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Hos många äldre patienter finns behov utav väl 
övervägd protetisk terapi, med avsikt att åter-
ställa eller bevara god oral funktion. Syftet med 
detta forskningsprojekt är att klarlägga vilka 
faktorer som är betydelsefulla för en äldre indi-
vids objektiva och subjektiva tuggförmåga. 

Tandhälsan hos äldre svenskar har förbättrats, 
dock är vårdbehovet fortfarande stort, särskilt hos 
de mest sköra patienterna. Patienter med tand-
förluster beskriver ofta att de har problem att tug-
ga maten och för tandläkaren blir det då en viktig 
uppgift att försöka återställa, eller åtminstone be-
vara, tuggförmågan hos dessa patienter. Syftet med 
detta forskningsprojekt är att belysa vilka objekti-
va och subjektiva faktorer som påverkar äldre indi-
viders tuggförmåga.

BAKGRUND
Antalet tänder och tuggfunktion har visat sig vara 
viktiga faktorer när äldre individer, med olika grad av 
omsorgsbehov, får skatta oral hälsa och livskvalitet 
[1]. Tuggförmåga och koppling till kognitiva funk-
tioner, såsom minnesfunktion, perception/spatial 
förmåga eller språk, har också belysts. I detta av-
seende tycks det som att det är tuggförmågan, och 
inte antalet tänder, som spelar störst roll [2]. Även 
djurstudier och epidemiologiska studier har visat 
på detta samband [3, 4]. 

Från ett kliniskt perspektiv verkar det som att bit-
kraft, genererad från tuggmuskulaturen, och antalet 
posteriora ockluderande tandpar (premolarer och 
molarer) är de två faktorer som spelar störst roll för 

en individs tuggförmåga. Därför kan denna vara 
reducerad hos äldre individer med nedsatt mus-
kelstyrka och tandförluster [5]. 

Det verkar dock vara så att den objektiva tuggför-
mågan som skattas av en tandläkare har svag eller 
obefintlig korrelation med patientens självupplevda 
uppfattning av sin tuggförmåga [6]. Reducerat an-
tal tänder påverkar en äldre patients självupplevda 
tuggförmåga negativt. Trots det verkar protesbärare 
eller patienter med reducerat bett överskatta sin 
tuggförmåga i förhållande till vad de faktiskt pre-
sterar i kliniska tester [7]. Tuggförmåga, både ob-
jektiv och subjektiv, är ett komplext fenomen som är 
beroende av flera faktorer, såsom saliv, sväljreflex, 
matkonsistens, lukt, social kontext eller vad indi-
viden förväntar sig i den aktuella livssituationen.

I takt med en förändrad åldersstruktur i Sverige, 
där andelen äldre i befolkningen (65 år eller äldre) 
förväntas öka med cirka 1,3 miljoner individer mellan 
2014 och 2060 [8], finns det därför ett behov av att 
klarlägga vilka faktorer som spelar roll för en äldre 
individs objektiva och subjektiva tuggförmåga. En 
större förståelse för dessa faktorer kan vara vägle-
dande i val av terapi i syfte att bevara eller återställa 
oral funktion och förbättra patientens livskvalitet. 

OBJEKTIV TUGGFÖRMÅGA
Det finns i dag flera metoder för att mäta eller skat-
ta tuggfunktion. Med tuggfunktion menas den ob-
jektiva förmågan att finfördela eller blanda matbo-
lus, till skillnad från begreppet tuggförmåga som 
inbegriper både objektiv och subjektiv funktion. 
Finfördelning av matbolus kan till exempel mä-
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Vad handlar din forskning om?
– Jag vill ta reda på vilka objektiva och sub-
jektiva faktorer som påverkar äldre perso-
ners tuggförmåga.

Varför började du forska?
– Jag började forska för att kunna få en 
möjlighet att fördjupa mig i de frågeställ-
ningar som dyker upp när man jobbar med 
patienter.

Hur får din forskning betydelse för patien-
ter?
– Förhoppningsvis kan vi få mer klarhet i 
hur vi kan hjälpa äldre patienter som upp-
lever att de har problem med att tugga och 
äta mat.

På vilket sätt kommer forskningen få bety-
delse för dig och din karriär?
– På ett personligt plan är det tillfredsstäl-
lande att ha möjlighet att fundera kring 
frågor som dyker upp i ens kliniska var-
dag. Karriärmässigt vet jag inte. Jag tror 
att man är fel ute om man forskar för kar-
riärens skull, men förhoppningsvis öppnar 
det upp möjligheter för olika typer av ar-
betsuppgifter.

Vad ska du göra när forskarskolan är klar?
– Min framtidshorisont sträcker sig fram 
till disputationen. Vad som händer efter 
det får vi se. Jag kommer dock inte att släp-
pa forskningen, utan hoppas kunna fort-
sätta med detta.

Vilken nytta får du av nätverket du bygger 
upp genom forskarskolan?
– Det har varit fantastiskt att kunna knyta 
bekantskap med kolleger från så olika spe-
cialiteter och forskningsprojekt. Det kom-
mer alltid att vara bra att ha starka person-
liga kontakter med andra forskare på olika 
geografi ska platser i Sverige.

Janet Suslick
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” På ett personligt 
plan är det till-
fredsställande 
att ha möjlig-
het att fundera 
kring frågor som 
dyker upp i ens 
kliniska vardag.”

tas genom att partikelstorlek av bearbetad testfö-
da analyseras, och därigenom skattas tuggfunktio-
nen [9]. Andra metoder riktar i stället in sig på att 
analysera hur väl testföda bearbetas och blandas. 
Detta kan till exempel utföras med fl erfärgade tugg-
gummin eller paraffi  nvax.  

Då senare delstudier i forskningsprojektet in-
begriper att undersöka äldre patienters objektiva 
tuggfunktion, kommer den första delstudien i pro-
jektet att innefatta en systematisk litteraturöversikt 
i syfte att identifi era vetenskapliga artiklar som be-
skriver utveckling av eller utvärderar mätmetoder/
instrument som avser att mäta vuxna individers 
tuggfunktion. Utvalda studier kommer sedan att 
bedömas och rankas efter metodologisk kvalitet. 
Vår förhoppning är att resultaten kommer att iden-
tifi era pålitliga mätmetoder som vi kan använda i 
våra fortsatta kliniska studier. 

SUBJEKTIV TUGGFÖRMÅGA
I syfte att undersöka hur äldre individer själva upp-
lever sin tuggförmåga kommer vi även att genom-
föra djupintervjuer kring ämnet tuggförmåga en-
ligt kvalitativ metodik. Vår förhoppning är att dessa 
intervjuer kommer att ge oss insikt i hur äldre indi-
vider upplever sin tuggförmåga och belysa fakto-
rer som är av vikt, men som vi kanske inte beaktat i 
tillräckligt stor grad. Resultaten av dessa intervjuer 
kommer också ge oss kunskap om hur vi utformar 
de frågeformulär som kommer att användas när vi 
ber våra patienter att skatta sin tuggförmåga i våra 
kliniska studier.

” … den objektiva tuggförmågan som 
skattas av en tandläkare har svag  
korrelation med patientens själv-
upplevda uppfattning …”
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KLINISKA STUDIER
Forskningsprojektet kommer slutligen att leda till 
kliniska data från äldre patienter, där vi kommer att 
bedöma både objektiv och subjektiv tuggförmåga 
och dess förhållande till varandra, med vägledning 
av resultat från tidigare studier i forskningsprojek-
tet. Patienternas orala status och tidigare behand-
lingar registreras. 

Objektiv tuggfunktion bedöms med mätinstru-
ment som valts efter tidigare genomförd litteratur-
översikt, och subjektiv tuggförmåga bedöms med 
etablerade frågeenkäter för att mäta självupplevd 
oral hälsorelaterad livskvalitet, till exempel Gene-
ral Oral Health Assessment Index (GOHAI) [10].  

Andra frågeställningar som kan bli aktuella är an-
vändandet av standardiserade matportioner med 
olika konsistenser som testdeltagarna får äta och 
sedan bedöma hur bra de gick att äta. Även nutri-
tionsstatus hos deltagarna skulle kunna bedömas 
med validerade mätinstrument såsom frågeenkäten 
SCREEN II. Vi vet att äldre har sämre nutritionssta-
tus, och vilken betydelse tuggförmågan har i detta 
skulle vara intressant att utreda. l
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