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Forskning

Problemet med att biofilmer bildas i dentala unitar, 
vilket leder till hög bakteriemängd i vattnet, har un-
der lång tid varit föremål för undersökningar och de-
batt både i Sverige och internationellt [1–4]. Innan 
reningssystem fanns tillgängliga och införda, före-
kom ibland så hög bakteriemängd i unitar att vatt-
net var direkt otjänligt att användas, luktade och 
smakade illa och utgjorde en påtaglig risk för in-
fektionskänsliga patienter. Risken fanns att vattnet 
kunde innehålla patogena bakterier som exempel-
vis Legionella pneumophila [2, 5, 6], och den risken 
finns fortfarande. 

Legionella är en opportunistisk bakterie som kan 
ge lunginflammation, i första hand bland äldre och 
infektionskänsliga patienter. Det är i allmänhet 
ofarligt för friska personer att dricka vatten med 
hög bakteriemängd rent allmänt eller speciellt 
med Legionella, men problemet accentueras om 
bakterierna finns i så kallade aerosoler som bildas 
under preparation med high-speed, ultraljud och 
sprayning, då dessa små vattendroppar kan inandas 
av patienten och komma till lungorna. Ibland kan 
riktigt höga bakteriemängder (> 100 000 CFU/ml 
vatten) påvisas [6] och det måste anses som olämp-
ligt att använda sådant vatten i tandvården även om 
en frisk person inte blir sjuk av det.

Socialstyrelsen kom därför 2006 att införa en re-
kommendation om årlig kontroll av unitvatten, och 
antalet bakterier fick då inte överstiga 100 CFU/ml 
vatten för att vara godkänt. Om man hade högre 
bakteriemängd i unitvattnet skulle åtgärder vidtas 

[7]. Det fanns på marknaden flera metoder att ta 
till, varav några inte hade utprovats ordentligt i an-
vändning under en längre tid [8–11]. Vissa åtgärder 
var anpassade till unitens specifika fabrikat, andra 
metoder var mer allmängiltiga och kunde kopplas 
till befintliga unitar, och några var inbyggda i uni-
ten. I dag är alla unitfabrikat försedda med inbyggda 
vattenreningssystem, som dessutom ska användas 
om garantin ska gälla. 

Vattenreningssystem har nu kommit att införas 
successivt i hela landet, på privata tandvårdsklini-
ker såväl som inom folktandvården, med förbätt-
rat resultat [12]. Hur dessa fungerar efter några 
års användning är inte känt. Laboratoriet för oral 
mikrobiologi i Göteborg har avtal både med folk-
tandvårdskliniker och privata kliniker där det blir 
möjligt att följa utfallet under flera år. Föreliggande 
rapport visar utfallet under fyra år (2013–2016) för 
över 1 000 unitar på mer än 130 kliniker vid folk-
tandvården i Västra Götalandsregionen.  

MATERIAL OCH METODER
Kliniker och unitar

Laboratoriet för oral mikrobiologi erbjöd 2010 möj-
lighet att teckna avtal om årlig bakteriekontroll av 
unitvatten. Med folktandvården i VG-regionen teck-
nades ett separat avtal som 2013 kom att omfatta 
130–140 kliniker i regionen med cirka 1 130 unitar. 
Antalet kliniker och unitar som har skickat in vat-
tenprov har varierat under åren på grund av sam-
manslagningar, flytt, ombyggnationer, byte av uni-

Bakteriehalten i vattnet från dentala unitar har kontrollerats  
i en långtidsuppföljning inom Folktandvården Västra Götaland. 
Resultatet visar att beslutet att införa vattenrening på samtliga 
unitar i VG-regionen har varit lyckosam – över 90 procent av 
klinikernas unitar godkändes 2016.
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tar och ”glömska”. Antalet kliniker och unitar som 
ingår i rapporten för varje år framgår av tabell 1. 

Provtagning
Vid avtalad tidpunkt skickades ett provtagningsset 
ut till varje klinik och unit till klinikkoordinatorn så 
att alla klinikens unitar kontrollerades samtidigt 
och att transporten till laboratoriet samordnades 
och skedde inom 24 timmar, som tidigare redovi-
sats [6, 12]. Alla prov togs på förmiddagen efter cir-
ka 2–3 timmars arbete. Unitar som inte användes 
den aktuella dagen spolades igenom 3 minuter före 
provtagning. Måndagar undveks då man kunde få 
en tillfällig förhöjning av bakteriemängden under 
helger och semestrar. Målsättningen var att få det 
lägsta värdet (bästa värdet) på bakteriemängden 
i varje unit. 50 ml tappades via trevägssprutan till 
medskickade rör och sändes till laboratoriet utan 
särskilda kylprocedurer.

Analys
Analysen genomfördes genom odling på agarplattor 
enligt standardförfarande och som tidigare redovi-
sats [4, 6]. Plattorna inkuberades i 22 °C och avlästes 
dels efter 2 dygn (snabbväxande), dels efter 7 dygn 
(långsamväxande), och bakteriemängden angavs 
som CFU/ml vatten (CFU= kolonibildande enhet).

RESULTAT
I tabell 1 framgår det att 129–135 kliniker omfattan-
de 1 026–1 074 unitar deltog i uppföljningen under 
åren 2013–2016. Antalet godkända kliniker (med 
mindre än 100 CFU/ml vatten i alla sina unitar) va-
rierade mellan 51,9 och 73,3 procent, medan anta-
let godkända unitar varierade mellan 81,9 och 91,4 
procent under de fyra åren. År 2014 fick ett sämre 
utfall än både 2013 och 2015 då ett större antal klini-

ker (22 kliniker = 16,8 procent) hade klinikrelatera-
de problem (se nedan) med mer än tre underkända 
unitar på samma klinik jämfört med vad som regi-
stre rades under 2013 (tolv kliniker = 9,2 procent) och 
2015 (nio kliniker = 6,7 procent). 

Tabell 2 redovisar utfallet av godkända och med 
tvekan godkända kliniker/unitar i relation till det re-
ningssystem som använts. Alpro/Bilpron-systemet 
är totalt dominerande inom folktandvården i VG-
regionen och en statistisk jämförelse med andra 
system är inte meningsfull. Man kan dock konsta-
tera att de andra systemen inte avviker i praktiken 
på något påtagligt sätt. Införandet av Recyclean B 
som antimikrobiell procedur i Planmeca/Plandents 

Tabell 1. Utfall av mikrobiologisk test på unitvatten från unitar/kliniker 
inom folktandvården i VG-regionen under åren 2013–2016.

Enhet Antal 2013 2014 2015 2016

Kliniker Totalt antal 130 131 135 129*

Godkända (< 100 CFU) 90 (69,2 %) 68 (51,9 %) 99 (73,3 %) 81 (62,8 %)

Godkända med tvekan (< 500 CFU) 7 (5,4 %) 11 (8,4 %) 8 (6,0 %) 19 (14,7 %)

Underkända (> 500 CFU) 33 (25,4 %) 52 (39,7 %) 28 (20,7 %) 29 (22,5 %)

Antal kliniker med genomgående problem 
(minst 3 underkända/tveksamma unitar) 12 (9,2 %) 22 (16,8 %)** 9 (6,7 %) 6 (4,7 %)

Unitar Totalt antal 1 043 1 063 1 074 1 026

Godkända (< 100 CFU) 927 (88,9 %) 870 (81,9 %) 966 (89,9 %) 938 (91,4 %)

Godkända med tvekan (< 500 CFU) 28 (2,6 %) 58 (5,4 %) 31 (2,9 %) 42 (4,1 %)

Underkända (> 500 CFU) 88 (8,4 %) 135 (12,7 %) 77 (7,2 %) 46 (4,5 %)

*12 kliniker tog ej prov 2016, men har gjort det tidigare
**158 unitar på 13 kliniker använder Recyclean B

Tabell 2. Antal unitar godkända med tvekan och underkända  
i relation till det vattenreningssystem (rengöringsmetod) som  
uppgavs av kliniken för år 2016.

Rengöringsmetod*
Antal  
unitar

Antal unitar  
godkända med tvekan 

(100–500 CFU/ml)

Antal  
underkända unitar  

(> 500 CFU/ml)

Alpro/Bilpron 837 28 (4,3 %) 27 (3,2 %)

Unit Clean 53 2 (3,8 %) 6 (4,3 %)

KaVo/Oxygenal 21 1 (4,8 %) 1 (4,8 %)

Sterilox 6 0 0

Planosil 18 1 (3,5 %) 0

Plan Pure 49 1 (2,0) 12 (24,5)

Oklart 40 9 (22,5 %) 0

Totalt 1 026 42 (4,1 %) 46 (4,5 %)

*Alpron/Bilpron, Svensk Dental Service, Göteborg; Unit Clean, DAB, Upplands Väsby; KaVo/
Oxygenal, KaVo, Upplands Väsby; Sterilox, DAB, Upplands Väsby; Planosil och Plan Pure, Planmeca/
Plandent, Forsbergs Dental AB, Stockholm.

” Innan renings
system fanns 
tillgängliga, 
förekom ibland 
så hög bakterie
mängd i unitar 
att vattnet var 
direkt otjänligt 
att användas …”
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unitar åren 2014–2015 innebar en otillräcklig rening. 
158 unitar på 13 kliniker hade detta system 2014 var-
av 12 (7,6 procent) och 46 (29,1 procent) uppvisade 
bakterietal > 100–500 CFU/ml respektive > 500 
CFU/ml. Detta förklarar uppgången av antalet un-
derkända unitar för 2014 i tabell 1. Kliniker som bytt 
Recyclean B mot någon annan metod fick tillbaka 
godkända värden, medan några kliniker som hade 
Recyclean B även under 2015 hade fortsatt höga 
bakterietal i sina unitar.

DISKUSSION
Föreliggande redovisning visar tydligt att rening av 
vattnet i dentala unitar har avsedd effekt och att de 
som kontrollerar sitt vatten regelbundet har över 
90 procent av sina unitar godkända. Det är betyd-
ligt bättre än de 25 procent som godkändes inom 
folktandvården i Göteborg 2006 innan några re-
ningssystem införts [4]. Det är också bättre än de 
77,3 procent som godkändes 2010 för folktandvår-
den i VG-regionen, som det året hade beslutat att 
installera vattenrening på alla kliniker/unitar [12].   

Målsättningen måste dock vara att nå 100 pro-
cent, och förklaringarna till de kvarstående cirka 
5–10 procenten av klinikerna och unitarna som fått 
underkänt kan härledas till dels klinikrelaterade pro-
blem, dels unitrelaterade problem. Klinikrelaterade 
problem är ofta systemfel som innebär att kliniken 
har en felaktig rutin eller metod för vattenrening. 
Att vattenreningsmetodiken kan vara felaktig eller 
otillräcklig är Recyclean B-proceduren ett bra ex-
empel på, som infördes under 2014 på ett antal kli-
niker. Ett annat klinikrelaterat problem kan man se 

i denna uppföljning då några kliniker hade problem 
med höga bakterietal på flera av sina unitar år efter 
år utan att man gjorde något påtagligt försök att åt-
gärda problemet eller åtminstone ta reda på vad det 
kunde bero på. I några fall har vi kunnat konstatera 
att felet kan ligga i fastigheten som inte levererar 
vatten med tillräckligt hög kvalitet. I ett par fall har 
man funnit kopplingsfel eller blinda ledningar som 
uppkommit i samband med ombyggnationer/reno-
veringar/installationer där det kan gå några år innan 
bakterietillväxten har skett så att den upptäcks i unit-
vattnet. Hög bakteriemängd är alltid en signal om 
att någonting inte är som det ska vara. Det är dock 
mycket sällsynt att kranvattnet och det kommunala 
vattnet har några bakterier. Om så sker brukar det 
vara så omfattande att det även inkluderar andra 
delar av kommunen.

Högt bakterietal på enskilda unitar förekommer 
och är mer att härleda till tillfälligheter eller den 
mänskliga faktorn, som att man glömt att utföra 
reningsproceduren. I de flesta fall leder ett högt an-
tal bakterier i kontrollen till att man gör en förnyad 
rening och får ett godkänt resultat vid ny provtag-
ning. Visserligen utgår kontrollen från att analysen 
ska finna ett lägsta (”bästa”) antal för att på så sätt 
minimera riskerna för tillfälligt hög förekomst av 
bakterier och metodvariationer. Socialstyrelsen 
valde att i sina rekommendationer lägga gränsen 
på 100 CFU för godkänt vatten, medan EU i övrigt 
och även USA lagt sig på 200 CFU [6]. CDC i USA 
och Livsmedelsverket anger 500 CFU för tjänligt 
vatten, men med tvekan [6]. Det finns naturligtvis 
inte någon skarp gräns för detta och vi har valt att 
särredovisa de kliniker och unitar som har > 100–
500 CFU där det kan ha orakats av tillfälligheter. 
Vattnet kan användas, men man bör följa upp det 
till nästa gång. 

De redovisade resultaten i denna rapport är från 
de så kallade snabbväxande bakterierna och inklu-
derar eventuella patogener, om de finns. Påvisande 
av Legionella måste dock ske enligt en separat me-
todik och görs bara på särskild begäran. Inte heller 
redovisas de långsamväxande bakterierna i denna 
rapport, då det inte ingår i Socialstyrelsens rekom-
mendation. Det kan mycket väl inträffa att man har 
ett godkänt resultat på de snabbväxande bakterierna, 
men att de långsamväxande är långt över tillåten 
nivå. Förekomst av dessa i höga nivåer speglar att 
biofilmer har etablerat sig i unitens slangsystem 
och att man tillfälligt kan uppnå ett godkänt resultat 
men att man bör åtgärda även ett högt antal (> 5000 
CFU/ml) långsamväxande. Det ska också tilläggas 
att etablerade biofilmer kan vara mycket svåra att 
bli av med, och kan åtgärdas med Na-hypklorit el-
ler andra klorpreparat [6, 11]. Detta ska dock ske 
begränsat, då sådana preparat i högre grad är kor-
rosiva och miljöovänliga. 

Föreliggande rapport av kvaliteten på unitvatten 
åren 2013–2016 inom folktandvården i VG-regionen 

” … de kvar
stående cirka 
5–10 procenten 
av klinikerna och 
unitarna som 
fått underkänt 
kan härledas 
till dels klinik
relaterade 
problem, dels 
unitrelaterade 
problem.”
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visar att vattenkvaliteten är god efter att systema-
tisk rening av unitvattnet har införts, men betonar 
att goda rutiner för regelbunden rening och årlig 
kontroll är nödvändiga för att kvaliteten ska kunna 
behållas under många år.

SAMMANFATTNING
Bakteriologisk kontroll av vatten från > 1 026 denta-
la unitar vid > 129 kliniker utförs årligen inom folk-
tandvården i Västra Götaland. Antalet godkända 
(< 100 CFU/ml) unitar har ökat från 2013 till 2016 
då 91,4 procent är godkända, eller 95,5 procent om 
även godkända med tvekan (> 100–500 CFU/ml) 
inräknas. Alltjämt kvarstår några kliniker där man 
inte kontinuerligt gör kontroller, har bristande ruti-
ner eller inte följer upp underkända unitar. 

ENGLISH SUMMARY
The standard of water in dental units is increasingly 
better – a report from Public Dental Health Service 
of VG-region, Sweden, during 2013–2016
Gunnar Dahlén and Gunilla Hjort
Tandläkartidningen 2017; 109 (15): 50–3
Within the Public Dental Health Service of Västra 
Götaland Region of Sweden, an assessment of water 
bacteriological levels is performed annually on den-
tal unit water lines (DUWL) at more than 1026 den-
tal units across approximately 130 clinics. In 2016, 
91.4 % of  clinics reported less than 100 CFU/ml in 
the units, a number which has gradually increased in 
recent years. Indeed, if those reporting less than 500 
CFU/ml are also included 95.5 % units passed suc-
cessfully. Despite these positive outcomes, a number 
of clinics and units still fail to control the bacterio-
logy of the water regularly due to inadequate rou-
tines, negligence or inadequate cleaning procedu-
res once high numbers of bacteria were detected. ●
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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

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. 
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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

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 

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.

kan hjälpa riskpatienter 
vid tandextraktion 

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
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Bisfosfonater är en grupp av mediciner som används 

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.
Bisfosfonater är en grupp av mediciner som används 

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.
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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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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 

behandling och ersättning regleras. 

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

relsen beskrev vilken vård som skulle ersättas av 

Den 1 januari 1999 genomfördes en ändring av 
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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 

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.

rar kvaliteten på vården utan bara innebär en ökning 


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. 

Några sådana fall kommer att diskuteras utifrån 

gällande regelverk.

Tillsynen av tandtekniska produkter lyder under 

det medicintekniska regelverket, då dessa klassifi

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.”

” … goda rutiner 
för regel bunden 
rening och årlig 
kontroll är nöd
vändiga för att 
kvaliteten ska 
kunna be hållas 
under många 
år.”


