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Sekundärkaries, det vill säga ny karies som upp
står i kanten av – eller i nära anslutning till – tidigare 
fyllning, är den vanligaste orsaken till att fyllningar 
görs om eller repareras. HTA-O sammanfattar och 
kommenterar här en systematisk kunskaps översikt 
om diagnostisk träffsäkerhet samt en analys av kost
nadseffektivitet (se Fakta 1) hos de vanligaste kli
niska metoderna för att upptäcka sekundärkaries, 
framför allt mellan tänderna i sidopartierna [1, 2].

HTA-O:S KOMMENTAR
Medicinskt underlag 

Efter en omfattande litteratursökning kunde 23 
studier inkluderas, men av dem var bara två utför
da in vivo. Resten baserades på extraherade tänder 
monterade i block, vilket aldrig fullt ut kan efterlik
na den orala miljön med saliv och plack et cetera. 
Detta gör att överförbarheten till daglig praxis är be
gränsad. Dessutom hade samtliga studier en stor 
risk för snedvridning (olika typer av felkällor), vilket 
påverkade bevisvärdet negativt. Det krävs med an
dra ord mer robust forskning inom ämnesområdet.

Beräkning av kostnadseffektivitet 
Det är hög metodologisk kvalitet på de hälsoeko
nomiska beräkningarna, men sämre kvalitet på in
gående data, vilket gör att resultaten har hög grad 
av osäkerhet. Det går därmed inte att med säker
het avgöra vilken eller vilka strategier som är kost
nadseffektiva.

Några av de viktigaste svagheterna i de ingående 
studierna i de granskade rapporterna:

● Urval, storlek och lokalisation av sekundär karies
angreppen varierade i de inkluderade primärstu
dierna. Detta kan påverka träffsäkerheten av de 
olika diagnostiska metoderna samt överförbar
heten till klinisk vardag. En avancerad kariesska
da på en tuggyta erbjuder sällan ett diagnostiskt 
problem, medan ett litet sekundärkariesangrepp 
nära tandköttskanten mellan tänderna är myck
et svårare att upptäcka.

● Valideringen av sekundärkariesangreppen varie
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En rapport om diagnostisk träffsäkerhet samt en rapport om 
kostnadseffektiviteten hos de vanligaste kliniska metoderna för att 
upptäcka sekundärkaries publicerades i Journal of Dental Research 
år 2016. Rapporterna visar att underdiagnostik är vanligare än 
överdiagnostik och att laserfluorescens verifierat genom röntgen verkar 
ge bästa resultat till en något ökad kostnad. Dock efterlyser HTA-O, som 
här sammanfattar och kommenterar rapporterna, fler kliniska studier. 

Fakta 1. Kostnadseffektivitet
Med en kostnadseffektivitetsanalys kan två, eller fler, 
alternativa behandlingar jämföras genom en inkremen-
tell kostnadseffektivitetskvot (ICER), vilket visar kvoten 
mellan kostnadsskillnaden och effektskillnaden för en 
behandling jämfört med en annan. 

För att avgöra om beräknad ICER är kostnadseffektiv 
måste man veta vad den maximala betalningsviljan för 
en effekt är. Det finns i dag ingen sådan känd betal-
ningsvilja för effektmåttet ökad tandöverlevnad. Om 
det är aktuellt för samhället att subventionera insatsen 
är det samhällets betalningsvilja som avgör om insatsen 
anses kostnadseffektiv, men om finansieringen ligger 
hos de enskilda individerna kan det vara mer motiverat 
att var och en får avgöra om insatsen bedöms kost-
nadseffektiv.

Kostnad  ny behandling − Kostnad  jämförd behandling ∆ Kostnad
ICER = =

Effekt  ny behandling − Effekt  jämförd behandling ∆ Effekt
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Vetenskaplig artikel

rade i primärstudierna, från klinisk evaluering till 
histologi. Det betyder att underlaget till simule
ringsmodellen kan brista i representativitet.
Man kan ifrågasätta värdet av att simulera långsik

tig kostnadseffektivitet (se Fakta 2) utifrån bristfälliga 
data. Tanken med hälsoekonomiska utvärderingar 
är emellertid att de ska användas som stöd vid be
slutsfattande. Därmed är en samlad bedömning av 
alla fakta kring ett beslutsproblem värdefull, även 
om bedömningen inte uppfyller kraven på evidens. 
Det är dock viktigt att bristerna synliggörs och kom

Fakta 2. Modell för simulering av långsiktiga konsekvenser
En simuleringsmodell syftar till att belysa ett beslutsproblem utifrån bästa 
tillgängliga information. I sådana analyser används därför ofta en mängd uppgifter, 
och det vanligaste är att modellen kan simulera kostnader och effekter längre 
tid än vad empiriska studier har påvisat. Modeller möjliggör också utökade 
analysmöjligheter av osäkerhet på flera nivåer samt test av alternativa scenarion.

Kommenterade 
rapporter
l Brouwer F, Askar H, 

Paris S, Schwendicke 
F. Detecting secon-
dary caries lesions: A 
systematic review and 
meta-analysis. J Dent 
Res 2016; 95: 143–51.

l Schwendicke F, 
Brouwer F, Paris S, 
Stolpe M. Detecting 
proximal secondary 
caries lesions: A cost-
effectiveness analysis. 
J Dent Res 2016 Feb; 
95 (2): 152–9.

Diagnostisk 
träffsäkerhet 
Resultaten i översik-
ten av Brouwers och 
medarbetare visade 
att visuell inspektion, 
röntgen och laser-
fluorescens i princip var 
likvärdiga metoder för 
att upptäcka sekundär-
karies och något bättre 
än taktil sondering [1]. 
Detta betyder att man 
med till exempel enbart 
visuell inspektion missar 
omkring 40 procent av 
de sekundära kariesan-
greppen, medan man 
registrerar 20 procent 
av de friska ytorna som 
karierade. Författarna 
understryker att en så-
dan ”underdiagnostik” 
är att föredra framför 
”överdiagnostik” efter-

som det minskar risken 
för att fyllningar byts ut 
i onödan. Förhållandet 
mellan falskt nega-
tiva och falskt positiva 
fynd blev dessutom 
lite gynnsammare om 
man kombinerade den 
kliniska undersökningen 
med röntgen eller laser-
fluorescens. Med tanke 
på det begränsade ve-
tenskapliga underlaget 
finns det i dagsläget inte 
något skäl att ompröva 
de kliniska rutinerna.

Kostnadseffektivitet
Data från den ovan-
stående systematiska 
översikten [1] användes 
av Schwendicke och 
medarbetare för att 
analysera kostnadsef-
fektiviteten av långsik-
tiga strategier för tre 
metoder [2]:
a) taktil sondering vart-

annat år
b) undersökning med 

röntgen vartannat år
c) laserfluorescens 

vartannat år.
De tre metoderna ana-
lyseras var för sig eller i 
parvisa kombinationer, 
samt med olika värden 
avseende sensitivitet 
och specificitet.

Beräkningarna simu-
lerade vad som händer 
under en livstid för en 
20-årig individ som vid 

simuleringens start har 
en permanent molar 
med vital känslig pulpa 
och restaurering på två 
tandytor. Identifierade 
kariesskador förvän-
tades behandlas och 
kunde i sista stadiet 
leda till extraktion. 
Kostnader beräknades 
utifrån referenspriser i 
Tyskland. Framtida kost-
nader diskonterades 
med 3 procent årligen, 
medan framtida effekter 
inte diskonterades. Kost-
nadseffektivitet mättes 
som extra kostnad per 
extra år tandöverlevnad 
för en strategi jämfört 
med en annan. Data för 
de olika strategiernas 
förmåga att identifiera 
kariesskador byggde på 
den systematiska över-
sikten [1] medan sanno-
likheter för att utveckla 
sekundär kariesskada 
och för övergång mellan 
olika stadier i modellen 
hämtades från ett flertal 
tidigare studier.

Strategin som 
omfattade en kombina-
tion av röntgen med 
verifikation genom taktil 
undersökning gav lägst 
kostnad (1 060 €) och 
med en tandöverlevnad 
på 50 år. Att använda la-
serfluorescens verifierat 
genom röntgen resulte-
rade i högst tandöver-

levnad (53 år), men till 
en något högre kostnad 
(1 157 €). Kostnaden per 
extra år tandöverlev-
nad för den strategin 
beräknades till cirka 300 
kronor (32 €) i jämfö-
relse med strategin med 
lägst kostnad. Givet att 
betalningsviljan per år 
tandöverlevnad översti-
ger 300 kronor, anses 
därmed strategin med 
en kombination av laser-
fluorescens två gånger 
om året verifierat med 
röntgen vara kostnads-
effektiv.

Generellt är det 
ganska små skillnader 
i tandöverlevnad och 
kostnader mellan flerta-
let av de olika strategier-
na, men överlag går det 
att säga att kombina-
tionen av metoderna 
oftast är kostnadsef-
fektiv jämfört med att 
enbart genomföra en av 
metoderna. l

Sammanfattning av originalrapporterna

” Det går inte att med säkerhet avgöra vilken  
eller vilka strategier som är kostnads effektiva.”
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Bindningar och jäv
Sakkunniga och granskare 
har i enlighet med HTA-
O:s krav inlämnat deklara-
tion rörande bindningar 
och jäv. Dessa dokument 
finns tillgängliga på 
HTA-O:s kansli. HTA-O har 
bedömt att de förhållan-
den som redovisas där är 
förenliga med kraven på 
saklighet och opartiskhet.

menteras, så att en beslutsfattare kan ta hänsyn till 
dem. Det är ofta av värde att presentera känslighets
analyser för att beskriva osäkerheten i resultatet.

Sammanfattning
De två rapporterna redovisade sammanfattningsvis 
att visuell inspektion, röntgen och laserfl uorescens 
var likvärdiga metoder för att upptäcka kariesan
grepp i anslutning till fyllningar, men det veten
skapliga underlaget är begränsat.

Den diagnostiska träff säkerheten var begränsad 
men underdiagnostik var vanligare än överdiagnos
tik. Det behövs fl er kliniska studier av god kvalitet 
för att överbrygga denna kunskapslucka.

Beräkningar utifrån långsiktiga simuleringar av 
kostnadseff ektivitet indikerar dock att laserfl uo

rescens verifi erat genom röntgen skulle kunna ge 
bästa resultat till en något ökad kostnad.

VERKTYG VID HTA-O:S GRANSKNING 
Vid HTA-O:s genomgång av originalrapporten an
vändes AMSTAR för kvalitetsgranskning av den 
systematiska översikten [3] samt SBU:s mall för 
kvalitetsgranskning av hälsoekonomiska modell
studier [4]. l

” … visuell inspektion, röntgen och laserfluorescens var 
likvärdiga metoder för att upptäcka kariesangrepp 
i anslutning till fyllningar, men det vetenskapliga 
underlaget är begränsat.”
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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-

dovisas resultaten från samtliga mikrobiologiska 

analyser av vattenkvaliteten i dentala unitar utför-

da åren 2007–2014 vid Oral mikrobiologi, Tandlä-

karhögskolan i Umeå (THU). 

Andelen vattenprov med CFU-tal under gräns-

värdet från THU låg på en stabil nivå med undantag 

för år 2013, medan proven från externa kliniker, det 

vill säga från kliniker utanför THU, visade en stor 

variation. I artikeln presenteras en checklista med 

förslag till åtgärder för att säkra god kvalitet hos 

unitens vatten. SOCIALSTYRELSENS KRAV 

GÄLLER ÄVEN UNITAR

De mikroorganismer som förekommer i den denta-

la unitens vattenledningar utgör normalt ingen häl-

sorisk, men bakterier, virus, svampar och parasiter 

(för översikt, se referens 1 och 2) som finns i vatten-

ledningarna kan orsaka infektioner hos patienter 

med cancer, diabetes och nedsatt immunförsvar. 

Unitens vatten 
inte alltid rent

– strikta hygienrutiner krävs

Utbildningstandvården, 

Umeå universitet/Väster-

bottens läns landsting, 

UmeåE-post: rolf.claesson@

uppmärksammats är Pseudomonas

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 

har påträffats hos tandvårdpersonal [8, 9], vilket 

tyder på yrkesrelaterad exponering. Nyligen rap-

porterades ett fall med legionellainfektion vid en 

svensk tandläkarmottagning. Smittan härrörde 

med stor sannolikhet från unitens dricksvatten, 

vars ledning inte var kopplad till unitens vattenre-

ningssystem [10].
Socialstyrelsens krav på dricksvattnets mikrobi-

ella kvalitet gäller även för vattnet i dentala unitar 

[11]. Det innebär att antalet odlingsbara mikroorga-

nismer (indikatorer för rent vatten) inte bör överstiga 

100 per milliliter unitvatten (100 CFU/mL). För att 

hålla halten mikroorganismer under 100 CFU/mL 

måste den dentala uniten vara försedd med utrust-

ning för vattenrening. Kontroll av vattenkvaliteten 

måste göras minst en gång per år. Det finns i dag 

olika slags reningsanläggningar för dentala unitar 

– effekten kan emellertid variera [1, 12]. 

Med avsikt att undersöka i vilken omfattning 

rekommendationen att säkra unitens vattenkva

litet efterlevs, presenteras resultaten av samtliga 

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.

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 

av tandhälsan hos de äldre. Det kan ha flera benäm-

ningar, men utomlands faller det oftast in under 

rubriken Gerodontics: The branch of dentistry that 

deals with the diagnosis, prevention, and treatment of 

diseases and problems specific to the aged.

I dag har de flesta äldre många naturliga tänder, 

eller fastsittande tandersättningar, högt upp i åld-

rarna. Det ses som ett mått på förbättrad hälsa och 

ökad livskvalitet, men innebär också en förhöjd risk 

att drabbas av mun- och tandsjukdomar och högre 

krav på den dagliga munvården, vare sig man utför 

detta själv eller får hjälp. Behovet av att organisera 

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 

den dagliga tillvaron ökar beroendet successivt, och 

livets senare del kan mycket förenklat beskrivas i tre 

faser som de flesta av oss passerar: den oberoende, 

den sköra och den beroende fasen (figur I). 

Med denna artikel vill vi uppmärksamma äldre-

tandvården genom att ge en kort historik och en na-

tionell lägesbeskrivning samt reflektera över framtida 

möjligheter att utveckla området.

BAKGRUNDEN TILL DAGENS ÄLDRETANDVÅRD

Att bli äldre var förr mer eller mindre likställt med 

att vara tandlös och få avtagbara proteser – eller 

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. 

Uppsökande verksamhetOberoende
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Beroende
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Unitens vatten 
inte alltid rent

– strikta hygienrutiner krävs

Pseudomonas, atypiska myko-

Mycobacterium, NTM) 

; patogener som gett upphov till in

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

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 

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. 

Myndigheterna har olika ansvarsområden inom 

tandvården – förenklat kan man säga att

● Socialstyrelsen beslutar om regler för vad man gör 

inom tandvården

● Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO)

nen över vad man gör inom tandvården, det vill 

säga över vårdgivarna, tandläkarna och annan 

vårdpersonal

● Läkemedelsverket

syn över de produkter man använder inom tand

vården, det vill säga våra dentala material, utrust

ningar och instrument samt tandtekniska arbeten 

inklusive de tandtekniska laboratorierna

● Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)

användningen av produkter som avger strålning 

av olika slag, till exempel dentalröntgen

● Arbetsmiljöverket

Läkemedelsverket genomför regelbundet in

spektioner av tandtekniska laboratorier men gör 

Så fungerar det 

medicintekniska 

regelverket 

Författare:

Anders Berglund

andra delar inom tandvårdsområdet som till exem

pel kan ha initierats via anmälningar av avvikelser 

och biverkningar, så kallade negativa händelser. 

Några sådana fall kommer att diskuteras utifrån 

gällande regelverk.

Tillsynen av tandtekniska produkter lyder under 

det medicintekniska regelverket, då dessa klassifi

specialanpassade medicintekniska produk

. Det har inte varit lätt för de tandtekniska labo

ratorierna att förstå regelverket då det är mycket 

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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i regel inte omfattas av vattenreningssystemet.

Tandläkartidningen 4 • 2015

64

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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Odontologiska forsk-

ningsenheten, Örebro 

läns landsting. 

Inst för hälsovetenskap 

och medicin, Örebro 

universitet

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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Så fungerar det 

medicintekniska 

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-

Belastningssymtom och 

sviktande arbetsförmåga Belastningssymtom och 

sviktande arbetsförmåga Belastningssymtom och 

– en utmaning för tandvården
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E-post: eva.nyqvist@
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Kristina Arnrup

docent, Odontologiska 

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

Godkänd för publicering 10 november 2016

Tabell 1.

” Det är tidigare 

visat att arbets

relaterade 

belastnings

symtom kan vara 

’smitt samma’, 

särskilt från 

tandläkare till 

tandsköterska.”

” Genom nästan 

fyra årtionden 

har forskningen 

visat att tand

läkare upplever 

stress i sin yrkes

roll.”

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 

av tandhälsan hos de äldre. Det kan ha flera benäm

ningar, men utomlands faller det oftast in under 

rubriken Gerodontics: 

deals with the diagnosis, prevention, and treatment of 

diseases and problems specific to the aged.

I dag har de flesta äldre många naturliga tänder, 

eller fastsittande tandersättningar, högt upp i åld

rarna. Det ses som ett mått på förbättrad hälsa och 

ökad livskvalitet, men innebär också en förhöjd risk 

att drabbas av mun- och tandsjukdomar och högre 

krav på den dagliga munvården, vare sig man utför 

detta själv eller får hjälp. Behovet av att organisera 

odontologi, Sahlgrenska 

akademin, Göteborgs 

universitet; enhetschef, 

Hälsoodontologiska 

enheten och Centrum för 

äldretandvård, Folktand-

vården Västra Götalands

över framtida möjligheter att utveckla äldretandvården.

Oberoende

andra delar inom tandvårdsområdet som till exem

pel kan ha initierats via anmälningar av avvikelser 

och biverkningar, så kallade negativa händelser. 

Några sådana fall kommer att diskuteras utifrån 

Tillsynen av tandtekniska produkter lyder under 

det medicintekniska regelverket, då dessa klassifi

specialanpassade medicintekniska produk-

. Det har inte varit lätt för de tandtekniska labo

ratorierna att förstå regelverket då det är mycket 

allmänt skrivet för produkter som mestadels är 

[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

(bild)

HR-konsult, Folktand-

en, Region Örebro 

E-post: eva.nyqvist@

regionorebrolan.se

Kristina Arnrup

docent, Odontologiska 

Folktandvården, Region 

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 

782) mottog per e-post informationsbrev och 

personlig länk till en elektronisk enkät. Efter två 

Forskning

Referentgranskad – accepterad för publicering 27 januari 2015. 

Bisfosfonater är en grupp av mediciner som används 

vid behandling av osteolytiska sjukdomar. Intrave

nös tillförsel av bisfosfonater är en vanlig adjuvant 

terapi vid myelom eller cancersjukdomar med ske

lettmetastaser [1, 2]. Bisfosfonater (BP) är icke me

taboliserbara analoger av oorganiskt pyrofosfat och 

administreras peroralt eller intravenöst. BP binds i 

benvävnad och osteoklastaktiviteten hämmas dels 

genom att osteoklasternas bennedbrytande förmå

ga minskar, men även genom att rekryteringen av 

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 

blodstamcellerna från patienten kan benmärgen 

rekonstitueras [4].Indikationerna för behandling med BP vid myelom 

eller skelettmetastaser är att hämma bennedbryt

ningen [2]. Behandling sker då genom intravenös 

tillförsel av läkemedlet. De vanligaste preparaten är 

zoledronsyra (Zometa™) och pamidronat (Pamidro

nat™). En annan viktig indikation är behandling av 

postmenopausal och cortisoninducerad osteoporos. 

Behandling sker då genom peroral tillförsel av BP. 

Alendronsyra (Fosamax™) och natriumclodronat 

(Bonefos™) är vanligt förekommande bisfosfonater 

i peroral beredningsform. talet kom rapporter om oför

klarliga osteonekroser i käkarna hos patienter som 

behandlats med intravenösa BP [5, 6]. Detta ledde 

fram till att ett samband konstaterades mellan bis

fosfonater och osteonekroser i käkarna. I dag, tio år 

senare, är kunskapsmängden betydligt större om 

samband och riskfaktorer mellan behandling med 

bisfosfonater och käkbensnekros (ONJ). Tandex

traktion, duration och typ av bisfosfonatbehandling 

är de stora riskfaktorerna [7]. Den kumulativa inci

Alternativ metod kan hjälpa riskpatienter 
vid tandextraktion 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 
för tumörcellerna utan patientens benmärgsceller 

dör också. Genom att återföra de tidigare insamlade 

blodstamcellerna från patienten kan benmärgen 

Indikationerna för behandling med BP vid myelom 

eller skelettmetastaser är att hämma bennedbryt

ningen [2]. Behandling sker då genom intravenös 

tillförsel av läkemedlet. De vanligaste preparaten är 

zoledronsyra (Zometa™) och pamidronat (Pamidro

nat™). En annan viktig indikation är behandling av 

postmenopausal och cortisoninducerad osteoporos. 

Behandling sker då genom peroral tillförsel av BP. 

Alendronsyra (Fosamax™) och natriumclodronat 

(Bonefos™) är vanligt förekommande bisfosfonater 
talet kom rapporter om oför

klarliga osteonekroser i käkarna hos patienter som 

behandlats med intravenösa BP [5, 6]. Detta ledde 

fram till att ett samband konstaterades mellan bis

fosfonater och osteonekroser i käkarna. I dag, tio år 

senare, är kunskapsmängden betydligt större om 

samband och riskfaktorer mellan behandling med 

bisfosfonater och käkbensnekros (ONJ). Tandex

traktion, duration och typ av bisfosfonatbehandling 

Tandläkartidningen 7 • 2015

64

Forskning

Den 1 januari 1999 genomfördes en ändring av 

tandvårdslagen [1] och lagen om allmän försäk-

ring och då även en förändring av landstingens 

och regionernas stöd till tandvård för vuxna. I re-

formen fick landstingen och regionerna ett ökat 

ansvar. Tandvård som går under hälso- och sjuk-

vårdsavgift administreras och ersätts av Sveriges 

landsting och regioner. Detta gäller bland annat 

uppsökande verksamhet som bedrivs på boenden 

och sjukhem där dessa patienter erbjuds nödvän-

dig tandvård med avgifter som för öppen hälso- och 

sjukvård. Viss tandvård erbjuds specifikt definie-

rade patientgrupper som del av led i en sjukdoms-

behandling under begränsad tid, inom samma 

avgiftssystem (tolv grupper, S1–S12). En av dessa 

patientgrupper är vuxna personer som lider av ex-

trem tandvårdsrädsla (S10). Från och med 1999 får landstingen ersättning 

från staten för det kostnadsansvar de övertagit för 

delar av vuxentandvården. Från år 2002 inräkna-

des ersättningen i det generella statsbidraget till 

landstingen och regionerna. År 2003 reviderades 

de regler som vägleder landstingen i bedömningen 

av vilka patienter som är berättigade till vård samt 

vilken vård som ges med samma avgift som för öp-

pen hälso- och sjukvård. Syftet var att ge underlag 

för striktare och mer likformiga bedömningar från 

de olika landstingen samt att minska kostnader. 

Revideringen ledde till ändringar i tandvårdslagen 

[1] och tandvårdsförordningen [2] som trädde ikraft 

den första januari 2004 och beskrivs i ett Medde-

landeblad från Socialstyrelsen i mars samma år 

Författare:
Lisa Svensson, tdl, dok-torand, Avd för odonto-logisk psykologi och folk-hälsa, Inst för odontologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.E-post: lisa.svensson@odontologi.gu.seMagnus Hakeberg, ötdl, prof, Avd för odontologisk psykologi och folkhälsa, Inst för odontologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.Ulla Wide Boman, leg psykolog, docent, Avd för odontologisk psyko-logi och folkhälsa, Inst för odontologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

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 

den öppna hälso- och sjukvården samt vad som 

skulle inkluderas i den statliga tandvårdsförsäk-

ringen. Patienter med extrem tandvårdsrädsla 

erbjuds behandling av rädslan till samma avgift 

som avser öppen hälso- och sjukvårdsavgift [2]. Ex-

tremt tandvårdsrädd anses den vara som trots stort 

objektivt och subjektivt behandlingsbehov under 

ett stort antal år avhållit sig från tandbehandling, 

bortsett från kortvariga, akuta ingrepp, och som 

vid utredning hos både tandläkare och legitimerad 

psykolog/psykoterapeut/psykiater bedömts lida 

av svår tandvårdsrädsla/fobi. Ersättningsreglerna gäller bara behandlingen 

mot rädslan och den tandvård som utförs under 

den behandlingen. För tandvård i övrigt gäller 

bestämmelserna om statligt tandvårdsstöd [4]. 

För att behandlingen av personer med extrem 

tandvårdsrädsla ska omfattas av de bestämmel-

ser som avser öppen hälso- och sjukvård krävs att 

behandlingen utförs av tandläkare som har erfa-

renhet av extremt tandvårdsrädda patienter och 

som utför behandlingen i samverkan med legiti-

merad psykolog/psykoterapeut/psykiater samt 

att det finns en behandlingsplan som patienten 

har accepterat [2].År 2001 och 2007 genomförde Socialstyrelsen 

utvärderingar på samtliga grupper som utgör 

tandvård som led i sjukdomsbehandling under 

begränsad tid. I utvärderingen 2001 framgick att 

det fanns stora skillnader mellan landstingens tolk-
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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. 

Myndigheterna har olika ansvarsområden inom 

tandvården – förenklat kan man säga att

 beslutar om regler för vad man gör 

Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) har tillsy

nen över vad man gör inom tandvården, det vill 

säga över vårdgivarna, tandläkarna och annan 

Läkemedelsverket beslutar om regler och har till

Läkemedelsverket beslutar om regler och har till

Läkemedelsverket

syn över de produkter man använder inom tand

vården, det vill säga våra dentala material, utrust

ningar och instrument samt tandtekniska arbeten 

inklusive de tandtekniska laboratorierna

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)

användningen av produkter som avger strålning 

av olika slag, till exempel dentalröntgen

Arbetsmiljöverket har tillsyn över arbetsmiljön.

Arbetsmiljöverket har tillsyn över arbetsmiljön.

Arbetsmiljöverket

Läkemedelsverket genomför regelbundet in

spektioner av tandtekniska laboratorier men gör 

det medicintekniska regelverket, då dessa klassifi

ceras som specialanpassade medicintekniska produk

. Det har inte varit lätt för de tandtekniska labo

ratorierna att förstå regelverket då det är mycket 

allmänt skrivet för produkter som mestadels är 

annat än tandtekniska produkter. Läkemedelsver

kets inspektioner har visat på brister i kunskapen 

ratorierna att förstå regelverket då det är mycket 

allmänt skrivet för produkter som mestadels är 

annat än tandtekniska produkter. Läkemedelsver

kets inspektioner har visat på brister i kunskapen 

om det medicintekniska regelverket och att man 

taboliserbara analoger av oorganiskt pyrofosfat och 

administreras peroralt eller intravenöst. BP binds i 

benvävnad och osteoklastaktiviteten hämmas dels 

genom att osteoklasternas bennedbrytande förmå

ga minskar, men även genom att rekryteringen av 

nya celler till benet minskar [1]. En annan viktig ef

nya celler till benet minskar [1]. En annan viktig ef

nya celler till benet minskar [1]. En annan viktig ef

fekt är att BP hämmar angiogenesen [1].

Myelom är en tumörsjukdom där de malignt 

omvandlade plasmacellerna invaderar benmärgen 

och utsöndrar cytokiner som ökar osteoklasternas 

aktivitet men även faktorer som hämmar osteoblast

aktiviteten [3]. Vid andra tumörsjukdomar sker en 
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rekonstitueras [4].Indikationerna för behandling med BP vid myelom 

eller skelettmetastaser är att hämma bennedbryt

ningen [2]. Behandling sker då genom intravenös 

tillförsel av läkemedlet. De vanligaste preparaten är 

zoledronsyra (Zometa™) och pamidronat (Pamidro

nat™). En annan viktig indikation är behandling av 

postmenopausal och cortisoninducerad osteoporos. 

Behandling sker då genom peroral tillförsel av BP. 

Alendronsyra (Fosamax™) och natriumclodronat 

(Bonefos™) är vanligt förekommande bisfosfonater 

i peroral beredningsform. 
I början på 2000talet kom rapporter om oför

klarliga osteonekroser i käkarna hos patienter som 

behandlats med intravenösa BP [5, 6]. Detta ledde 

fram till att ett samband konstaterades mellan bis

fosfonater och osteonekroser i käkarna. I dag, tio år 

senare, är kunskapsmängden betydligt större om 

samband och riskfaktorer mellan behandling med 

bisfosfonater och käkbensnekros (ONJ). Tandex

traktion, duration och typ av bisfosfonatbehandling 

är de stora riskfaktorerna [7]. Den kumulativa inci

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-

svarar cirka 1 miljard svenska kronor. Kvaliteten på 

en rotfyllning har visats vara starkt korrelerat med 

behandlingsutfallet, på så sätt att god teknisk kva-

litet ger bättre förutsättningar för friska apikala 

förhållanden än när en rotfyllning är ofullständig. 

I såväl svenska som internationella epidemio-

logiska röntgenologiska studier redovisas en hög 

frekvens av bristfälliga rotfyllningar. Som en följd 

rapporteras även en stor andel rotfyllda tänder med 

tecken på infektion. Enbart i Sverige beräknas an-

talet rotfyllda tänder med kvarstående apikal pa-

rodontit överstiga 2 500 000. 
Kliniska kontrollerade studier där endodontiska 

behandlingar utförts av specialister eller studenter 

under handledning visar en betydligt högre andel 

rotfyllningar av god kvalitet och invändningsfria 

apikala förhållanden. Det föreligger således en 

stor skillnad i vad som är möjligt att nå och vad som 

faktiskt uppnås i allmäntandvården. Vilka faktorer 

som påverkar kvaliteten på rotfyllningar i allmän

FörfattareLisbeth Dahlström, 
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Trots ny teknik blir hälften av alla rotfyllningar defekta. En orsak är att 

tandläkare ibland upplever endodontiska behandlingar som komplexa 

och svåra. Behandlingarna förknippas ofta med negativa känslor som 

stress och frustration, och är många gånger utförda med en känsla av att 

sakna kontroll. Det visar en avhandling vid Göteborgs universitet.
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i Göteborg (Molander et al 2007, Reit et al 2007). 

Den nya tekniken ökade andelen rotfyllningar av 

hög kvalitet men minskade inte andelen bristfäl-

liga rotfyllningar. Syftet med avhandlingen var att fortsätta utreda 

problematiken kring bristande rotfyllningskvalitet. 

Det övergripande målet var att finna möjligheter till 

att förbättra kvaliteten. Två forskningsstrategier 

testades; en kvantitativ ”aktionsorienterad”, där 

effekten av ny instrumenteringsteknik studerades, 

” 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.”




