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Forskning

Att benvävnadens liv och leverne till stor del är 
beroende av osteoblaster, som bygger upp ben, 
och osteoklaster, som bryter ned ben, är en kun-
skap som är väl dokumenterad. Att osteocyter är 
den särklassigt vanligaste bencellen och att dessa 
celler spelar en stor roll inte bara för benvävna-
dens liv och leverne, utan även för fysiologiska 
mekanismer i andra vävnader är mycket mindre 
känt [1]. 

Under många år var förmåga att känna av be-
lastning, och på ett okänt sätt reglera benbild-
ning vid ökad och minskad belastning på skelet-
tet, den enda funktion som tillskrevs osteocyter. 
Under senare år har möjligheterna att studera 
cellers funktioner med hjälp av nya cell- och mo-
lekylärbiologiska tekniker givit oss en insikt i os-
teocyternas bildning, organisation, egenskaper 
och funktioner. Denna utveckling har visat att 
osteocyter är viktiga för hur osteoblaster och os-
teoklaster bygger om benet och hur belastning 
förändrar molekyler som är involverade i ben-
bildning. Ännu mer sensationella fynd är att os-
teocyter kan fungera som hormonella celler in-
volverade i fosfatutsöndring i njurar. De är också 
viktiga för att tillgodose kalciumbehov vid am-
ning och för att reglera både vitt och beige fett i 
kroppen. 

I denna översikt sammanfattas vår nuvarande 
kunskap om osteocyters funktioner.
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Vetenskaplig artikel

EN CELL BEGRAVD INNE I BENET  
MED OMFATTANDE KONTAKTNÄT
Det kanske mest unika med osteocyter är att de 
är begravda, eller inkapslade, i hålrum, så kal-
lade lakuner, inne i benvävnadens mineralisera-
de matrix (figur I). Denna egenskap delar de en-
dast med cementocyter som på motsvarande sätt 
är inkapslade i det cellulära cementet på tandro-
tens yta och med hypertrofa kondrocyter som är 
inkapslade i mineraliserat brosk i de senare fa-
serna av tillväxtbroskets övergång till benvävnad 
under längdtillväxten. De mer välkända bencel-
lerna, osteoblaster och osteoklaster, förekommer 
endast på benvävnadens ytor eller inne i de Ha-
verska kanalerna (figur I). En annan stor skillnad 
är att osteocyter är mycket mer talrika; cirka 90–
95 procent av alla benceller utgörs av osteocyter.

Till skillnad från osteoklaster, som kommer 
från hematopoetiska stamceller, utvecklas os-
teoblaster och osteocyter från mesenkymala 
stamceller i benmärgen. Osteoblaster är de celler 
som bildar den proteinfyllda benmatrixen (oste-
oiden) och som under mineraliseringsprocessen 
impregneras med hydroxylapatitkristaller (Fak-
ta 1). Aktiva osteoblaster är kuboida celler som i 
inaktiva stadier är platta, så kallade lining cells. 

osteoklaster

osteocyter

osteoblaster

Figur I. 
På benvävnadernas ytor bil-
dar benbildande osteoblas-
ter ett täckande cellager. I de 
områden där benresorption 
pågår tränger osteoklaster 
ner mellan osteoblaster för 
att komma åt att resorbera 
benet. Inuti benet finns en 
stor mängd osteocyter som 
tidigare varit osteoblaster 
men som nu bakats in i ben-
vävnaden. 
Bilden har ställts till förfogande av 
professor Tim Arnett, University 
College, London.

Fakta 1 
Benvävnad bildas genom att osteoblaster frisätter ett nätverk av proteiner som till 
90 procent består av stora kollagena fibrer. I detta finns också en mängd andra små 
proteiner, som till exempel osteokalcin och osteopontin, och även många tillväxtfak-
torer. I detta nätverk, som kallas osteoid, bakar osteoblasterna in mineralkristaller av 
hydroxylapatit varvid benet blir hårt.

Illustration: Colourbox
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Under benbildningens gång kommer vissa os-
teoblaster att bakas in i benvävnaden och så små-
ningom helt omgärdas av det mineraliserade be-
net (fi gur IIa). 

Omkring 10 procent av osteoblasterna om-
vandlas till osteocyter, men vilka osteoblaster 
som utväljs att bli osteoblaster, vad som bestäm-
mer detta och vad som reglerar när de sedan för-
vandlas till osteocyter är i stort sett okänt. Mer 
väldokumenterat är att de under denna process 
blir liggande i speciella hålrum, så kallade la-
kuner, och att de under förvandlingens gång ut-
vecklar en stor mängd utskott, så kallade den-
driter (fi gur IIb). De dendritiska cellutlöparna 
sträcker ut sig i små kanaler i benet. Med hjälp av 
dessa kan enskilda osteocyter etablera cellkon-
takt med andra osteocyter i omgivningen. Vissa 
av dem etablerar också kontakt med osteoblaster 
och lining cells och några få sträcker sig genom 
osteoblastlagret och ut i märgen där de också kan 
nå kontakt med blodkärl (fi gur IIb). Detta nätverk 
påminner mycket om de nätverk som etableras av 
nervceller. 

Osteocyternas nätverk är inte bara en förut-
sättning för deras förmåga att kommunicera med 
andra celler, utan är också en förutsättning för 
deras viabilitet. Runt omkring cellkroppen i laku-

nen, och runt omkring dendritiska cellutlöparna, 
fi nns en vätska i vilken syre och andra närings-
produkter kan transporteras mellan blodkärl och 
osteocyter.

Det faktum att osteocyter ligger helt isolera-
de från andra celler inne i lakunerna innebär att 
de inte kan förnyas. Det är därför viktigt att deras 
viabilitet inte påverkas. En osteocyt är en mycket 
långlivad cell som kan leva upp till mer än tio år 
inne i lakunen och förnyas endast i samband med 
att benet byggs om (remodelleras) (Fakta 2). Den-
na livscykel kan jämföras med osteoblasternas, 
som omfattar ett antal veckor, och osteoklasters, 
som varar ett antal dagar.

När osteoblaster övergår till osteocyter blir 
de mindre och får ett mindre väl utvecklat en-
doplasmatiskt retikel och en mindre Golgiap-
parat (Fakta 3). Det innebär inte att de blir pas-
siva celler, som man tidigare trodde, utan de är 
i högsta grad aktiva. När osteoblaster omvand-
las till osteocyter minskar uttrycket av gener som 
är av betydelse för benbildning och mineralise-
ring, till exempel de som reglerar kollagensyn-
tes, alkaliskt fosfatas och transkriptionsfaktorn 
Runx2. Å andra sidan ökar uttrycket av andra ge-
ner, till exempel DMP1 och SOST, vilka har bety-
delse för osteocyters förmåga att reglera osteo-

a b

osteocyter

blodkärl

osteoblaster

Figur IIa–b. 
a) I det histologiska prepa-
ratet syns osteocyternas 
cellkroppar som svarta, 
avlånga strukturer från vilka 
en mängd, tunna, svarta ut-
skott utgår. Dessa dendriter 
breder ut sig åt alla håll och 
kommunicerar med utskott 
från närliggande osteocyter. 
b) Utskotten, så kallade den-
driter, kommunicerar inte 
bara med utskott från andra 
osteocyter utan också med 
osteoblaster på benets yta 
samt med blodkärl i benhin-
nan utanför osteoblasterna.
Bild IIa har ställts till förfogande av 
professor Tim Arnett, University 
College, London.

Fakta 2
I ett friskt skelett ersätts gammalt ben med nytt ben genom att osteoklaster bryter 
ned (resorberar) det gamla, skadade benet och genom att osteoblaster ersätter 
detta ben med nytt, friskt ben. Denna process kallas remodellering och leder normalt 
till att benets form och storlek inte förändras. Vid en annan process, som kallas 
modellering, resorberas och nybildas ben oberoende av varandra. På så sätt kan 
benet ändra form och storlek vid till exempel belastning.

Fakta 3 
I det endoplasmatiska retiklet, som är en av många cell-
organeller i cellers cytosol, bildas alla proteiner med hjälp 
av den genetiska koden som överförs till retiklet från cell-
kärnornas DNA med hjälp av budbärarRNA. De proteiner 
som ska exporteras ut från celler förpackas i Golgiappara-
ten, som är en del i cellernas transportmaskineri.
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blasters benbildning och mineralisering. 
Andra gener vars uttryck också ökar är såda-
na som kan kopplas till fosfatreglering, till exem-
pel PHEX, MEPE och fi broblast growth factor-23 
(FGF23). Även uttryck av genen ORP150 ökar när 
osteoblaster omvandlar till osteocyter. ORP150 
kodar för ett protein som hjälper celler att kla-
ra av hypoxi (låg förekomst av syre), vilket san-
nolikt är kopplat till att osteocyter inte alltid har 
tillgång till syre på samma sätt som osteoblaster 
eftersom de befi nner sig långt från kärlen på ben-
vävnadens ytor.

MEKANOSENSORER VID BELASTNING
Att belastning är av stor vikt för att upprätthålla 
benmassa framfördes redan i slutet av 1890-ta-
let. Klassiska exempel på detta är den minskning 
av benmassa som sker vid minskad belastning i 
samband med långvarigt sängliggande, allmän 
låg fysisk aktivitet, men också i det viktlösa till-
ståndet hos astronauter. Det fi nns en mängd ex-
empel på hur ökad belastning av skelettet stimu-
lerar till ökad benmassa, till exempel i slagarmen 
hos tennisspelare, i höfter hos handbollsspelare 
och vid en mängd andra fysiska aktiviteter. 

Mindre väl känt är hur belastningen kan på-
verka bencellerna. Ganska tidigt misstänkte man 
dock att det omfattande nätverk som osteocy-
ter har skulle kunna tänkas känna av belastning-
en och med hjälp av utskotten kunna påverka os-
teoblaster på cellytan. Att så är fallet visades för 
tio år sedan då man hos möss introducerade en 
gen specifi kt i osteocyter som gör att dessa celler 
blir känsliga för difteritoxin. När mössen sedan 
behandlades med toxinet avdödades osteocy-
terna, vilket ledde till att mössen förlorade ben-
massa trots att osteoblasterna överlevde toxinbe-
handlingen. Detta visar hur viktiga osteocyter är 
för att stimulera osteoblaster att bilda ben. Mös-
sen blev också okänsliga för belastningens positi-
va inverkan på skelettet [2]. 

På vilket sätt osteocyter kan känna av belast-
ning och påverka benmassan är inte klarlagt. Så-
väl deformering av benvävnaden, förändringar 
i vätskefl ödet kring osteocyterna och deras ut-
skott, som elektriska potentialförändringar har 
föreslagits vara av betydelse.

Även om kunskapen om hur belastning på-
verkar osteocyterna är bristfällig, är kunska-
perna om vad som påverkas i osteocyter av be-
lastning mer väl studerade. Initialt förändras 
mycket snabbt kalciumnivåerna i cellerna och 
detta följs av ökad bildning av kväveoxid (NO), 
ATP och prostaglandiner [3, 4]. Alla tre är tänk-
bara kandidater till hur osteocyter påverkar ben-
bildning eftersom de är väl kända för att kunna 
stimulera osteoblaster. En serie studier har ock-
så visat att om bildningen av prostaglandiner 
hämmas med antiinfl ammatoriska läkemedel 

minskar belastningens bennybildande förmåga 
[5]. Även östrogenreceptorer av typen ER-α (es-
trogen receptor-α) har visat sig vara betydelseful-
la eftersom avsaknad av dessa leder till minskad 
benbildning vid belastning [6]. Förvånande leder 
dock inte brist på östrogen till motsvarande för-
ändring, vilket visar att receptorns betydelse inte 
är kopplad till aktivering med kvinnligt könshor-
mon, utan receptorn har uppenbarligen funktio-
ner som styrs på annat sätt än genom hormonell 
aktivering.

Störst intresse kring mekanismer som regle-
ras av belastning har under senare år visats för 
det signalsystem som kallas LRP/WNT/FRIZZ-
LED [7]. Detta signalsystem, som förekommer i 
en mängd olika celltyper, har betydelse för cell-
delning, utveckling av de fl esta celltyper och 
många andra fysiologiska funktioner (Fakta 4). 
Att de är betydelsefulla för skelettet visades för-
sta gången för cirka 15 år sedan då man fann att 
en viss mutation i LRP5 (low-density lipoprote-
in receptor-related peptide 5), som resulterade i 
överaktivt LRP5, var orsaken till osedvanligt hög 
benmassa i vissa familjer och att en annan muta-
tion i samma gen, som resulterade i mindre funk-
tionellt LRP5, var orsaken till ärftlig osteoporos 
hos barn [8, 9]. Signalsystemet består av två kom-

Fakta 4 
WNTs upptäcktes initialt dels i bananflugor som en gen (Wingless) med betydelse 
för utvecklande av vingar, dels som en tumörgen (Int1) i virusinducerade 
bröstcancerceller hos möss. Så småningom upptäckte man att dessa två gener var 
identiska och att de ingår i en familj av gener som fick namnet WNT. Olika WNT-
proteiner påverkar en mängd processer under fosterutveckling, i den vuxna friska 
kroppen och i tumörceller hos djur och människor.

” Störst intresse 
kring mekanis
mer som regle
ras av belastning 
har under senare 
år visats för det 
signalsystem 
som kallas LRP/
WNT/FRIZZLED.”
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Andra gener vars uttryck också ökar är såda-
na som kan kopplas till fosfatreglering, till exem-
pel PHEX, MEPE och fi broblast growth factor-23 
(FGF23). Även uttryck av genen ORP150 ökar när 
osteoblaster omvandlar till osteocyter. ORP150 
kodar för ett protein som hjälper celler att kla-
ra av hypoxi (låg förekomst av syre), vilket san-
nolikt är kopplat till att osteocyter inte alltid har 
tillgång till syre på samma sätt som osteoblaster 
eftersom de befi nner sig långt från kärlen på ben-

Att belastning är av stor vikt för att upprätthålla 
benmassa framfördes redan i slutet av 1890-ta-
let. Klassiska exempel på detta är den minskning 
av benmassa som sker vid minskad belastning i 
samband med långvarigt sängliggande, allmän 
låg fysisk aktivitet, men också i det viktlösa till-
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ponenter på cellers yta, dels en så kallad co-re-
ceptor, LRP, dels en signalöverförande receptor, 
FRIZZLED, som kan aktivera signaler inuti celler 
och därmed påverka olika geners aktivitet (fi gur 
III). Den hormonliknande substans som aktive-
rar LRP/FRIZZLED är WNT. När LRP, FRIZZ-
LED och WNT kommer tillsammans i ett kom-
plex på cellytan aktiveras en kaskad inuti cellerna 
vilket leder till att ß-catenin vandrar in i kärnan 
och där antingen aktiverar eller hämmar olika 
gener. Även om principen för detta signalsystem 
är enkelt kompliceras det av det faktum att det 
fi nns åtminstone tre olika LRPs, tio olika typer av 
FRIZZLEDs och nitton lika varianter av WNTs. 
Dessutom fi nns ett antal hämmare av vilka någ-
ra, till exempel sklerostin och Dickkopf (Dkk), 
hämmar genom att binda sig till LRP och för-
hindra bindningen mellan LRP och FRIZZLED, 
medan andra, till exempel sFRPs (secreted Frizz-
led-related proteins), hämmar genom att binda 
WNTs och förhindra att de kan aktivera LRP och 
FRIZZLED (fi gur IVa–c).

Det är helt klarlagt genom studier på både 
möss och människa att LRP5 är viktig för os-
teoblasternas benbildande aktivitet. Det är san-
nolikt att också LRP4 och LRP6 har betydelse. 
Man börjar också förstå vilka WNTs som kan 

 

WNT
cellmembran

FRIZZLEDLRP

ß-catenin

genreglering

benbildning

Figur III. 
I cellmembranet finns 
ett co-receptorprotein 
som kallas LRP samt ett 
receptorprotein som heter 
FRIZZLED. I närvaro av 
signalsubstansen WNT 
bildar dessa tre ett komplex 
som leder till att FRIZZLED 
signalerar till cellen så att 
ß-catenin vandrar in till 
cellkärnan och där reglerar 
olika geners aktivitet. När 
detta sker i osteoblaster 
kommer gener som är 
involverade i benbildning att 
aktiveras.

Fakta 5 
Osteoklaster bildas från enkärniga förstadier i 
benmärgen genom att dessa celler stimuleras av 
en cytokin som kallas M-CSF för att de ska bli fler 
och av en annan cytokin som kallas för RANKL för 
att de ska utvecklas till osteoklaster. Dessa två 
cytokiner framkallar signaler i de enkärniga cellerna 
så att de utvecklas till celler som slår sig samman till 
mångkärniga, mogna osteoklaster med förmåga att 
bryta ned benvävnad.

påverka benbildning och till dessa hör WNT1, 
4, 5, 7 och 10. Det är dock i stort sett okänt vil-
ka FRIZZLEDs som är betydelsefulla för regle-
ring av benbildning. WNTs är inte enbart vikti-
ga för reglering av osteoblaster utan vissa WNTs 
kan också reglera osteoklaster och bennedbryt-
ning. En av dessa, WNT16, har vi funnit vara be-
tydelsefull inte bara för benmassa och frakturer 
hos möss, utan även hos människa [10]. De olika 
WNTs som har kopplats till benbildning är dock 
inte specifi ka för ben utan har också många and-
ra funktioner varför de aldrig kan bli utnyttjade 
som läkemedelskandidater. 

Även osteocyter uttrycker olika komponenter i 
LRP/WNT/FRIZZLED-systemet. Allra störst in-
tresse har fokuserats till att övergången från os-
teoblaster till osteocyter innebär att två av häm-
marna, Dickkoppf-1 och sklerostin, ökar. Av dessa 
förekommer sklerostin i stort sett enbart i osteo-
cyter. Av skäl som beskrivs i nästa avsnitt är där-
för sklerostin en mycket intressant läkemedels-
kandidat.

En mycket intressant observation är att skle-
rostin i osteocyter regleras av belastning. Ju mer 
benvävnad belastas, desto mindre uttrycks skle-
rostin i osteocyter och, omvänt, ju mindre belast-
ning desto mer uttryck av sklerostin. Eftersom 
avsaknad av ß-catenin i osteocyter, den intra-
cellulära signalen mellan cellmembranets LRP/
WNT/FRIZZLED och kärnans gener (fi gur III), 
leder till oförmåga att svara på mekanisk belast-
ning, är det högst sannolikt att minskad bild-
ning av en hämmare av LRP/WNT/FRIZZLED, 
till exempel sklerostin, leder till ökad aktivitet av 
detta signalsystem på osteoblasternas yta. Skle-
rostin kan därför vara en viktig molekyl med vil-
ka osteocyter påverkar osteoblasterna på ytan 
och deras förmåga att bilda nytt ben.

Benmassan påverkas inte enbart av hur mycket 
eller lite ben som osteoblaster bildar, utan även av 
osteoklasters bennedbrytande aktivitet. Sålunda 
leder minskad belastning inte enbart till mind-
re benbildning utan också till ökad bildning av 
RANKL och därmed fl er osteoklaster (Fakta 5), 
vilket ytterligare bidrar till att brist på belastning 
minskar benmassan.
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SKLEROSTIN – ETT UNIKT OSTEOCYTPROTEIN 
SOM REGLERAR BENBILDNING
Som nämnts ovan är sklerostin ett protein som i 
stort sett enbart fi nns i osteocyter. Att detta pro-
tein är viktigt för benmassan blev känt innan 
man förstod att det är en hämmare i LRP/WNT/
FRIZZLED-signalering och att det uttrycks i os-
teocyter. 

Patienter med van Buchems sjukdom eller med 
osteoskleros kännetecknas av mycket stor ben-
massa. Dessa patienters skallar kan väga fl era ki-
logram mer än vanliga skallar. Genetiska studier 
visade att båda patientgrupperna hade mutatio-
ner i en och samma gen som fi ck namnet SOST 
[11]. När detta upptäcktes visste man inte vil-
ket protein genen kodar för och därmed inte hel-
ler hur den påverkar bencellerna. Så småningom 
fann man att SOST kodar för proteinet sklerostin 
och att mutationerna resulterade i kraftigt redu-
cerad produktion av sklerostin i osteocyter. På 
detta sätt kunde dessa sjukdomar relateras till 
minskad bildning av en hämmare av LRP/WNT/
FRIZZLED-signalering, vilket visar hur viktigt 
detta signalsystem är för mängden ben i skelettet 
(fi gur IVa–c).

Sklerostin har visat sig vara viktigt inte bara 
för benbildning inducerad av belastning, utan 
även för den benbildande eff ekten av parathor-
mon. Detta hormon bildas i bisköldkörteln och 
är mest känt för att produceras vid kalcium-
brist och då stimulera frisättning av kalcium 
från skelettet genom att aktivera osteoklaster. 
Den osteoklaststimulerande eff ekten åstad-
koms genom att receptorer för parathormon 
på osteoblaster aktiveras och stimulerar bild-
ning av RANKL, vilket i sin tur binds till första-
dier av osteoklaster i benmärgen som då aktive-
ras och bildar mogna osteoklaster. Till mångas 
stora förvåning kan samma receptorer på osteo-
blaster aktiveras av parathormon så att de i stäl-
let stimulerar osteoblaster att bilda mer ben. 
Denna anabola aktivitet förutsätter att hor-
monet stimulerar receptorerna då och då och 
inte kontinuerligt som vid kalciumbrist och os-
teoklastaktivering. Numera är behandling med 
intermittenta parathormoninjektioner den enda 
benuppbyggande behandlingen hos patienter 
med benskörhet som är godkänd av läkemedels-
verket. I likhet med belastning, leder denna typ 
av parathormonbehandling till minskade mäng-
der av sklerostin i osteocyter. Anabol stimule-
ring med parathormon är därför också kopplad 
till reglering av benbildning med LRP/WNT/
FRIZZLED.

LÄKEMEDELSMÅL FÖR 
BEHANDLING AV BENSKÖRHET
Det faktum att sklerostin har stor betydelse för 
benbildning och att det specifi kt uttrycks i osteo-
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” En mycket intressant observation är att 
sklerostin i osteocyter regleras av belastning.”

Figur IVa–c. 
Signalering via LRP/WNT/
FRIZZLED hämmas av flera 
olika inhibitorer med delvis 
olika verkningsmekanismer. 
a–b) Dickkoppf (Dkk) och 
sklerostin hämmar genom 
att binda sig till yttre delarna 
av LRP och därmed förhindra 
att komplexet LRP/WNT/
FRIZZLED kan förenas. 
c) sFRPs (secreted Frizzled-
related proteins) binder 
sig till WNT och förhindrar 
därmed att det kan binda sig 
till LRP och FRIZZLED.
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cyter har medfört att det är ett intressant läkeme-
delsmål. 

Musgenetiska studier har visat att möss som 
saknar sklerostin får ökad benmassa och att möss 
som producerar för mycket sklerostin får mins-
kad mängd ben. Prekliniska studier har också vi-
sat att behandling med antikroppar som neu-
traliserar sklerostin kan förhindra förlust av 
benmassa hos östrogenbristiga möss och till och 
med leda till ökad benmassa i såväl kortikalt som 
trabekulärt ben hos dessa möss. Samma anti-
kroppar hämmar också benförlust på grund av in-
fl ammation. De stimulerar även frakturläkning 
och stabilitet av implantat hos råttor. Av dessa 
skäl har man utvecklat antikroppar som kan neu-
tralisera sklerostin hos människa. Tre läkeme-
delsföretag har således utvecklat antisklerosti-
nantikroppar: Amgen (romosozumab), Eli Lilly 
(blosozumab) och Novartis (BPS804). 

Data från kliniska prövningar med romoso-
zumab har visat på positiva resultat genom att 
benmassan i ryggkotor och höftben har ökat i 
större omfattning än den som erhålls med nu-
varande konventionella behandlingar med os-
teoklasthämmare av bisfosfonattyp eller med 
parathormonbehandling [12]. Behandling med 
dessa antikroppar ledde till ökning av biokemis-
ka markörer i blodet för benbildning, men för-
vånande är denna ökning övergående och efter 
några månader är nivåerna normala. Trots det-
ta har en progressiv ökning av benmassan under 

två års behandling rapporterats. Behandling med 
antisklerostinantikroppar ledde också till mins-
kade serummarkörer för bennedbrytning, vil-
ket indikerar att den ökade benmassan inte en-
bart berodde på ökad benbildning utan också på 
minskad bennedbrytning. Den senare mekanis-
men förklaras sannolikt av att bildning av osteo-
protegerin (OPG), en hämmare av RANKL och 
osteoklastbildning, stimuleras av LRP/WNT/
FRIZZLED i osteoblaster och att minskad mängd 
av hämmaren sklerostin därför ökar uttrycket av 
OPG. Även behandling med blosozumab har re-
sulterat i avsevärd ökning av benmassa i kotor 
och höft [13]. 

Behandling med antisklerostinantikroppar 
verkar vara en mycket lovande terapi vid benskör-
het, även om man ännu inte vet hur lång tids be-
handling som är nödvändig och, framför allt, hur 
lång tid efter avslutad behandling som ökning-
en kvarstår. Helt nyligen har man rapporterat att 
behandling med romosozumab inte enbart le-
der till ökad benmassa utan också till 75-procen-
tig minskning av kotfrakturer [14]. Dock fanns 
ingen signifi kant minskad risk för övriga typer av 
frakturer.

OSTEOCYTERS ROLL VID BENOMBYGGNAD
För att behålla ett friskt skelett måste benvävna-
den ständigt byggas om. Denna remodellering 
innebär att gammalt ben ersätts med nytt ben 
och en viktig del är att detta regleras så att den 

Figur V. 
När benvävnaden åldras 
bildas mikrofrakturer som 
leder till att osteocyter i 
området genomgår så kal lad 
programmerad celldöd 
– apoptos. Dessa celler 
och angränsande vitala 
osteocyter bildar då RANKL, 
som aktiverar enkärniga för-
stadier till osteoklaster så att 
de utvecklas till flerkärniga, 
mogna osteoklaster. Os-
teoklaster resorberar sedan 
den skadade benvävnaden. 
När denna är avlägsnad 
frisätts så kallade coupling 
factors för att attrahera 
osteoblaster till området. 
De bildar nytt ben och när 
lika mycket nytt ben bildats 
som det som resorberats 
blir benmassan oförändrad 
och remodellering därmed 
balanserad.

osteoklastprogenitorer 
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” Nya fynd har 
visat att det är 
osteocyter som 
är den viktigaste 
cellen för att se 
till att osteoklas
ter initierar att 
gammalt skadat 
ben byts ut.”
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ursprungliga benmassan behålls konstant. 
Remodelleringen initieras av små mikrofrak-

turer i den mineraliserade benmatrixen. Som en 
följd av detta går närbelägna osteocyter i apop-
tos (Fakta 6) samtidigt som de bildar cytokinen 
RANKL. Ännu högre nivåer av RANKL produ-
ceras av intakta osteocyter i närheten av mikro-
frakturen. Frisatt RANKL stimulerar förstadier 
bland benmärgens monocyter att utvecklas till 
celler som kan slå sig samman till mångkärniga, 
mogna osteoklaster, vilka nu angriper det skada-
de benet (figur V). Osteoklasterna löser upp hy-
droxylapatitkristallerna med syra och bryter ned 
benvävnadens proteiner med enzymer.

Resorptionsfasen följs av en benbildningsfas 
genom att osteoblaststimulerande faktorer fri-
sätts under resorption. Dessa signalerar till os-
teoblaster som lockas till resorptionsområdet och 
där bildar nytt friskt ben (figur V). När osteoblas-
ter förmår att ersätta allt skadat ben som resor-
beras behålls benmassan intakt och benet förblir 
starkt. Patienter med benskörhet förlorar ben-
massa vid benombyggnad genom att osteoklaster 
resorberar mer ben än vad osteoblaster förmår 
ersätta (Fakta 7). Detta tillstånd är vanligast fö-
rekommande hos kvinnor efter klimakteriet och 
beror på brist på östrogen.

När RANKL upptäcktes för nästan 20 år sedan 
som den viktigaste faktorn för osteoklastbildning 
påvisades den i osteoblaster. Man har därför trott 
att osteoblaster är den viktigaste osteoklastssti-
mulerande cellen vid ombyggnad av ben. Nya 
fynd gjorda av två forskargrupper har nu visat att 
det egentligen är osteocyter som är den viktigas-
te cellen för att se till att osteoklaster initierar att 
gammalt skadat ben byts ut [15, 16]. Dessa fors-
kargrupper skapade möss som saknar RANKL 
specifikt i osteocyter, och fann att mössen inte 
kunde remodellera skelettet och att de därför fick 
ökad benmassa. För den fysiologiska ombyggna-
den av skelettet är således osteocyternas produk-
tion av RANKL en nyckelfaktor. Det innebär inte 
nödvändigtvis att dessa celler också spelar en hu-
vudroll för bildande av osteoklaster och ben ned-
brytning vid sjukliga tillstånd som parodontit, 
ledgångsreumatism, lossnande ledproteser eller 
tandimplantat eller vid skelettmetastaserande tu-
mörer.

Osteocyter har således en unik egenskap att 

Fakta 7 
Benskörhet innebär att skeletts benmassa minskar och att den tredimensionella 
strukturen i det trabekulära benet omorganiseras. Dessa förändringar leder 
till ökad risk för frakturer, framför allt i underarm, kotor och lårbenshals. Den 
vanligaste orsaken är brist på kvinnligt könshormon, men benskörhet kan också 
uppträda sekundärt till andra sjukdomar eller läkemedelsbehandling.

Fakta 6 
Apoptos kallas också för programmerad 
celldöd. Det är en process med vilken 
celler förlorar sin viabilitet genom att 
cellkärna och cellorganeller förstörs på ett 
organiserat sätt och inbegriper reglering 
av en mängd gener. Denna celldöd är helt 
skild från nekrotisk celldöd, som inte är 
reglerad.

Ill
us

tr
at

io
n:

 C
ol

ou
rb

ox

67



Tandläkartidningen 6 • 201768

Forskning

kommunicera med både osteoblaster för att sti-
mulera deras benbildande förmåga och med os-
teoklaster för att stimulera benremodellering.

OSTEOCYTERS ROLL VID AMNING
Den gamla uppfattningen att osteocyter är pas-
siva celler begravda i sina lakuner har vederlagts 
av de nya fynd som visar att de kan kommunicera 
och påverka både osteoblasters och osteoklasters 
aktiviteter. Nya observationer har också visat att 
osteocyterna själva kan påverka benet runt om-
kring sina lakuner för att bland annat tillgodose 
kalciumbehovet vid amning.

Under 1960-talet föreslog några forskare att 
inte bara osteoklaster utan även osteocyter kunde 
mobilisera kalcium från den benvävnad som om-
ger osteocytlakunen för att hålla blodets kalci-
umnivåer konstanta. Denna process kallades ”os-
teocytär osteolys”. Idén är inte alls otänkbar med 
tanke på att den benyta som vetter mot osteocy-
ter och deras utskott är ofantligt mycket större än 
arean på benets yta och att de därför skulle kun-
na ha nog så stor tillgång till kalciumförrådet i 
skelettet som osteoklaster. Man har också beskri-
vit att lakunerna blir större vid ökande nivåer av 
parathormon, ett av de hormon som är viktiga för 
kalciumbalansen. Förstorade lakuner har ock-
så beskrivits hos råttor som följt med astronau-
ter i rymden, ekorrar och ormar som går i ide över 
vintern och även vid kortisoninducerad benskör-
het hos människor.

De mest övertygande bevisen för att osteocy-
ter kan påverka benet i omgivningen är studier på 
möss som publicerades för ett par år sedan. För-
fattarna visade att lakunernas storlek ökar i sam-
band med amning och att de sedan minskar i 
storlek när amningen upphör [17]. I samma studie 
undersökte man också genuttrycken i osteocy-
terna och fann att samma enzymer som är karak-
täristiska för aktiva, mogna osteoklaster, TRAP 
(tartrate-resistant acid phosphatase) och katep-
sin K, ökar i osteocyterna samtidigt som lakunen 
ökar i storlek. Samma enzymer minskar sedan 
när lakunerna minskar. Dessa observationer vi-
sar att osteocyter kan både bryta ned och nybilda 
ben kring lakunen. Den signal som stimulerade 
osteocyter till ökad bennedbrytning vid amning 
är parathormon-relaterad peptid (PTHrP), ett 
protein som till vissa delar liknar parathormon 
och som bildas i bröstkörtlar vid amning. PTHrP 
utnyttjar samma receptor på osteocyter som pa-
rathormon och när dessa receptorer slås ut selek-
tivt i osteocyter med molekylärgenetisk teknik 
försvinner PTHrPs förmåga att stimulera osteo-
cyterna så att lakunens storlek ökar. Förändring-
ar i osteocytlakunernas storlek har också påvisats 
tidigare, fast med mindre sofistikerade metoder, 
hos äggläggande hönor – en process som kräver 
mycket kalcium för äggskalsbildningen.

Dessa fynd visar att den gamla hypotesen om 
”osteocytär 0steolys” hade fog för sig, men ock-
så att osteocyterna inte enbart kan bryta ned ben 
utan att de också kan bilda nytt ben. Förmågan 
att kunna påverka lakunernas storlek i båda rikt-
ningarna kallas numera ”perilakunär remodel-
lering”.

KONTROLLERAR FOSFATUTSÖNDRING I NJURAR
Hormoner är substanser som kan påverka celler i 
många olika vävnader genom så kallad endokrin 
aktivitet. Detta innebär att hormonerna frisätts 
till blodkärl från de hormonproducerande celler-
na och att hormonet sedan via cirkulationen når 
de målceller som kan reagera på hormonet, det 
vill säga de celler som har specifika receptorer för 
hormonet. 

Traditionellt produceras hormoner framför allt 
i vissa körtlar, men numera har man funnit att 
många andra celler också producerar endokrina 
signalsubstanser. Att celler i benet skulle kunna 
frisätta endokrina substanser var det ingen som 
föreställde sig förrän en forskargrupp i USA rap-
porterade att osteokalcin, som endast produceras 
av osteoblaster, har betydelse för reglering av in-
sulinproducerande celler i pankreas och för vita 
fettceller [18]. Möss som saknar osteokalcin blir 
nämligen feta och får högt blodsocker på grund 
av brist på insulin. Dessa studier visar alltså att 
osteokalcin från musens osteoblaster är ett hor-
mon. 

Att osteocyter skulle kunna ha endokrin akti-
vitet har ansetts som helt osannolikt eftersom de 
är begravda inne i benvävnaden. Under senare år 
har dock flera forskargrupper visat att osteocyter 
kan påverka både njurens fysiologi och fettceller 
via endokrin aktivitet. De fynd som numera vi-
sar att osteocytutskotten bildar ett nätverk ock-
så med blodkärl utanför benet gör att det är lätt-
are att förstå att även osteocyter kan vara en typ 
av endokrin cell.

FGF23 upptäcktes i hjärnan men befanns snart 
vara klart mest uttryckt i osteocyter och vara av 
betydelse för reglering av fosfatnivåer i blodet 
(Fakta 8). Höga nivåer av FGF23 var nämligen as-
socierade med hypofosfatemi (låga nivåer av fos-
fat i blodet). Detta beror på att FGF23 stimulerar 

Fakta 8 
Fibroblast growth factors (FGFs) upptäcktes först i 
hjärnan och befanns stimulera celldelning i fibroblas-
ter, därav namnet. Numera har man upptäckt 22 olika 
FGFs hos människa (FGF1-14 och FGF16-23; FGF15 finns 
hos möss men ej människa). Man har funnit att olika 
FGFs produceras av en mängd celltyper och att de har 
många olika effekter. Olika FGFs påverkar målceller via 
olika typer av receptorer.

” Osteocyter har 
en unik egen
skap att kom
municera med 
både osteo
blaster för att 
stimulera deras 
benbildande för
måga och med 
osteoklaster för 
att stimulera 
benremodelle
ring.”

Ulf H Lerner: Osteocyten – en cell med flera funktioner. 
Godkänd för publicering 9 januari 2017.
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FGF-receptorer på njurceller bundna till co-re-
ceptorn Klotho för att specifi kt reagera på FGF23 
och inte på andra FGFs. Detta leder till ökad fos-
fatutsöndring i urin och därmed minskande ni-
våer av fosfat i blodet (fi gur VI). Samtidigt bildas 
också mindre mängder 1,25(OH)2-vitamin D3 i 
njuren (den hormonellt aktiva formen av vitamin 
D som aktiverar vitamin D-receptorer i hormo-
nets målceller), vilket bland annat leder till mins-
kat upptag av fosfat i tarmen och därmed också 
bidrar till hypofosfatemin.

Som vid andra endokrina system fi nns även 
feedbackmekanismer. Således stimuleras nivåer-
na av FGF23 endokrint i osteocyter av både parat-
hormon och 1,25(OH)2-vitamin D3. DMP1, PHEX 
och MEPE är som tidigare nämnts proteiner vil-
ka uppregleras när osteoblaster omvandlas till os-
teocyter. Dessa substanser påverkar också osteo-
cyternas nivåer av FGF23 genom autokrin verkan 
tillbaka på osteocyterna.

Förutom den direkta eff ekten av FGF23 på nju-
rar och den indirekta eff ekten på tarm, tyder en 
del fynd på att FGF23 också kan påverka hjärt-
muskulatur och blodkärl, vilket skulle kunna 
tyda på att osteocyter har en ännu mer omfattan-
de endokrin roll.

Figur VI. 
Osteocyter bildar FGF23 
(fibroblast growth factor-23) 
som via blodcirkulationen 
når njurarna. Genom att vis-
sa celler i njurarna på sin cell-
yta har både receptorer för 
FGFs (FGFR) och co-recep-
torn Klotho kommer dessa 
celler att specifikt binda 
FGF23. Aktivering av detta 
receptorkomplex leder till 
att fosfatutsöndringen 
ökar och att fosfatnivåerna 
i blodet minskar. Aktivering 
av receptorkomplexet leder 
också till att omvandling av 
25(OH)-vitamin D3 till det 
aktiva hormonet 1,25(OH)2-
vitamin D3 minskar och som 
en följd av detta kommer 
bland annat upptaget av 
fosfat i tarmarna att minska, 
vilket är ytterligare ett sätt 
att sänka blodets fosfat-
koncentration. Med dessa 
mekanismer fungerar alltså 
FGF23 i osteocyter som ett 
endokrint verkande hormon.
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PÅVERKAR FETTCELLER
Möjligheterna att med hjälp av moderna moleky-
lärgenetiska metoder slå ut olika proteiner i os-
teocyter, eller genom att introducera difteritox-
inreceptorer specifi kt i osteocyternas gener och 
därigenom skapa möss som helt saknar dessa cel-
ler, har inneburit fantastiska möjligheter att stu-
dera osteocyters biologi.

 När antalet viabla osteocyter minskas dras-
tiskt genom injektion av difteritoxin i möss där 
man introducerat difteritoxinreceptorer speci-
fi kt i osteocyter, leder detta till att i stort sett allt 
vitt fett försvinner och att mössen därmed mins-
kar i vikt [19]. När sedan mössen hämtar sig från 
difteritoxinet kommer så småningom nya osteo-
cyter att etableras och då kommer det vita fettet 
tillbaka. Även lymfk örtlar och mjälten minskar i 
storlek hos dessa möss, medan övriga organ för-
blir normala. Vilken/vilka signaler som osteocy-
ter sänder ut för att påverka fettceller och lymf-
körtelceller är dock för närvarande okänt. 

I en annan studie har man slagit ut ett signal-
protein (Gsα) specifi kt i osteocyters cellmem-
bran. Dessa möss får också minskad mängd vitt 
fett, men det mest intressanta är att mängden 
beige fett ökade [20]. Den genetiska deletionen i 

” Under senare år har flera forskargrupper visat att osteocyter kan 
påverka både njurens fysiologi och fettceller via endokrin aktivitet.

Skelettet i käkar och annorstädes, del 6
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osteocyterna leder till kraftigt ökad bildning och 
frisättning av sklerostin. I cellkulturer visar för-
fattarna att sklerostin har förmåga att omvandla 
vitt fett till beige fett (Fakta 9), varför sklerostin 
i cirkulationen skulle kunna vara en mediator av 
osteocyters kommunikation med fettceller.

KONKLUSION
Från att ha varit en cell som tilldragit sig mycket 
litet intresse och som man trodde var en passivi-
serad bencell levande begravd inne i benet utan 
några egentliga funktioner, har nya experimen-
tella tekniker kunnat visa att osteocyter är i hög-
sta grad aktiva celler med viktiga funktioner i 
kontrollen av den lokala benomsättningen såväl 
under fysiologiska betingelser som vid ökat kal-
ciumbehov, till exempel vid amning, ägglägg-
ning och hos djur som går i ide (fi gur VII). Dessa 
aktiviteter möjliggörs genom cell till cell-kon-
takt med andra osteocyter och med benbildan-

Figur VII. 
Osteocyter har, trots att de 
är begravda i sina lakuner 
inne i benvävnaden, ett 
antal lokala och systemiska 
eff ekter. Till de lokala hör att 
via sänkta sklerostinnivåer 
i samband med belastning 
eller intermittenta parathor-
moninjektioner stimulera 
osteoblasters benbildande 
förmåga. En annan lokal 
eff ekt är att vid ombyggnad 
av gammalt ben till nytt 
ben stimulera bildning av 
osteoklaster och benresorp-
tion via ökad frisättning av 
RANKL. En tredje lokal eff ekt 
är att parathormonrelaterad 
peptid (PTHrP), som bildas 
i bröstkörtlar vid amning, 
stimulerar osteocyter att 
frisätta kalcium från det ben 
som omger lakunerna. Till de 
systemiska eff ekterna hör 
att FGF23 från osteocyter 
stimulerar fosfatutsönd-
ring i njurarna. En annan 
systemisk eff ekt är att osteo-
cyter, via en hittills okänd 
signalsubstans, påverkar det 
vita fettet. 

Fakta 9 
Vitt fett består av fettceller som upplagrar fett och därför blir vita. Brunt fett ser 
brunt ut på grund av att det finns fler blodkärl än i vitt fett och därför att de har 
många mitokondrier. Brunt fett finns framför allt hos nyfödda, men även hos vuxna 
djur med vintersömn. En viktig funktion är att skapa värme vid nedkylning och 
därför bildas mer brunt fett under vintern. Beige fett består av vita fettceller som 
omvandlats till beige  fettceller och som därmed är insprängda bland vita fettceller.

de osteoblaster och bennedbrytande osteoklas-
ter på benvävnadens ytor. Men osteocyter kan 
också kommunicera med celler på andra ställen 
i kroppen genom att fungera som en hormonpro-
ducerande endokrin cell. Sådan kommunikation 
innefattar påverkan på njurens fosfatutsöndring, 
fettcellsbildning och lymfk örtelutveckling (fi gur 
VII). En del av denna endokrina påverkan beror 
på utsöndring av FGF23 och sklerostin till cirku-
lationen.

Kunskapen om osteocyters biologi har formli-
gen exploderat under senare år, men ändå är den 
sannolikt bara fragmentarisk. Även om vi nu kän-
ner till ett antal signalvägar från osteocyter, har 
vi nästan ingen kunskap om hur andra vävnader 
kontrollerar osteocyternas aktiviteter. Ändå har 
den nya kunskapen lett fram till utvecklande av 
läkemedel som riktar sig mot en av osteocyternas 
funktioner, nämligen att kontrollera osteoblas-
ternas benbildning.

Man kan fråga sig om cementocyter i rotce-
mentet på tänder, som är nära släkt med osteocy-
ter och som liksom dessa är inneslutna i hårdväv-
nad, också har förmåga att kommunicera med 
celler i deras närhet eller med celler i avlägsna or-
gan.

OMNÄMNANDE
Tack till professor Tim Arnett, University College 
London, för foton i fi gur I och II. ●

Ulf H Lerner: Osteocyten – en cell med flera funktioner. 
Godkänd för publicering 9 januari 2017.
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peptid (PTHrP), som bildas 
i bröstkörtlar vid amning, 
stimulerar osteocyter att 
frisätta kalcium från det ben 
som omger lakunerna. Till de 
systemiska eff ekterna hör 
att FGF23 från osteocyter 

systemisk eff ekt är att osteo-
cyter, via en hittills okänd 
signalsubstans, påverkar det 

vita fettceller

osteoblaster

parathormon-
behandling

fosfatutsöndring 
njurar

kalciumfrisättning 
(amning)

sklerostin

RANKL

osteocyt

FGF23

remodellering 
gammalt ben

belastning

sklerostin

osteoblaster

sklerostin

sklerostinsklerostinsklerostin
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Bisfosfonater är en grupp av mediciner som används 

vid behandling av osteolytiska sjukdomar. Intrave

Intravenös bisfosfonatbehandling på patienter med cancersjukdomar 

har blivit ett odontologiskt behandlingsproblem genom risken för 

osteonekroser i samband med kirurgiska ingrepp i munnen. Dessa 

fallpresentationer visar på en alternativ metod för atraumatiskt 

avlägsnande av tänder på riskpatienter.

Alternativ metod kan hjälpa riskpatienter 
vid tandextraktion 

Forskning

Den 1 januari 1999 genomfördes en ändring av 

tandvårdslagen [1] och lagen om allmän försäk

Samtliga Sveriges landsting erbjuder behandling av extrem tandvårds

rädsla hos vuxna. Men det är stor skillnad på hur och i vilken omfattning 

behand ling och ersättning regleras. 

[3], se Fakta 1. Meddelandebladet från Socialsty-

relsen beskrev vilken vård som skulle ersättas av 

Referentgranskad – accepterad 
för publicering 12 april 2015. Risk för ojämlik vård av extremt tandvårdsrädda

Risk för ojämlik vård av extremt tandvårdsrädda

Risk för ojämlik vård av 
Forskning

SAMMANFATTNING

Livsmedelsverkets rekommendation för dricks-

vattnets mikrobiella kvalitet gäller även för vattnet 

i dentala unitar. Det innebär att antalet odlingsbara 

mikroorganismer inte bör överstiga 100 per milli-

liter unitvatten (100 CFU/mL). I denna artikel re

Unitens vatten 
inte alltid rent

– strikta hygienrutiner krävs

uppmärksammats är Pseudomonas, atypiska myko-

bakterier (non-tuberculousMycobacterium, NTM) 

och Legionella; patogener som gett upphov till in-

fektioner i samband med tandbehandling [4, 5, 6, 

7]. Förhöjd antikroppstiter mot legionellabakterier 

Referentgranskad litteraturöversikt 

– accepterad för publicering 10 september 2015. 

En analys av vattenkvaliteten i dentala unitar åren 2007–2014 

har genomförts. Resultatet varierar och visar på behovet av 

strikta hygienrutiner för att en patientsäker vattenkvalitet ska 

uppnås. Ett speciellt problem är unitens dricksvatten, vilken  

i regel inte omfattas av vattenreningssystemet.

Bisfosfonater är en grupp av mediciner som används 

vid behandling av osteolytiska sjukdomar. Intrave

Intravenös bisfosfonatbehandling på patienter med cancersjukdomar 

har blivit ett odontologiskt behandlingsproblem genom risken för 

osteonekroser i samband med kirurgiska ingrepp i munnen. Dessa 

fallpresentationer visar på en alternativ metod för atraumatiskt 

avlägsnande av tänder på riskpatienter.

för tumörcellerna utan patientens benmärgsceller 

dör också. Genom att återföra de tidigare insamlade 

Den 1 januari 1999 genomfördes en ändring av 

tandvårdslagen [1] och lagen om allmän försäk

En av tandvårdens allra största utmaningar, både na-

tionellt och internationellt, är att säkra en god mun-

hälsa hos äldre. Trots att den demografiska utveck-

lingen går mot allt fler äldre och allt färre tandlösa 

har äldretandvård inte varit ett prioriterat område. 

Ämnet har vuxit fram som ett svar på utvecklingen 

och undervisa äldretandvård har växt och de senaste 

åren har området hamnat allt mer i fokus. 

Äldretandvård likställs ofta med patienter som 

har rätt till uppsökande verksamhet och nödvändig 

tandvård. Det är ett olyckligt synsätt. Från att vara 

helt oberoende av andras stöd och hjälp för att klara 

Under senare år har både myndigheter och tandvården fått upp ögonen 

för den utmaning det innebär att säkra en god munhälsoutveckling 

hos den äldre delen av befolkningen. Fortfarande finns en betydande 

utvecklingspotential inom såväl tandvård som omsorg och hälso- och 

sjukvård. I denna artikel ges en beskrivning av nuläget samt reflektioner 

över framtida möjligheter att utveckla äldretandvården.

God äldretandvård 

en stor utmaning
Godkänd för publicering 

4 november 2015. 

Figur I. 

TEMA ÄLDRETANDVÅRD

Forskning
Bisfosfonater är en grupp av mediciner som används 

vid behandling av osteolytiska sjukdomar. Intrave

Intravenös bisfosfonatbehandling på patienter med cancersjukdomar 

har blivit ett odontologiskt behandlingsproblem genom risken för 

osteonekroser i samband med kirurgiska ingrepp i munnen. Dessa 

fallpresentationer visar på en alternativ metod för atraumatiskt 

avlägsnande av tänder på riskpatienter.
Forskning

Inom vården finns ett missnöje med ökat admini

strativt krångel som man ofta inte upplever förbätt

rar kvaliteten på vården utan bara innebär en ökning 

av arbetsbördan för personalen. Det är i det sam

manhanget viktigt att understryka att regelverket 

inte har tillkommit för att försvåra för vården utan 

som en hjälp för att undvika problem. 

●

●

●

●

●

Så fungerar det 

medicintekniska 

regelverket 
Läkemedelsverkets inspektioner har visat på brister i kunskapen hos 

tandläkare och tandtekniker om det medicintekniska regelverket.  

Det är ofta inte känt att tandläkarens anvisning i det som tidigare 

kallades ordersedel egentligen är att betrakta som en konstruktions

beskrivning. Här presenteras tre fall där detta fått konsekvenser. 

Godkänd för publicering 25 januari 2015. 
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Forskning

Varje år remitteras drygt en procent av alla barn 

och ungdomar mellan tre och nitton år i Sverige 

till specialiserad barn- och ungdomstandvård [1, 

2]. De vanligaste remissanledningarna är tand-

vårdsrädsla och/eller behandlingsproblem av psy-

kologisk art i kombination med ett odontologiskt 

behandlingsbehov (27 procent), följt av kroniska 

sjukdomar eller funktionshinder (18 procent) och 

hög kariesaktivitet (15 procent) [2]. Dessa tre re-

missorsaker tillsammans står för mer än hälften 

av totala antalet remisser och är, som diagnoser, 

ofta kombinerade så att den enskilda patienten 

har såväl tandvårdsrädsla/behandlingsproblem 

som ett komplext vårdbehov, ibland komplicerat 

av medicinska eller psykosociala förhållanden [2, 

3]. Omhändertagande och behandling blir ofta 

tidskrävande. 

Det finns en repertoar av strategier för att han-

tera tandvårdsrädsla och behandlingsproblem som 

omfattar såväl psykologiska som farmakologiska 

metoder [4–10]. Ett gott psykologiskt omhänder-

tagande och smärtfri behandling är av största vikt. 

Användning av lokalanestesi är den viktigaste me-

toden för att uppnå smärtfrihet och ska användas 

vid all tandbehandling som kan förväntas orsaka 

smärta [11].

Den ofta tillämpade beteendeinriktade meto-

Med strukturerad  

exponeringsbehandling

kan barn klara tandvården
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En behandlingsmodell för invänjning till tandvård, anpassad för barn 

och ungdomar, har utvärderats. Åttio procent av patienterna i studien 

klarade av konventionell revisionstandvård inom allmäntandvården 

under uppföljningsperioden som varierade från tre till sju år. Modellen 

kan användas för att förebygga eller överkomma tidiga tecken på 

tandvårdsrädsla eller behandlingsproblem, liksom för att identifiera 

barn som behöver ett mer anpassat omhändertagande.

diken ”tell–show–do” myntades redan 1959 [12] 

och anpassades för tillämpning inom svensk barn-

tandvård av Annalena Holst [13]. Den bygger på ett 

stegvis, strukturerat tillvägagångssätt för invänj-

ning till tandvård och innebär att man introducerar 

ett moment i taget. Berätta först (tell), visa sedan 

(show), sist provar man (do). Om barnet accepterar 

detta moment, fortsätter man med nästa. Om inte, 

ger man barnet mer tid och fortsatt träning. Till-

sammans med observation av beteende och positiv 

förstärkning används metoden för att uppnå ac-

ceptans [4, 10, 14]. Behandling enligt psykologiska 

metoder kombineras vid behov med sedering, ofta 

i form av lustgassedering alternativt med hjälp av 

bensodiazepinpreparat. 

Vad gäller barn med behandlingsproblem av 

psykologisk art har en lyckandefrekvens på cirka 

80 procent rapporterats i två svenska studier [6, 15]. 

SYFTET MED STUDIEN

Syftet med studien var att beskriva och utvärdera en 

specifik modell för invänjning till tandvård (struk-

turerad exponeringsbehandling), baserad på ”tell–

show–do-metoden” och genomförd inom specia-

liserad barn- och ungdomstandvård för barn 4–12 

år efter remiss med anledning av tandvårdsrädsla/

behandlingsproblem. 

Referentgranskad – accepterad för publicering 17 januari 2015. 
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och undervisa äldretandvård har växt och de senaste 

åren har området hamnat allt mer i fokus. 

Äldretandvård likställs ofta med patienter som 

har rätt till uppsökande verksamhet och nödvändig 

tandvård. Det är ett olyckligt synsätt. Från att vara 

Under senare år har både myndigheter och tandvården fått upp ögonen 

för den utmaning det innebär att säkra en god munhälsoutveckling 

hos den äldre delen av befolkningen. Fortfarande finns en betydande 

utvecklingspotential inom såväl tandvård som omsorg och hälso- och 

sjukvård. I denna artikel ges en beskrivning av nuläget samt reflektioner 
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Forskning

Vi har mycket som är bra i arbetslivet inom tand-

vården i dag. Vi har fina kliniker med goda fysiska 

möjligheter att utföra arbetet och bra arbetsmate-

rial. Trots det har antalet anmälningar av arbets-

skada ökat kraftigt i Sverige de senaste åren, och 

vård och omsorg är den bransch som anmäler flest 

tillfällen [1]. Det genomsnittliga antalet sjukdagar 

har ökat från 10 till 14 under perioden 2011–2015 

[2]. Särskilt de psykosociala arbetsmiljöriskerna 

ökar och de visar sig vara svåra att hantera på ar-

betsplatserna [3]. 

Arbetsrelaterad stress är ett betydande problem 

i hela Europa och 2014 rapporterade 25 procent av 

den arbetande befolkningen att de var stressade 

under större delen av arbetsdagen [4]. Utvecklingen 

gäller därmed inte enbart Sverige, utan är ett inter-

nationellt fenomen på arbetsmarknaden i stort. 

Genom nästan fyra årtionden har forskningen 

visat att tandläkare upplever stress i sin yrkesroll  

[5, 6]. I Sverige har särskilt arbetsvillkoren inom folk-

tandvården ifrågasatts [7, 8]. Trots att teamarbete 

blir allt vanligare och arbetsuppgifter omfördelas, 

saknas forskning som inkluderar samtliga yrkes-

grupper inom den kliniska tandvården. 

Det nationella planeringsstödet 2016 beskriver 

en obalans mellan efterfrågan och tillgång på tand-

läkare, tandhygienister och tandsköterskor, särskilt 

erfarna medarbetare [9]. 

Tandvården, med en hög förändringstakt, en ökad 

sjukfrånvaro och svårighet att rekrytera och behålla 

personal, står inför många utmaningar. 

Syftet med detta arbete är därför: 

Belastningssymtom och 

sviktande arbetsförmåga  

– en utmaning för tandvården
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Anställda inom folktandvården, i synnerhet obefordrade tandläkare 

inom allmäntandvård, har en påfrestande arbetsmiljö. Den upplevda 

stressen har ett tydligt samband med den självskattade arbetsförmågan 

och inställningen till arbetsplatsen, visar denna studie. 

● att beskriva självskattad hälsa och belastnings-

symtom hos tandvårdspersonal i fyra län

● att undersöka skillnader i självskattad hälsa och 

belastningssymtom mellan verksamhetsområ-

den och yrkesgrupper 

● att undersöka eventuella samband mellan be-

lastningssymtom, inställningen till arbetsplat-

sen och självskattad arbetsförmåga.

MATERIAL OCH METOD 

Studien är en tvärsnittsundersökning med använd-

ning av elektroniska enkäter. Enkäten bestod av 

skalor från den svenska översättningen av Copen-

hagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ II) 

[10–12] samt ytterligare frågor av särskild relevans 

för vårdsektorn. 

Data samlades in under perioden 2014–2015 inom 

folktandvården i fyra län. Samtliga anställda i tjänst 

(n = 1 782) mottog per e-post informationsbrev och 

personlig länk till en elektronisk enkät. Efter två 

påminnelser hade svar inkommit från 1 345 perso-

ner (76 procent). Av dessa var 90 procent kvinnor, 

medelåldern var 48,5 år och de hade arbetat inom 

sin organisation i genomsnitt 17,3 år. Fördelningen 

mellan verksamhetsområden och yrkeskategorier 

framgår av tabell 1. 

Genomsnittligt var de svarande nästan tre år äldre 

än de som inte svarade (p < 0,001). Medarbetare 

med ledningsansvar var mer benägna att svara än 

övriga anställda (92 procent versus 74 procent;  

p < 0,001) och svarsandelen varierade mellan yrkes-

grupper (allmäntandläkare 68 procent, specialist-

tandläkare 70 procent, tandhygienister 76 procent, 

tandsköterskor 79 procent, tandtekniker 79 procent 

och anställda med annan utbildningsbakgrund 84 

procent; p < 0,001). 

Globalt självskattad hälsa (en fråga) samt be-

lastningssymtom i form av stress (fyra frågor), 

utbrändhet (fyra frågor) samt sömnbesvär (fyra 

frågor), mättes med COPSOQ II [10–12]. En skala 

avseende positiv inställning till arbetsplatsen eta-

blerades med två frågor från COPSOQ II: Skulle 

du rekommendera andra att söka anställning på din 

arbetsplats? och Hur ofta överväger du att söka nytt 

jobb? Varje fråga hade fem svarsalternativ (Likert-

typ) och poängsattes i analysarbetet 0, 25, 50, 75, 

100. Skalpoäng (möjligt intervall 0–100) beräk-

nades som medelvärdet för frågorna inom varje 

skala förutsatt att minst hälften var besvarade [11]. 

Nuvarande arbetsförmåga, ”Work Ability Score” 

(WAS), skattades på en skala från 0 till 10 poäng, 

där 0 betyder att man inte alls kan arbeta nu och 

10 att arbetsförmågan är som allra bäst just nu 

[13]. Självskattad framtida hälsorelaterad arbets-

förmåga skattades med frågan: Med tanke på din 

hälsa, tror du att du kan arbeta i ditt nuvarande yrke 

även om två år? Svarsalternativen var: Ja, troligen; 

Kanske; Nej, knappast. 

Studien har godkänts av Regionala etikprövnings-

nämnden i södra Sverige och finansierats av Forte.

Godkänd för publicering 10 november 2016

Tabell 1. Fördelningen av de svarande mellan tandvårdens  

yrkesgrupper inom respektive verksamhetsområde.

Allmän- 
tandvård

Specialist- 

tandvård

Annan  
funktion Totalt

Antal % Antal % Antal % Antal %

Tandsköterskor 516 52 139 58 30 26 685 51

Tandhygienister 213 22 20 8 3 3 236 18

Tandläkare
250 25 76 32 15 13 341 25

Tandtekniker

19 17 19 1

Övrigt
10 1 6 2 48 42 64 5

Totalt
989

241
115

1 345 100

DATAANALYS

Univariat fördelningsanalys av studiepopulationen 

redovisas och för bortfallsanalys användes Mann-

Whitney U-test och Pearson Chi2-test. För värdering 

av intern konsistens av skalorna för stress, utbrändhet 

och sömnbesvär användes Cronbach’s alpha. Resul-

tatvariabler presenterades med deskriptiv statistik i 

form av medelvärde och standarddeviation (SD) el-

ler frekvensfördelning. Gruppskillnader analysera-

des för parametriska data med t-test eller ANOVA. 

Skillnader avseende icke-prametriska data analy-

serades med Chi2-test. För sambandsanalys valdes 

” Det är tidigare 

visat att arbets

relaterade 

belastnings

symtom kan vara 

’smitt samma’, 

särskilt från 

tandläkare till 

tandsköterska.”
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” Genom nästan 

fyra årtionden 

har forskningen 

visat att tand

läkare upplever 

stress i sin yrkes

roll.”
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En av tandvårdens allra största utmaningar, både na

tionellt och internationellt, är att säkra en god mun

hälsa hos äldre. Trots att den demografiska utveck

lingen går mot allt fler äldre och allt färre tandlösa 

har äldretandvård inte varit ett prioriterat område. 

Under senare år har både myndigheter och tandvården fått upp ögonen 

för den utmaning det innebär att säkra en god munhälsoutveckling 

hos den äldre delen av befolkningen. Fortfarande finns en betydande 

utvecklingspotential inom såväl tandvård som omsorg och hälso- och 

sjukvård. I denna artikel ges en beskrivning av nuläget samt reflektioner 

över framtida möjligheter att utveckla äldretandvården.

God äldretandvård 

en stor utmaning

Inom vården finns ett missnöje med ökat admini

strativt krångel som man ofta inte upplever förbätt

rar kvaliteten på vården utan bara innebär en ökning 

av arbetsbördan för personalen. Det är i det sam

manhanget viktigt att understryka att regelverket 

inte har tillkommit för att försvåra för vården utan 

regelverket 

andra delar inom tandvårdsområdet som till exem

pel kan ha initierats via anmälningar av avvikelser 

och biverkningar, så kallade negativa händelser. Läkemedelsverkets inspektioner har visat på brister i kunskapen hos 

tandläkare och tandtekniker om det medicintekniska regelverket. 

Det är ofta inte känt att tandläkarens anvisning i det som tidigare 

kallades ordersedel egentligen är att betrakta som en konstruktions

beskrivning. Här presenteras tre fall där detta fått konsekvenser. 

Forskning

Dåliga rotfyllningar kan bero på stress 

Dåliga rotfyllningar kan bero på stress 

Dåliga rotfyllningar och frustration

kan bero på stress och frustration

kan bero på stress 

Bland vuxna i Sverige rotfylls ungefär 250 000 tän-

der per år. Kostnaden för dessa behandlingar mot

Autoreferat Godkänt för publicering 19 juni 2016

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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Den nya tekniken ökade andelen rotfyllningar av 

” Enbart i Sverige beräknas antalet rotfyllda tänder med kvarstående apikal parodontit överstiga 2 500 000.”

” Fyra år efter utbildningsinsatsen uppvisade fortfarande 16 procent av alla nygjorda rotfyllningar dålig kvalitet.”
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