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Kariesförekomsten hos barn och ungdomar i de 
nordiska länderna har minskat under de senaste 
två decennierna, och antalet tänder hos äldre 
individer har ökat. Social ojämlikhet i oral hälsa 
existerar dock fortfarande i alla åldersgrupper. 
Faktorer som låg inkomst, låg utbildningsnivå 
och immigrantstatus är förknippade med sämre 
oral hälsa. 

År 2008 uppgav Commission on Social Determi-
nants of Health, inrättad av Världshälsoorgani-
sationen (WHO), att det finns stora ojämlikheter i 
hälsa både inom och mellan länder, vilket innebär 
att mer eftersatta områden har högre sjukdoms-
nivåer i såväl den industriella som den icke-indu-
striella världen [1]. Kommissionen pekar på de so-
ciala determinanterna som särskilt relevanta för 
orsakerna till ojämlikhet i hälsa. Det är determi-
nanter såsom länders politiska strukturer och sty-
relseskick, människors socioekonomiska position 
i samhället och befintligt sjukvårdssystem [1]. En-
ligt WHO är social ojämlikhet i oral hälsa också ett 
globalt fenomen som innebär att socialt och eko-
nomiskt utsatta grupper har störst andel av olika 
orala sjukdomar [2].

De nordiska ländernas hälso- och tandvårds-
system ingår i de statliga välfärdsstatsmodellerna 
som bygger på ideologin om rättvisa och solidaritet. 
Därtill anser såväl politiker som allmänhet att lika 
tillgång till tandvård är av stor vikt. Välfärdsmodel-

len utvecklades under förra seklet med tydliga mål 
för tandvårdssystemen via lagstiftning i Norden. 

Den nordiska modellen för organisation och finan-
siering av tandvård kännetecknas av en omfattande 
offentlig tandvårdssektor genom allmän eller lokal 
beskattning [3]. Staten har en central roll avseende 
organisation och kontroll av tandvårdssystemen via 
olika myndigheter (jämför Sveriges Socialstyrelse 
och Försäkringskassa). Alla fem nordiska länder 
har en privat sektor som i vissa fall subventioneras 
av det offentliga tandvårdsstödet. Kostnaderna 
för vuxentandvård ersätts i varierande grad [4]. 
En relativt stor andel av de vuxna befolkningarna 
besöker regelbundet tandvården [5]. Avgiftsfri fö-
rebyggande och behandlande tandvård för barn och 
ungdomar etablerades för flera decennier sedan 
i samtliga nordiska länder och flera har särskilda 
system när det gäller finansiellt stöd till personer i 
svåra ekonomiska situationer [4]. 

Forskning har tidigare pekat på betydande so-
ciala ojämlikheter i oral hälsa i Norden. I den här 
artikeln avser vi att sammanfatta det aktuella kun-
skapsläget avseende social ojämlikhet i oral hälsa 
i våra fem länder.

MATERIAL OCH METOD 
Författarna till denna artikel har gjort en separat 
beskrivning av sociala ojämlikheter i orala sjukdo-
mar i de olika befolkningsgrupperna i varje nord-
iskt land. Beskrivningarna baseras på uppgifter 
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från hälsomyndigheters regelbundna eller årliga 
rapporter om oral hälsa hos barn i Danmark, Fin-
land, Norge och Sverige. 

I Danmark och Sverige samlades data in från barn 
och ungdomar i utvalda åldersgrupper. Uppgifter 
om vuxnas orala hälsa rapporteras regelbundet till 
hälsomyndigheter i Danmark (25, 40 och 65 år), 
Finland (från den offentliga sektorn) och Sverige. 
I Danmark, Island och Norge genomförs regelbun-
det enkätundersökningar om hälsa och livsstil som 
inkluderar frågor om oral hälsa.

Dessutom refereras i denna artikel till studier 
som publicerats av de nordiska universiteten i såväl 
internationella som nationella tidskrifter. Eftersom 
antalet publikationer avseende oral hälsa är relativt 
få från Island har andra informationskällor också 
inkluderats.

RESULTAT
Barn och ungdomar
Danmark

Utvecklingen av oral hälsa bland danska barn och 
ungdomar har studerats under nästan 50 år. Den 
största minskningen av kariesförekomst ägde rum 
på 1980-talet, men en nyligen publicerad studie 
av 15-åringar visar att kariesprevalensen (DMFT 
> 0) har minskat ytterligare, från 71 procent 1995 
till 45 procent 2013 [6]. Samma studie visade att 
den absoluta ojämlikheten i karies minskade inom 
alla socialgrupper, medan de relativa ojämlikhe-
terna ökade. Det innebär att skillnaden mellan 
socialgrupper ökade [6]. År 2019 var prevalen-
sen av karies (DMFT) bland 12-åringar 18 procent 
och medelvärdet av DMFT var 0,3 [7] (tabell 1). 
Studier publicerade i slutet av 1990-talet visade 
en skev fördelning av kariesförekomsten, där allt 
fler barn inte hade någon karies, samtidigt som 
ett begränsat antal barn hade en betydande ka-
riesförekomst. Denna typ av polarisering i kari-
esprevalensen fanns alltjämt i studier publicera-
de 2010, vilka dessutom visade på en geografiskt 
och socialt skev kariesförekomst [8, 9]. Att ha för-
äldrar med låg utbildningsnivå eller icke-danskt 
medborgarskap var tydligt förknippat med mycket 
karies och karieserfarenhet hos barnen [9]. Mul-
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Författaretivariabla statistiska analyser visade en oddskvot 
för karieserfarenhet på 1,8, vilket innebär att barn 
till mödrar med låg utbildningsnivå hade nästan 
två gånger så mycket karies jämfört med barn till 
mödrar med hög utbildning [8]. Oddskvoten för 
karies hos barn till invandrarmödrar var 2,0 jäm-
fört med barn till danska mödrar [8].

Finland
Enligt uppgifter som samlats in av den offentliga 
tandvården i Finland sågs en betydande minsk-
ning av karieserfarenhet hos 12-åringar från 1975 
(6,9 DMFT) till 1990-talet (1,2 DMFT) [10, 11]. 
Efter 2011 har information om barns och ungdo-
mars orala hälsa varit tillgänglig i Sotkanet Indica-
tor Bank, det finska Institutet för hälsa och välfärd 
[10]. Data därifrån visade att tandhälsan hos barn 
och ungdomar, som besökt tandvården, har för-
bättrats ytterligare [10]. Kariesprevalensen bland 
12-åringar minskade från 46 procent år 2012 till 38 
procent år 2018, och medelvärdet av DMFT hos 
12-åringar minskade från 1,3 till 0,9 under sam-
ma period (tabell 1). Emellertid är fördelningen 
av obehandlad karies starkt polariserad, vilket 
innebär att man fann en hög kariesprevalens (≥ 3 
karierade tänder) hos 5 procent av de undersök-
ta 12-åringarna [10]. Dessutom har man rappor-
terat signifikanta geografiska skillnader i barns 
och ungdomars orala hälsa [11]. Sådana variatio-
ner återspeglar sannolikt socioekonomiska skill-
nader, eftersom barn och ungdomar i södra Fin-
land – med dess befolkning som relativt sett är mer 
förmögna och har högre utbildning – hade en oral 
hälsa som låg på den högsta nivån, medan den ora-
la hälsan var sämst i de norra delarna av Finland 
[11]. Vidare identifierades en social gradient i ora-
la hälsodeterminanter på skolnivå, vilket innebar 
att i skolor med barn från familjer med hög socio-
ekonomisk ställning var tandborstningsfrekven-
sen högre [12]. Följaktligen kan en social gradient 
mellan skolor bidra till en ojämlikhet i oral hälsa 
bland finska ungdomar [12].

Island
Prevalensen av kariessjukdom hos 12-åringar hade 
förbättrats med 74 procent mellan undersökningar 
som genomfördes 1986 (genomsnitt 11,1 DMFT) 
och 1996 (genomsnitt DMFT 3,1). Endast 1 procent 
av 15-åringarna var kariesfria 1986, men denna an-
del ökade till 26 procent år 1996 [13]. En tredje-
del av 12-åringarna och 20 procent av 15-åringar-
na var kariesfria och medelvärdet av DMFT var 
2,1 respektive 4,3 (tabell 1) [14]. Uppgifter publi-
cerade 2011 visade ett signifikant samband mel-
lan familjeinkomst och antal karierade och fyll-
da permanenta tänder bland isländska skolbarn 
[15]. År 2008 genomlevde Island en omfattande 
finansiell kris med allvarliga effekter på landets 
ekonomi och dess invånare. En studie av tandlä-

Tabell 1. Medelvärde DMFT och  
kariesprevalens (DMFT > 0) för 12-åringar

Land
Medelvärde DMFT 
bland 12-åringar

Kariesprevalens
DMFT > 0

Danmark 0,3 (2019) 18 % (2019)

Finland 0,9 (2018) 38 % (2018)

Island 2,1 (2005) 34 % (2005)

Norge 0,9 (2017) 40 % (2017)

Sverige 0,7 (2017) 32 % (2017)

” I den här artikeln 
avser vi att 
sammanfatta 
det aktuella 
kunskapsläget 
avseende social 
ojämlikhet i oral 
hälsa i våra fem 
länder.” 
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kares åsikter om effekterna av finanskrisen 2008 
på tandvårdstjänster visade att tandläkarna upp-
fattade ett ökat behov av barntandvård, men man 
rapporterade också en minskad efterfrågan på vård 
från föräldrarna [16].

Norge
Under de senaste 30 åren har det skett en betydan-
de förbättring av oral hälsa och den största förbätt-
ringen sågs på 1980-talet. Rapporter från 1990-talet 
visade minskande DMFT-värden, men en mindre 
andel barn hade fortfarande hög karieserfarenhet 
[17]. År 2018 hade 16 procent av 5-åringar, 40 pro-
cent av 12-åringar och 73 procent av 18-åringar en 
karieserfarenhet med DMFT > 0 [17], och medel-
värdet av DMFT bland 12-åringar under 2017 var 
0,9 [18] (tabell 1). Nationella data från 2018 visar 
att andelen barn med mycket hög karieserfaren-
het (DMFT > 9) var 1,3 procent, 0,2 procent och 8,9 
procent bland 5-, 12- och 18-åringar. Det finns geo-
grafiska variationer i prevalensen av karies mellan 
olika delar av Norge. I Finnmark (Nord-Norge) var 
kariesprevalensen (DMFT > 0) bland 18-åringarna 
som högst (82 procent), medan Hedmark i söder 
hade den lägsta nivån (63 procent) [19].

En studie av Wigen & Wang utvärderade, i ett 
lågkariesområde, kariesstatus hos 5-åringar rela-
terat till föräldrarnas socioekonomiska status, na-
tionella ursprung, orala hälsobeteende och attityd 
[20]. Oddskvoten för dentinkaries var 4,8 hos barn 
där en förälder eller båda föräldrarna var av icke-
västerländskt ursprung och oddskvoten för den-
tinkaries hos barn till föräldrar med låg utbildning 
var 3,0 jämfört med barn till norska föräldrar och 
föräldrar med hög utbildning [20]. Studier från en 
förskolepopulation i Oslo visade att kariespreva-
lensen i en subgrupp av invandrarbarn var betydligt 
högre och de drabbades oftare av svår karies och 
tidigare sjukdomsdebut än subgruppen av väster-
ländska barn [21].

Sverige
En rapport från Socialstyrelsen år 2013 analyse-
rade sociala skillnader i oral hälsa bland barn och 
ungdomar. Analysen visade att mer än 90 pro-
cent av 3-åringarna och 25 procent av 19-åringar-
na inte hade någon karies [22]. Andelen 12-åring-
ar som hade karies (DMFT > 0) var 32 procent år 
2017 och medelvärdet av DMFT var 0,7 (tabell 1). 

Risken för att få karies var beroende av flera so-
ciala determinanter, och en tydlig social gradient 
noterades. Rapporten visade också tydligt att stads-
delen, i vilken människor bor och barn växer upp, 
påverkar munhälsan. Ju mindre resurser familjer 
har och var de bor, inklusive områden dominerade 
av invandrare/migranter, desto högre var risken för 
karies [22]. Nyligen fann Juhlin et al ett liknande 
samband mellan sociala faktorer och risk för ka-
ries bland 3- och 7-åringar, och författarna kunde 

visa att familjeinkomst var starkt korrelerad med 
karieserfarenheten i båda åldersgrupperna [23]. 
Kramer et al utförde en flernivåanalys av karies i 
förhållande till socioekonomiskt status; med hjälp 
av ett socioekonomiskt index visade resultaten att 
en ökning i utsatthet enligt detta socioekonomiska 
index resulterade i högre risk för karies. Gradienten 
indikerade en mycket stark koppling mellan socio-
ekonomisk ställning och oral hälsa [24].

Vuxna
Danmark

Oral hälsa bland vuxna i Danmark, mätt som an-
talet kvarvarande tänder, har förbättrats avsevärt 
under de senaste 40 åren [25]. Vidare har en dra-
matisk minskning av tandlöshet ägt rum. Med-
an hälften av individerna 65–74 år var tandlösa år 
1987, var motsvarande andel 6 procent år 2017 (ta-
bell 2) [25]. Under 2017 hade nästan alla personer 
under 65 år och 69 procent av individerna mellan 
65 och 74 år ≥ 20 tänder, vilket indikerar en god 
tuggfunktion [25]. Nyligen publicerade data vi-
sar att medelantalet karierade tänder (D-kompo-
nenten) i allmänhet var lågt (0,4–0,2 tänder) och 
minskade med 50 procent eller mer bland 25-, 40- 
och 65-åringar 2000–2016.

Tidigare undersökningar av den danska vuxna 
befolkningen har visat att lågt antal tänder var för-
knippat med låg socioekonomisk position [26, 27]. 
Enligt en senare studie bestående av 34 975 vuxna 
verkar den sociala ojämlikheten kvarstå [28]. Att ha 
mindre än 15 tänder var tre gånger vanligare bland 
personer med låg utbildning jämfört med perso-
ner med hög utbildning [28]. En studie publicerad 
2019 av oral status hos socialt utsatta och missgyn-
nade individer i Danmark visade ett genomsnittligt 
antal karierade tänder på 9,5 och förekomsten av 
obehandlad karies var 93 procent [29]. Parodontit 
i förhållande till sociala faktorer analyserades i två 
danska epidemiologiska studier, och även om olika 
metoder användes fann man tydliga sociala ojäm-
likheter i båda studierna [26, 30]. Personer med låg 
inkomst hade signifikant fler tänder med gingivit än 
personer med hög inkomst, och deltagare med låg 
eller medelhög utbildning hade betydligt fler tänder 
med patologiskt fickdjup jämfört med högutbildade 
personer [30]. Det visades vidare att personer med 

Tabell 2. Andel (%) tandlösa bland äldre individer

Land Tandlösa (%) Ålder År

Danmark 6 65–74 2017

Finland 21 65+ 2011

Island 17 65–79 2017

Norge 32 67+ 2003

Sverige 2–3 65+ 2015

” Rapporten 
visade också 
tydligt att stads
delen, i vilken 
människor bor 
och barn växer 
upp, påverkar 
munhälsan.” 
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låg utbildningsnivå oftare hade två eller fler tänder 
med parodontala fickor ≥ 5 mm, och/eller två eller 
flera tänder med klinisk fästeförlust ≥ 5 mm [26].

Finland
Nationella representativa hälsokontrollundersök-
ningar har visat att vuxnas munhälsa förbättrades 
betydligt under perioden 1980 till 2000 [31]. Ba-
serat på undersökningen Health 2011 har vuxnas 
orala hälsa förbättrats ytterligare [32]. Tandlös-
het har minskat i alla åldersgrupper. År 2000 var 
15 procent av alla vuxna och 44 procent av indivi-
derna som var 65 år eller äldre tandlösa [31]. Från 
undersökningen 2011 var motsvarande andel 7 
respektive 21 procent [32] (tabell 2). I samma stu-
die var prevalensen av obehandlad karies 31 pro-
cent hos män och 15 procent hos kvinnor, medel-
antalet karierade tänder var 0,8 hos män och 0,3 
hos kvinnor och motsvarande medelantal tänder 
med fördjupade parodontala fickor (≥ 4 mm) var 
5,6 och 3,7. Förekomsten av fördjupade parodon-
tala fickor (≥ 4 mm) var 70 procent hos män och 
58 procent hos kvinnor [32]. 

Uppgifter från Sotkanet Indicator Bank, som 
endast omfattade patienter som fick vård genom 
det offentliga tandvårdssystemet, visade emel-
lertid att andelen patienter i offentlig tandvård, 
som inte hade behov av kariesbehandling eller 
parodontal behandling, ökade från 63 procent år 
2011 till 65 procent år 2018 [10]. De senaste na-
tionella representativa data om vuxnas munhälsa 
samlades in 2017 och baserades på intervjuer [33]. 
Analyser visade att 64 procent av de vuxna hade 
en god självrapporterad oral hälsa, denna andel 
hade emellertid minskat från 76 procent år 2011. 
En tredjedel rapporterade att de upplevt smärta 
eller andra obehag relaterade till tänder och pro-
teser under föregående år, och var femte led av 
muntorrhet dagligen. Detta var betydligt vanligare 
hos äldre personer än yngre.

Socioekonomiska ojämlikheter i oral hälsa verkar 
dock vara ett permanent fenomen i Finland. Sedan 
1980-talet har förbättringar i munhälsan främst 
skett bland dem med högst utbildning och inkomst 
[31]. År 2000 konstaterades ett tydligt socioekono-
miskt samband i oral hälsa hos vuxna, och speciellt 
en särskilt stark koppling till utbildningsnivå, vilket 
innebär att personer med den lägsta utbildningen 
hade den högsta nivån av orala sjukdomar [31]. 
Man noterade även geografiska skillnader. I norra 
och östra Finland var tandlöshet mer frekvent och 
dessutom hade individer med egna tänder färre 
antal tänder jämfört med individer i andra delar 
av landet [31]. Detta återspeglar socioekonomiska 
skillnader, då personer med högre utbildning eller 
bättre ekonomi bor i de södra delarna av Finland. 
I en avhandling konkluderades att ojämlikheter i 
oral hälsorelaterad livskvalitet och självupplevd 
oral hälsa tycktes kvarstå eller till och med öka med 

tiden (2001–2017) bland vuxna finländare > 30 år 
[34]. Mellan 2000 och 2011 minskade behovet av 
reparativ tandbehandling bland vuxna som var 30 
år eller äldre, och samtidigt minskade den utbild-
ningsrelaterade ojämlikheten i behandlingsbe-
hov [35]. Bland vuxna ses också en polarisering av 
de orala sjukdomarna. År 2000 diagnostiserades 
70 procent av alla karierade tänder hos endast 10 
procent av alla individer. Bland män diagnostise-
rades 69 procent och bland kvinnor 78 procent av 
alla tänder med parodontala fickor (≥ 4 mm) hos 25 
procent av individerna med tänder [31].

Island 
År 2017 var 17 procent av 65–79-åringar tandlösa 
[36] (tabell 2). En positiv utveckling av den orala 
hälsan sågs bland 18–44-åringar; 85 procent hade 
28 tänder år 2017, jämfört med bara 50 procent år 
1990. I åldersgruppen 18–79 år var 26 procent tand-
lösa år 1990 medan motsvarande andel i samma 
åldersgrupp var 4 procent år 2017 [36].

Norge
År 2009 publicerades en rapport av det norska 
Folkehelseinstituttet som inkluderade en sam-
manfattning av den befintliga kunskapen avse-
ende oral hälsa i Norge. Rapporten understryker 
till exempel minskningen av tandlöshet under de 
senaste decennierna och den stora minskningen 
av antalet karierade tänder bland 35–44-åringar 
mellan 1973 och 2006 [37]. Det finns inga sena-
re genomförda kliniska nationellt representati-
va tandhälsoundersökningar bland vuxna i Nor-
ge, men forskargrupper har gjort representativa 
intervju- eller enkätundersökningar samt regio-
nala tandhälsoundersökningar. I en studie bland 
35-åringar i Oslo förbättrades tandhälsan, mätt som 
en minskning av karieserfarenhet, avsevärt mel-
lan 1973 och 2003. Även den parodontala hälsan 
och munhygienen har förbättrats i denna ålders-
grupp under de senaste 30 åren [38, 39]. År 2003 
var tandlösheten bland äldre (≥ 67 år) 32 procent, 
men med ganska stora variationer mellan den nor-
ra (67 procent) och den södra delen (11 procent) 
av landet [40] (tabell 2).

En representativ intervjuundersökning från 
2008 visade att ekonomiska barriärer och dålig 
tillgång till tandvård har inneburit att man skjutit 
upp nödvändig reparativ tandvård, vilket resulterat 
i mer drastiska behandlingslösningar, särskilt på 
landsbygden i Norge [41]. Resultatet från en inter-
vjustudie som genomfördes 2003 bland norrmän 
i åldrarna 25–79 år visade att de socioekonomiska 
skillnaderna i tandstatus har minskat under 30 år, 
men ojämlikheten kvarstår [42]. Den norska sta-
tistiska centralbyrån uppgav 2013 att tandhälsan 
hos vuxna förbättrats, men långt ifrån alla grup-
per i samhället har tagit del av dessa förbättringar. 
Faktorer som hög ålder, låg inkomst, mottagande 
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av socialförsäkringsförmåner samt att bo i norra 
Norge är alla relaterade till en sämre självrappor-
terad tandhälsa och också till sämre tillgänglighet 
av tandhälsoservice [17]. 

Sverige
Den orala hälsan har förbättrats betydligt i Sveri-
ge under de senaste 4– 5 decennierna. Resultaten 
från en studie i Jönköping visade att tandlösheten 
bland 40–70-åringar minskade från 16 procent år 
1973 till 0,3 procent år 2013 [43] (tabell 2). Antalet 
tänder uppvisar också en anmärkningsvärt positiv 
förändring över tid, särskilt i de äldre åldersgrup-
perna, där medeltalet tänder i ett 40-årsperspek-
tiv har ökat med 100 procent [43, 44]. 

Trots förbättringar av orala hälsan i Sverige över 
tid finns fortfarande skillnader baserade på socio-
ekonomisk ställning såsom inkomst, utbildning 
och social klass [44–46]. I en analys av upprepade 
tvärsnittsstudier från en 36-årig tidsperiod, från 
1968 till 2004, indikerar långtidstrenden en tydligt 
förbättrad oral hälsa, inklusive en positiv förbättring 
i alla sociala klasser [44]. Trots detta finns en ökad 
risk att ha färre än tjugo tänder (< 20 tänder), vilket 
var starkt kopplat till social klass med oddskvoter på 
2,9 för medelklass och 5,6 för låg social klass, jäm-
fört med hög social klass [44]. En annan upprepad 
tvärsnittsstudie under perioden 1983 till 2013 indi-
kerade att förekomsten av manifesterad karies var 
signifikant förknippad med utbildningsnivå [45]. 
Liknande kopplingar observerades av Paulander 
et al, där lägre utbildningsnivå var relaterad till pa-
rodontit mätt som parodontalt behandlingsbehov 
och parodontal fästenivå [47].

DISKUSSION
Kvaliteten på presenterade data är hög. Indikato-
rer såsom till exempel antal tänder är en robust 
indikator, och registrering av karies och karieser-
farenhet är i allmänhet genomförd i enlighet med 
riktlinjerna från WHO. Registrering av parodon-
tala sjukdomar varierar, precis som det gör i hu-
vuddelen av litteraturen inom detta område, men 
mätmetoder beskrivs väl för de nämnda studier-
na. Vidare bör man beakta att jämförelsedata från 
de fem länderna är publicerade från olika år. Dan-
mark och Sverige verkar ha uppnått de mest posi-
tiva resultaten (tabell 1 och 2) när det gäller preva-
lens av tandlöshet bland vuxna och kariesprevalens 
bland 12-åringar, men det finns en tydlig ojämlik-
het i oral hälsa i alla fem länder (tabell 3), och en 
studie visade till och med en ökning av ojämlik-
heten över tid [6]. Sedan 1970-talet har tandvård 
för barn och ungdomar i Danmark och Sverige va-
rit avgiftsfri och inkluderar kallelsesystem för att 
säkerställa regelbundna besök hos tandvården. I 
Sverige gäller detta för personer upp till 23 år. Nor-
ge införde 1984 ett liknande system för individer 
0–19 år, vilket också är avgiftsfritt.

Island har också ett tandvårdssystem för barn och 
ungdomar, men nedläggningen av skoltandvården 
år 2000 och införandet av delvis avgiftsfinansierade 
tandvårdstjänster för barn resulterade i lägre be-
söksfrekvens. Denna försämring kan kanske delvis 
förklara den höga kariesprevalens som uppmättes 
år 2005 [48]. Dessutom kan den ekonomiska krisen 
2008, som hade allvarliga effekter på Islands och 
dess invånares ekonomi, också ha haft en negativ 
effekt på tandvårdsbesöken och den orala hälsan. 
I Finland ökade den allmänna efterfrågan på tand-
vård i den offentliga tandvården till en kritisk punkt 
efter att en omfattande tandvårdsreform genom-
fördes 2001–2002. Denna reform innebar att hela 
den vuxna befolkningen fick rätt till subventione-
rad tandhälsovård, det vill säga vård i den offent-
liga tandvården eller ersättning av kostnaderna 
för grundläggande vård i den privata sektorn. En 
av konsekvenserna av reformen var långa vänte-
listor, vilket ledde till att färre barn och ungdomar 
fick regelbunden tandvård.

Trots vissa skillnader, rapporterar studier från 
samtliga nordiska länder likartade faktorer som 
kan ha en negativ effekt på befolkningens orala 
hälsa (tabell 3). Tandvårdssystemet för barn och 
ungdomar i våra länder har inte lyckats eliminera 
riskfaktorer för utveckling av karies på grund av 
faktorer som låg utbildningsnivå hos föräldrar, låg 
familjeinkomst och etnicitet (tabell 3).

Den vuxna befolkningens orala hälsa i Norden 
har generellt förbättrats. Antalet tandlösa perso-
ner minskar kontinuerligt. Även om jämförelsen 
är begränsad på grund av att data kommer från 
olika år, uppvisar Danmark och Sverige mycket låg 
förekomst av tandlöshet. Antalet tänder har varit 
den mest tillämpade indikatorn i epidemiologiska 
studier som analyserat förhållandet till socioeko-
nomiska faktorer. Kopplingen till utbildningsnivå 
och inkomst är tydlig. Betydande geografiska va-
riationer har också observerats, variationer som 
återspeglar social ojämlikhet och olika tillgång 
till vård i ett land [32]. När det gäller socialt ut-
satta personer (hemlösa, missbrukare et cetera) 
har deras orala hälsosituation rapporterats vara 
mycket dålig [29].

När man utvärderar oral hälsa på en global nivå, 
visar en ny översiktsstudie från 2019 att orala sjukdo-
mar är en utmaning för folkhälsan [49]. Exempelvis 
konstateras att den globala bördan av obehandlad 
karies har varit relativt oförändrad under de senaste 
30 åren, ett resultat som står i kontrast till den all-
männa uppfattningen att bördan av karies generellt 
har minskat [49]. Vidare visas i översiktsstudien att 
det finns en stark och konsekvent social gradient 
mellan socioekonomisk status och förekomsten 
och svårighetsgraden av orala sjukdomar [49]. När 
det gäller oral hälsa i Europa publicerades år 2013 
en studie baserad på intervjudata från Eurobaro-
meter 72.3-undersökningen från 2009. Enkäter 
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skickades till ett representativt urval av den vuxna 
befolkningen i 31 europeiska länder, och utfallet i 
oral hälsa mättes som 
1. 20 tänder eller mer 
2. inga naturliga tänder. 

Det visade sig att de skandinaviska länderna hade 
den lägsta förekomsten av de två måtten, men bety-
dande sociala ojämlikheter noterades fortfarande, 
precis som i samtliga deltagande länder [50]. 

Det kvarstår fortfarande en utmaning i våra nord-
iska länder att minska de sociala ojämlikheterna i 
tandstatus bland barn och ungdomar såväl som hos 
den vuxna befolkningen. Införande av informations-
system för oral hälsa inklusive registrering av orala 
hälsoindikatorer kan vara användbara mätmetoder 

för att övervaka utvecklingen av oral hälsa i alla pa-
tientgrupper. För närvarande kan vi bara jämföra 
DMFT bland 12-åringar och tandlöshet bland äldre. 
Att använda fler indikatorer på oral hälsa, vilket re-
kommenderas i den nordiska rapporten om kvali-
tetsindikatorer i tandhälsovård [37], skulle förbättra 
jämförelserna mellan våra länder och dessutom 
göra det lättare för forskare att undersöka de un-
derliggande mekanismerna bakom effekterna av 
till exempel ekonomiska och utbildningsmässiga 
faktorer. Sådana uppgifter kommer dock endast att 
inkludera individer som har regelbunden tandvård. 
Därför bör regelbundna befolkningsundersökningar 
initieras och om möjligt göras i samarbete mellan 
nordiska forskare. Mer exakt kunskap skulle ge en 

Tabell 3. Studier från Norden som visar signifikanta  
samband mellan orala sjukdomar och sociala faktorer

Faktorer associerade med karies och  
karieserfarenhet bland barn och ungdomar Referenser

Geografiskt läge Widström 2011

Socioekonomisk status Widström 2011, Sengupta et al 2017, Wigen & Wang 2010

Utbildningsnivå Christensen et al 2010 a, Christensen et al 2010 b, Wigen & Wang 2010,  
Widström 2011

Immigrantstatus Christensen et al 2010 a, Christensen et al 2010 b, Wigen & Wang 2010,  
Socialstyrelsen (Sverige) 2013

Inkomst Jönsson 2007, Christensen et al 2010 a, Christensen et al 2010 b,  
Gudmundsdottir & Arnadottir 2011, Julihn et al 2018, Kramer et al 2019

Skoldistrikt Anttila et al 2018

Grannskap Socialstyrelsen (Sverige) 2013

Faktorer associerade med antal  
kvarvarande tänder bland vuxna

Geografiskt läge Holst 2008, Suominen-Taipale et al 2008 

Socioekonomisk status Petersen et al 2004, Wennström et al 2013

Utbildning Petersen et al 2004, Suominen-Taipale et al 2008, Cortsen 2012, Hach et al 2019

Inkomst Petersen et al 2004, Holst 2008, Suominen-Taipale et al 2008

Social utsatthet Hede et al 2019

Faktorer associerade med parodontal  
sjukdom bland vuxna

Inkomst Krustrup & Petersen 2006, Cortsen 2012

Utbildning Paulander et al 2003, Krustrup & Petersen 2006, Suominen-Taipale et al 2008, 
Cortsen 2012

Faktorer associerade med antal  
tänder med obehandlad karies

Utbildning Suominen-Taipale et al 2008, Edman et al 2016

Faktorer associerade med  
självrapporterad oral hälsa

Socioekonomisk status Haugejorden et al 2008, Hakeberg & Wide 2017

Utbildning Holst 2008, Haugejorden et al 2008, Statistics Norway 2018,  
Suominen & Raittio 2018

Inkomst Statistics Norway 2018, Raittio 2016, Raittio et al 2018
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bättre plattform för politiker att använda de resur-
ser som finns tillgängliga för tandvård på det mest 
effektiva sättet.

SAMMANFATTNING
Syftet med denna artikel var att sammanfatta och 
jämföra aktuell kunskap om social ojämlikhet i oral 
hälsa i Danmark, Finland, Island, Norge och Sve-
rige. Underlaget bygger främst på tillgängliga rap-
porter från hälsomyndigheterna och studier utför-
da av nordiska universitet och högskolor. 

Under de senaste två decennierna har den orala 
hälsan tydligt förbättrats i alla nordiska länder i 
termer av minskad karieserfarenhet hos barn och 
ungdomar, och ett ökat antal kvarvarande tänder 
bland vuxna och äldre. Social ojämlikhet i oral hälsa 
finns dock fortfarande i alla fem länderna. Sociala 
faktorer såsom låg inkomstnivå, låg utbildningsni-
vå och invandrarstatus är fortfarande förknippade 
med sämre oral hälsa. Men även social sårbarhet, 
såsom hemlöshet och missbruk, utgör en allvarlig 
riskfaktor för den oral hälsan. Dessutom har geo-
grafisk lokalisation och grannskap också visat sig 
utgöra bestämningsfaktorer för oral hälsa. 

Mer detaljerad kunskap baserad på jämförbara 
standardiserade data från de nordiska länderna 
kan vara användbar för myndigheter och politiker 
vid beslut om hur och var de tillgängliga resurserna 
inom tandvården ska användas i framtiden.

ENGLISH SUMMARY
Social inequality in oral health in the nordic countries
Lisa Bøge Christensen, Inga B Árnadóttir, 
Magnus Hakeberg, Kristin S Klock and 
Anna Liisa Suominen
Tandläkartidningen 2021; 113 (2): 48–55
The present article aims to summarize the know-
ledge on social inequality in oral health in the Nord-
ic countries. Data were mainly based on available 
reports from the health authorities, and ad hoc stu-
dies conducted by Nordic universities. During the 
last two decades, oral health had clearly impro-
ved in all five countries in terms of less caries ex-
perience amongst children and adolescents, and 
an increased number of teeth present amid adults 
and elderly people. However, social inequality in 
oral health still exists in all five countries. Social 
factors such as low income, low levels of educatio-
nal, and having immigrant status were still associa-
ted with poor oral health. Furthermore, social vul-
nerability, such as being homeless or with a drug 
addiction were severe risk factors for oral health. 
Additionally, geographical position and neighbor-
hood were also found to be determinants of oral 
health. More detailed knowledge based on compa-
rable standardized data from the Nordic countri-
es might be useful for decision makers and poli-
ticians to decide how and where to use available 
resources for dental care in the future. l
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