan att använda tandvården. Som mått 
för levnadsår utan funktionsnedsättning används 
ofta begreppet ”Healthy Life Years” (HLY) vid 65 
års ålder, det vill säga hur många år man i genom-
snitt kan förväntas leva utan funktionsnedsätt-
ningar efter 65 år. I Danmark ökade den kvarvaran-
de livslängden för 65-åringar från 14,1 år till 17,3 år 
under perioden 1995 till 2011, och på motsvarande 

sätt ökade HLY från 9,0 år till 12,4 år [5]. Samma ut-
vecklingstendens ses i de övriga nordiska länderna 
[5]. Den ökade medellivslängden skedde således 
genom en ökning av ”goda levnadsår”, vilket ock-
så är en orsak till att man bland annat i Danmark 
har beslutat att successivt öka pensionsåldern. 
Många av de allmänt förekommande kroniska sjuk-
domarna hos äldre är att betrakta som livsstilssjuk-
domar och således ett resultat av ackumulerande 
effekter, varför sjukdomsrisken ökar med åldern. 
Detta gäller hjärt–kärlsjukdomar, vissa typer av 
cancer, diabetes och degenerativa sjukdomar i rö-
relseapparaten, till exempel artros [6]. Man vet 
också att risken för att utveckla demens och andra 
neurologiska sjukdomar, till exempel Parkinsons 
sjukdom, ökar med stigande ålder [7]. Även om 
det genomsnittliga antalet goda levnadsår ökar och 
andelen äldre med funktionsnedsättningar mins-
kar, kommer det absoluta antalet äldre med funk-
tionsnedsättningar förmodligen att öka på grund 
av den absoluta ökningen av antalet äldre – speci-
ellt de äldsta äldre. Det finns dock en viss osäkerhet 
kring detta på grund av olika preferenser avseende 
de uppställda matematiska prognosmodellerna [8]. 
Det är typiskt att äldre oftare än yngre får medi-
cinsk behandling för en eller flera kroniska sjukdo-
mar. En inventering visade att 65–70 procent av de 
”yngre äldre” och 76–82 procent av de ”äldre äldre” 
regelbundet använder läkemedel, och att kvinnor 
använder läkemedel oftare än män [3]. 

Funktionsnedsättning 
i rörelseapparaten och demens

De två hälsomässiga förhållanden som förmodli-
gen har störst inflytande på tandhälsan hos äldre är
l funktionsbegränsningar på grund av funktions-

nedsättningar i rörelseapparaten, vilka kan vara 
ett hinder för regelbundna tandläkarbesök 

l förekomsten av demens, som innebär att den en-
skilda mer eller mindre är beroende av hjälp från 
andra – både med den dagliga tandvården i hem-
met och vid användning av tandvårdssystemet. 
Bland de ”äldre äldre” använder upp till en fjär-

dedel käpp, kryckor eller rullator dagligen och cirka 
3 procent är rullstolsburna [3]. Även om man i Dan-
mark har tagit fram en så kallad omsorgstandvård 
för sköra äldre, omfattar detta system inte någon 
ekonomisk kompensation vid behov av transport 
till en tandläkarmottagning. Detta kan utgöra ett 
hinder för rörelsehämmade äldre att hålla fast vid 
tidigare regelbundna vanor med tandläkarbesök 
eftersom de då är hänvisade till den tandvård som 
kan erbjudas med mobil utrustning. 

Tidigare har man befarat att en veritabel epi-
demi av demens är att vänta, och har då kalkylerat 
med en fördubbling av antalet dementa medbor-
gare vart 20:e år. De senaste prognoserna, som 
presenteras i figur II, räknar dock med en mindre 

Figur II. Prognos av antalet äldre med 
en demenssjukdom i den danska befolkningen

Källa 20160119: http://www.videnscenterfordemens.dk/statistik/forekomstafdemensidanmark/
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drastisk ökning [9]. Det är dock inget tvivel om att 
det ökande antalet dementa medborgare kommer 
att utgöra en stor yrkesmässig utmaning, inte bara 
för äldresektorn som helhet, utan också för tand-
vården. Tandvården ska kunna tackla ett ökande 
antal äldre, som genom livet har bevarat sina na-
turliga tänder genom en god munhygien i hemmet 
och regelbundna tandläkarbesök, men som inte 
längre kan hantera vare sig tandvården i hemmet 
eller gå på de regelbundna tandläkarbesöken utan 
betydande hjälp av andra.

ORAL HÄLSA OCH SJUKDOM HOS DE ÄLDRE 
Tandstatus

Epidemiologiska studier av den äldre befolkning-
ens orala hälsa har oftast haft fokus på personer i 
65–74-årsåldern eftersom denna grupp är en så kal-
lad standardåldersgrupp enligt WHO (World Health 
Organization), men det finns även studier som har 
använt andra åldersindelningar. 

I 1980-talets Danmark var 60 procent av alla äld-
re mellan 65 och 81 år tandlösa [10]. Figur III visar 
utvecklingen av andelen tandlösa äldre danskar i 
procent. De data som visas kommer från nationella 
och representativa studier [10–12]. Figur IV visar 
att det omvänt har skett en ökning av andelen äldre 
danskar som har 20 eller fler tänder kvar [10–12]. 
Motsvarande utveckling har skett i de övriga nord-
iska länderna, men tandlöshet har varit mindre ut-
bredd i Sverige [13]. 

Det ska samtidigt betonas att det, trots dessa 
generellt tydliga förbättringar av tandhälsan, har 
observerats betydande regionala och, inte minst, 
sociala variationer vad gäller antal tänder [11–13]. 
En jämförelse av tandhälsotillståndet bland äldre 
i de fyra nordiska länderna pekar mot att norrmän 
och finländare har kvar färre tänder jämfört med 
danskar och svenskar, relativt sett, dock med för-
behållet att det rör sig om olika studiedesign och 
mycket varierande antal deltagare [14]. En norsk 
studie från 2003, baserad på stickprov från elva 
slumpmässigt utvalda kommuner, visade att en 
tredjedel av de norska medborgarna över 67 år hade 
proteser och inga naturliga tänder, men att det var 
stora geografiska skillnader som varierade från 11 
procent i Sydostnorge och Oslo till 67 procent i den 
norra delen av Norge [15]. Geografiska skillnader i 
tandlöshet har också setts i Finland, där en studie 
från 2008 pekade på att 22 procent av de undersökta 
mellan 60 och 78 år i en kommun nära Helsingfors 
var tandlösa, medan detta gällde för 53 procent i en 
nordlig kommun (Lakeus) [16]. 

I Sverige är emellertid en betydligt mindre andel 
av befolkningen tandlös. Utvecklingen i Sverige 
tycks ha skett under en relativt kort tidsperiod. Där 
tandlösheten bland 60–79-åringar i Dalarna i Sve-
rige var 16 procent år 1983, minskade den till 3 pro-
cent år 2008 [17]. Liknande utveckling har påvisats 
på andra platser i Sverige, till exempel i Jönköping 

Figur III. Andel (%) tandlösa i åldersgruppen 
65–74 år i Danmark (1982: 65–81 år)

Figur IV. Andel (%) danskar i åldersgruppen 
65–74 år med 20 tänder eller fler (1982: 65–81 år)

* Kirkegaard et al 1987 [8]

** Petersen et al 2004 [9]

***Petersen et al 2010 [10]

” En jämförelse av tandhälsotillståndet bland äldre i de 
fyra nordiska länderna pekar mot att norrmän och 
finländare har kvar färre tänder jämfört med danskar 
och svenskar …”
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[18], där tandlösheten bland 70-åringar minskade 
från 29 procent år 1983 till 1 procent år 2003. Dock 
är tandförlust i Sverige fortsatt associerad med so-
cioekonomiska faktorer [19]. 

Generellt finns det tydliga tecken på att tendensen 
med fler äldre med tänder kvar håller i sig. Det rör 
sig om generationer som har haft samma sociala 
och kulturella bakgrund vad gäller tandvård, och 
de variationer som man ser i gruppernas tandsta-
tus har sitt ursprung många år bakåt i tiden. Det är 
således inte ett fenomen som beror på ålder, utan 
ett generationsfenomen [20]. 

Karierade tänder och obehandlad karies
Antalet karierade tänder (DMFT) hos den äldre ge-
nerationen är relativt högt. Den senaste represen-
tativa danska statistiken visade ett genomsnitt på 
26,2 DMFT bland 65–74-åringar [21]. Finska och 
norska studier visar något lägre värden för DMFT 
och DT (obehandlad karies) [22, 23], samtidigt som 
man i Finland har påvisat en ökande tendens av ka-
rierade tänder över tid [22]. 

I enlighet med att DMFT är rätt högt bland äldre, 
är antalet friska tänder (det vill säga tänder helt utan 
karies eller fyllningar) omvänt ganska lågt [24]. Det 
är således inte utan orsak man talar om ”fyllnings-
generationer”. 

Bland äldre danskar är mängden obehandlad 
karies förhållandevis liten. I två nyare studier var 
det i genomsnitt 0,8 respektive 0,4 DT (karierade 
tänder) bland 65–74-åringarna [21, 25]. Den senaste 
studien bland brukare av det danska tandvårdssys-
temet visade att cirka 20 procent av 65-åringarna 

hade obehandlad karies [26], medan man i andra 
studier bland personer över 80 år såg obehandlad 
karies hos mellan 50 och 80 procent [27–29]. Ka-
riesförekomsten hos den äldsta gruppen (80 år +) 
var dessutom associerad med graden av fysisk och 
psykisk skörhet och i likhet med andra åldersgrup-
per var karies associerad med sociala faktorer [28]. 

Parodontala sjukdomar hos äldre
Trots att tandhälsan har förbättrats under de se-
naste årtiondena är marginal parodontit fortfa-
rande ett av de vanligaste kroniska inflammations-
tillstånden hos den betandade äldre befolkningen, 
och par odontala sjukdomar utgör en betydande del 
av den orala sjukdomsbördan. 

Det finns en del metodiska problem med att göra 
jämförelser mellan olika studier på detta område 
eftersom det ofta rör sig om olika undersöknings-
metoder, olika åldersgrupper och populationer med 
varierande allmän hälsa. Tabell 2 visar en översikt 
över data från nordiska epidemiologiska studier av 
den äldre delen av befolkningen. 

I Sverige har man påvisat en positiv utveckling av-
seende förekomsten av marginal parodontit bland 
äldre; ett antal tvärsnittsstudier utförda 1973–2003 
bekräftar det som tidigare observerats, nämligen 
att förekomsten av marginal parodontit ökar med 
åldern, men att andelen äldre med marginal par-
odontit har minskat [30]. Bland 60-åringar har 
andelen nästan halverats från 1973 till 2003 och 
en liten mindre minskning observerades bland 
70-åringar under samma period [30]. Bland de 
äldsta i Stockholm (80 år och äldre) visade en studie 

Tabell 2. Andel äldre med parodontala sjukdomar

Åldersgrupp Fickor
Andel med 
fickor % Djupa fickor

Andel djupa 
fickor %

Danmark 2000
Krustrup et al 2006 [30] 65–74 år 4–5 mm 62 % ≥ 6 mm 20 %

Danmark 2008 
Cortsen 2013 [12] 65–74 år ≥ 5 mm 20 %

Sverige 1973
Hugoson et al 2008 [16] 60 år ≥ 4 mm* 81 %

Sverige 2003
Hugoson et al 2008 [16] 60 år ≥ 4 mm* 47 %

Sverige 1973
Hugoson et al 2008 [16] 70 år ≥ 4 mm* 83 %

Sverige 2003
Hugoson et al 2008 [16] 70 år ≥ 4 mm* 63 %

Norge 2009
Norderyd et al 2010 [31] 67–99 år ≥ 3 mm 33 % ≥ 6 mm 12 %

Finland   2000
SuominenTaipale et al 2004 [33] 65 år ≥ 4 mm 70 % ≥ 6 mm 31 %

Finland 2011
Koskinen et al 2012 [35] 65–74 år ≥ 4 mm 59 % kvinnor

80 % män

*Samt blödning vid sondering ≥ 10 procent och ≤ 20 procent av kontrollerade ställen.

” … parodontala 
sjukdomar ut
gör en betydan
de del av den 
orala sjukdoms
bördan.”
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publicerad 2006 att hälften hade allvarlig marginal 
parodontit [31].

I Danmark såg man år 2000 en förekomst av fickor 
på 4–5 mm hos sex av tio mellan 65 och 74 år, medan 
en femtedel hade fickor ≥ 6 mm, och 65 procent hade 
klinisk fästeförlust på 4 mm eller mer [32]. En senare 
dansk studie visade dock något lägre förekomst av 
klinisk fästeförlust hos äldre (≥ 4 mm), det vill säga 
hos cirka en tredjedel av 65–74-åringarna och hos 
hälften av dem som var 75 år eller äldre [25]; denna 
studie var dock inte representativ för åldersgrup-
perna. Motsvarande norska data visade att 33 pro-
cent av pensionärerna mellan 67 och 99 år hade 
marginal parodontit (fickor ≥ 3 mm) och 12 procent 
hade allvarlig marginal parodontit (definierad som 
förekomst av fickor på ≥ 6 mm) [33].

I Finland har det parodontala behandlingsbehovet 
varit högt de senaste 35 åren. En nationell finsk stu-
die från 1980 visade att 77 procent av de betandade 
äldre hade parodontala fickor på 4 mm eller mer. 
En förekomst av djupa fickor (≥ 6 mm) sågs hos 38 
procent av personerna som var i 60–69-årsåldern, 
men bara hos 31 procent av dem som var 70 år och 
äldre [34]. Motsvarande studie 20 år senare visade 
ingen stor förändring. Bland de som var 65 år + hade 
70 procent fickor på ≥ 4 mm och 31 procent fickor på 
≥ 6 mm, till övervägande del på 1–3 tänder [35, 36]. 
Senast har man i en nationell finsk studie från 2011 
sett förekomst av en eller flera fickor på ≥ 4 mm hos 
59 procent av kvinnorna och 80 procent av männen 
som är mellan 65 och 74 år, och ännu högre siffror 
hos personer som är 75 år + (71 procent respektive 
86 procent) [37]. 

Behandlingsmönstret bland äldre
Det är väl känt att tandlösa inte regelbundet går till 
tandläkare och därför ses naturligt nog en ökning 
över tid i användning av tandvården, i takt med att 
allt fler behåller tänderna. Aktuella siffror från en 
studie bland tandvårdens brukare visade att tre av 
fyra danskar som är 65 år söker tandläkare minst 
en gång om året och att denna grupp i genomsnitt 
har 24 tänder och ett DMFT på 22 [38]. Samma stu-
die visade att nästan alla 65-åringar fick restaure-
rande behandling under en femårsperiod, och lite 
över hälften fick parodontal behandling (med ett ge-
nomsnitt på en behandling per år för båda behand-
lingstyperna). Eftersom det samtidigt sågs ganska 
låga värden för obehandlad karies tyder detta på 
att det finns ett stort behov av underhåll och byte 
av restaureringar hos äldre.

Bland dem som använder flest tandläkartjänster 
dominerade parodontal behandling. Det ska näm-
nas att det var signifikanta sociala och geografiska 
skillnader vad gäller tjänsterna bland 65-åringarna. 
Parodontal behandling var mycket vanligare i hu-
vudstadsområdet och i städer än på landsbygden och 
i ytterområden, liksom att låginkomstgrupper hade 
fler tandutdragningar än höginkomstgrupper [38].

FÖREKOMST AV ORALA SJUKDOMAR 
BLAND SKÖRA ÄLDRE
När äldre kommer in i en fas av fysisk och psykisk 
skörhet tycks tandsjukdomsbilden förändras på 
en relativt kort tid. Flera aktuella studier har pe-
kat på ett tydligt samband mellan åldersbetingad 
skörhet och förekomst av tandsjukdomar [39, 40]. 
Samtidigt har de sociala relationerna en viss bety-
delse, man har till exempel observerat ett ökat an-
tal tandsjukdomar hos personer som har blivit än-
kor eller änklingar [29]. 

Under 1980-talet utfördes en studie i Danmark 
som heter ”Tandforholdene hos gamle mennes-
ker på institution” [41]. Jämför man resultaten 
från denna med samma typ av senare data har det 
skett en väsentlig förändring [42]. Till exempel har 
antalet tandlösa halverats, vilket betyder att denna 
utsatta och sköra befolkningsgrupp har betydligt 
fler naturliga tänder nu. Det betyder dock inte att 
de odontologiska problemen har minskat i denna 
grupp. En svensk studie bland äldre medborgare 
boende i eget hem visade att personer som hade 
störst behov av hjälp i vardagen hade mer obehand-
lad karies och gingivit än gruppen med mindre be-
hov av hjälp [43]. I en norsk tidsseriestudie visade 
utvecklingen från 1988 till 2004 hos äldre perso-
ner på institution (n = 155) en minskning av antalet 
tandlösa från 67 procent till 35 procent, medan det 
hade skett en ökning både av antalet personer med 
obehandlad karies (55 procent år 1988 och 72 pro-
cent år 2004) och av antalet personer med fickor  
> 4 mm (35 procent år 1988 och 43 procent år 2004), 
liksom att det under 2004 var fler personer med 
kronor och broar än tidigare [44]. 

Samtidigt som fler sköra äldre behåller sina tän-
der, ökar alltså förekomsten av tandsjukdomar, en 
utveckling som naturligtvis kräver effektiva tand-
vårdsprogram för denna befolkningsgrupp [44]. 
Detta understryks ytterligare av en ny norsk studie 
bland äldre boende på institution (n = 135), där två 
av tre hade egna tänder medan 28 procent hade 
obehandlad karies. I denna studie ingick dessutom 
registrering av plackförekomst [45]. Det visade sig att 
en mycket hög procentandel hade en oacceptabelt 
dålig munhygien, även bland boende där vårdperso-
nalen tog hand om den dagliga munhygienen [45]. 

Det har i åtskilliga studier konstaterats att det hos 
äldre som bor på institution är stora problem med 
munhygienen, och då det även ofta förekommer 
frekvent administrering av läkemedel som påver-
kar sekretionen av saliv, är det inte förvånande att 
förekomsten av tandsjukdomar hos den här be-
folkningsgruppen är omfattande (46]. Parodon-
tala sjukdomar hos äldre som bor på sjukhem eller 
liknande institutioner tycks vara mycket vanligare 
än hos äldre personer som bor i eget hem [45, 47]. 
Eftersom antalet äldre med egna tänder i övrigt 
ökar, kan man förvänta sig att parodontala sjukdo-
mar hos äldre också ökar. 

” Parodontala 
sjukdomar hos 
äldre som bor 
på sjukhem 
eller liknande 
institutioner 
tycks vara 
mycket 
vanligare än hos 
äldre personer 
som bor i eget 
hem.”
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Även om bara en mindre del av den äldre befolk-
ningen bor på vårdhem bör man vara uppmärksam 
på att cirka 25 procent av alla danskar avslutar sina 
liv boende på en institution. Det sista tandvårdser-
bjudandet som en stor del av befolkningen får är 
således tandvård på institution, som därför bör 
väcka mer uppmärksamhet än vad det gör i dag.

Sköra äldres egen upplevelse av oral hälsa
De flesta studier av oral hälsa bland sköra äldre är 
baserade på objektiva mätningar, men det finns 
dock flera studier som har använt begreppet Oral 
Health-Related Quality of Life, som är ett uttryck för 
hur patienten själv upplever att tandsjukdomarna 
påverkar livskvaliteten i vardagen. Knappt hälften 
av deltagarna i en senare dansk studie bland äldre, 
som undersökts av den danska omsorgstandvården 
(tandvård till fysiskt sköra och sköra äldre), rappor-
terade att deras livskvalitet var sämre på grund av 
problem i munhålan [42]. Det som besvärade delta-
garna mest var lösa tänder, att de hade för få tänder 
(framför allt utan protes) samt problem med tand-
köttet [42]. Data från en nationell norsk studie av 
16–79-åringar visade att var femte person inom de 
senaste sex månaderna hade haft ett oralt problem 
som påverkade deras livskvalitet negativt [48]. De 
äldsta upplevde dessutom problem i mindre grad 
än de yngre åldersgrupperna vid kontroller av bland 
annat antal saknade tänder. I artikeln anges vida-
re att äldre personer som uppfattar sin tandhälsa 
som dålig, men trots det inte uppger problem som 
en följd av detta, överensstämmer med teorin om 
en viss anpassning och ändrade förväntningar i takt 
med tiden och åldern [48]. En finsk studie av äldre 
människors egen uppfattning av sjukdom i parodon-
tiet har dessutom visat att bara en tredjedel ansåg 
att de hade ett parodontalt behandlingsbehov [49]. 

SAMMANFATTNING
På basis av den genomgångna litteraturen tycks 
det finnas skäl att tro att den positiva utveckling-
en i form av flera bevarade tänder, som man ser i 
flera av de nordiska länderna, kommer att fortsät-
ta för den del av den äldre befolkningen som är så 
väl fungerande att de kan använda allmänna och 
tillgängliga tandvårdssystem för vuxna medbor-

gare (tabell 1). Denna grupp kommer dock fortsatt 
att ha ett stort behov av täta förebyggande tandlä-
karbesök samt löpande behov av underhåll av de 
restaureringar de redan har. Detta kommer för-
modligen att ställa krav på tekniskt avancerade 
behandlingsmetoder inom tandvården, samtidigt 
som det finns ett stort behov av att förebygga paro-
dontala sjukdomar. 

Å andra sidan tycks det finnas ett växande pro-
blem för de grupper av äldre som har blivit sköra, 
fysiskt eller psykiskt. Här finns behov av förebyg-
gande och behandlande tandvård som bör vara mer 
intensiv och målinriktad. Den kommunala danska 
omsorgstandvården, till exempel, organiserades på 
basis av studier som ligger långt tillbaka i tiden, och 
den lagstiftning som är basen för detta program tar 
inte fullt ut hänsyn till den odontologiska situationen 
som den ser ut i dag bland sköra äldre. En tillräcklig 
och realistisk tandvård för sköra äldre medborgare, 
som genom livet har skött sina tänder, har blivit en 
betydligt större utmaning än tidigare, och kanske 
den största utmaningen för tandvården i nuläget.

ENGLISH SUMMARY
Demographic and social changes and occurrence 
of oral diseases amongst elderly people: status and 
development
Lisa Bøge Christensen, Børge Hede and Päivi Siukosaari
Tandläkartidningen 2017; 109 (1): 54–61
As a result of demographic development, which has 
taken place over the last decades, the number of el-
derly people in the population continues to increase. 

Most elderly persons have a significant degree of 
oral diseases that have accumulated through the 
patient’s life. Consequently, these people have a 
considerable need for repair and/or maintenance 
of their restorations, even if the amount of untreat-
ed caries is modest.  In addition, there is a certain 
need to prevent the development of periodontal 
diseases in this age group. 

In the oldest group of people, it is apparent that the 
need for dental care is much more comprehensive. 
It can be foreseen that there will be an increase in 
these very old population groups and there will be a 
growing need for dental care, not only basic dental 
services, but also more technically advanced types 
of treatment. 

The greatest challenges for the dental care sys-
tems are those people, who no longer are able to 
use the available dental care system for the adult 
population because of physical or mental barriers. 
The same barriers prevent these people from being 
able to brush and clean their teeth. In these groups, 
dental health decreases in a very short time. Mean-
while as more and more weak elderly persons have 
increasing numbers of natural teeth remaining, the 
occurrence of dental diseases will continue to ele-
vate. Such developments requires effective dental 
health programs for these population groups. l

” Det som besvärade deltagarna mest var lösa tänder, 
att de hade för få tänder (framför allt utan protes) 
samt problem med tandköttet.”

” Denna grupp kommer fortsatt att ha ett stort behov 
av täta förebyggande tandläkarbesök samt löpande 
behov av underhåll av de restaureringar de redan har.”
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