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Vi vill att fler patienter ska 
vara friska i munnen hela livet

Genom vårt samarbete inom forskning har vi inom Sahlgrenska akademin och Folktandvården 
Västra  Götaland unika förutsättningar för att verkligen göra skillnad. Forskningen inom 
munhälsa vid Sahlgrenska akademin är i absolut världsklass, och Folktandvården är Sveriges 

största tandvårdsorganisation. 

Vi vill ha en forskande tandvård, där varje klinik också är en kreativ forskningsmiljö, utan att den 
kliniska vardagen störs. Då kommer patienternas behov verkligen i fokus. Genom att minska avstån-
det mellan forskning och klinik tar det också kortare tid innan nya rön leder till förbättringar inom 
tandvården. 

Båda våra organisationer är måna om att utveckla tandvården så att fler patienter ska vara friska, 
och det gäller inte bara munnen. Genom mötet mellan odontologi och medicin, från cellnivå till be-
folkningsnivå, kan vi få nya svar om sjukdomar som påverkar både munhålan och övriga kroppen. Det 
är en spännande utveckling. n n n

Olle Larkö Gunnar Eriksson
Dekanus Tandvårdsdirektör
Sahlgrenska akademin Folktandvården Västra Götaland
vid Göteborgs universitet 
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Munhälsan är viktig för livskvaliteten! 
Vi på Folktandvården Västra Götaland och Sahlgrenska aka-
demin vid Göteborgs universitet har ett gott samarbete inom 
forskning. Tillsammans kan vi kombinera biologisk, grund-
läggande forskning i laboratorier med systematiska studier på 
patienter vid Folktandvårdens kliniker. Det leder till nya och 
bättre behandlingsmetoder – allt för framtidens tandvård. 

I det här magasinet vill vi bjuda på ett smakprov på vår ge-
mensamma forskning.  

Trevlig läsning!
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Unga gillar nya fluortanten

n Av Karin Hylander

En barsk dam som kom smattrande i vit rock med plastmug-
garna i räta rader på en bricka vid barmen. Så är det många vuxna 
svenskar som minns fluortanten.

Även om hon numera är av en annan sort, med annorlunda 
framtoning och nya metoder, är ”fluortanten” fortfarande ett 

laddat begrepp. Det var därför som tandhy-
gienist Eva-Karin Bergström, som en del i 
sin doktorsavhandling, vill undersöka hur 
dagens barn ser på fluorlackningen i skolan. 

De preliminära resultaten visar att elev-
erna gillar den, men framför allt att de inte 
tycker att den är något märkvärdigt utan ett 
naturligt inslag i skolgången.

– Det är ingen stor grej för dem. De tyck-
er att det är bra att få det gjort för de är in-
siktsfulla och ser positivt på fluorlackningen, 
säger Eva-Karin Bergström.

Fyra gånger per termin
Ett besök hos fluortanterna – tandsköter-
skorna Susanne Olsson och Pia Johansson 
från Folktandvården Västra Götaland – ger 
syn för sägen. De har dukat upp sin utrust-
ning i ett materialrum på Bodaskolan. Stäm-
ningen är 

familjär och åttonde- och nionde-
klassarna droppar lydigt in för att 
få tänderna lackade. Susanne och 
Pia passar på att fråga hur det går 
med den dagliga tandborstning-
en och munhygienen till vardags.

Hit kommer de båda fyra gånger per termin eftersom skolan 
ligger i ett socioekonomiskt utsatt område. 12–16-åringarna i 
regionen erbjuds i de flesta områden fluorlackning två gånger 
per läsår.

Comeback tack vare forskningen
I Borås och Bollebygd har den förebyggande fluorbehandlingen 
för skolbarn aldrig upphört. För några år sedan övergick man dock 
från fluorsköljning till fluorlackning och på många andra orter 
lyste fluortanterna helt med sin frånvaro under 90- och 00-talen.

Det var forskning 
på Sahlgrenska akade-
min som ledde till att 
fluorlackning infördes 
i Västra Götaland. Eva-
Karins handledare Ulla 
Moberg Sköld visade i 
sin doktorsavhandling 
att skolbarn som blir 
fluorlackade två gånger 
om året får mycket min-
dre hål i tänderna.

I sin tidiga forskning 
visade hon att ungdo-
mar har betydligt mer 
karies än vad den offi-
ciella statistiken anger 
trots att tandhälsan 
överlag hos barn och 
unga förbättrats kraftigt 
de senaste 30 åren.

missvisande statistik
– Sanningen är att det finns mycket mer kariesskador än vad 

statistiken visar eftersom den bara tar upp stora hål och fyllning-
ar, säger Ulla Moberg Sköld.

Hon pekade på att 80 procent 
av kariesskadorna består av små 
hål och att den rådande livsstilen 
med mycket småätande, godis 
och läsk ligger bakom, samt att 
en fjärdedel av 14-åringarna inte 
borstar tänderna dagligen och 

därigenom inte får den viktiga fluoren från tandkräm. Hennes 
forskning visade sedan att fluorlackning i skolan var väldigt ef-
fektiv för att förbättra barnens tandhälsa.

– Den ger bättre hälsa till en lägre kostnad än fluorsköljning-
en. Men lika viktigt som fluorlackningen är själva mötet mellan 
tandsköterskorna och ungdomarna ute i skolorna, säger Ulla 
Moberg Sköld och fortsätter:

 – Det är fantastiskt att forskningen fått ett sådant genom-
slag så att samtliga ungdomar i regionen får ta del av dessa hälso-
främjande insatser. n n n 

Några drag med tandtråden, ett par uppmuntrande ord och en snabb manöver med den fyllda plast-
sprutan över tänderna.  Besöket hos fluortanterna är över på några minuter för Yosef, Nelly, Kosar 
och de andra ungdomarna på Bodaskolan i Borås. Men det betyder mycket för deras tandhälsa.

Fakta/Den skolbase-
rade fluorlackningen
•  Ungdomarnas upplevelse av 

fluorlackningen i skolan är en av 
de studier som ska bli Eva-Karin 
Bergströms avhandling. Hon ska 
även intervjua tandsköterskor 
om verksamheten och hon hål-
ler på med en klinisk studie som 
mäter effekten på tandhälsan av 
två olika fluorlacker genom att 
följa 1500 12–16-åringar under 
fyra års tid.

•  Handledare för ”Den skolba-
serade fluorlackningen – effek-
terna och upplevelsen av den” 
är Dowen Birkhed, Margret 
lepp och Ulla Moberg sköld. I 
den kliniska studien deltar även 
radiolog Christina Mattsson 
Granlund.

”lika viktig som fluorlackningen är 
själva mötet mellan tandsköterskorna 
och ungdomarna ute i skolorna”

Välbekanta ansikten. Tandsköterskorna Susanne Olsson och Pia Johans-
son besöker Bodaskolan i Borås fyra gånger per termin för att fluorlacka 
12-16-åringarna. 

Ren glädje. Nelly Hedin och William Kevin i 8A använder tandtråden innan 
fluorlackningen.

nyfiken på uppleVelsen. Eva-Karin 
Bergström undersöker effekten på tandhäl-
san av två sorters fluorlack men även vad 
unga tycker om fluorlackning i skolan.



vad tycker  
du om att bli 

fluorlackad  
i skolan?

sleiman nehmé:
– Det är bra för 
tänderna. Jag har 
aldrig haft något 
hål. Men det är inte 
särskilt gott och ma-
ten smakar äckligt 
efteråt.

Fardin 
 mohammed 
Poor:
– Det är bra. Tän-
derna håller bättre. 
Fluorlacken smakar 
banan men den är 
inte lika god som 
riktiga bananer.

sara Jensen:
– Jag tycker att 
det är bra, särskilt 
att vi får det 
gratis. Jag borstar 
tänderna varje dag 
och sköljer ibland 
med fluorlösning 
hemma också.

5

Hos fluoRtanteRna. Kosar Ali i 8A är nöjd med att få munnen fluorlackad i skolan.



6

Tandvården har blivit allt bättre på att möta barn. ändå upplevs en femtedel av tandläkarbesöken 
som smärtsamma och många barn är tandvårdsrädda.
 – Vi vill ta reda på vad som gör att en del barn blir rädda och andra inte, säger docent  agneta 
Robertson, som leder ett forskningsprojekt om behandlingsproblem hos barn.

Fakta/BITa-projektet
•  BITa står för Barn I Tandvården och 

drivs av Folktandvården Västra Göta-
land, Folktandvården i Örebro län och 
Göteborgs universitet.

•  2300 barn följs under en femårs-
period för att man ska få bättre 
kunskaper om tandvårdsrädsla och 
andra behandlingsproblem av psyko-
logisk natur.

Projektet leds av Kristina arnrup,  Jesper 
lundgren och agneta Robertson.

Många barn är fortfarande  rädda för tandläkaren

n Av Karin Hylander

Flera tusen barn i Västra Götaland och 
Örebro län ingår i studien. Av dem är runt 
sju procent tandvårdsrädda i olika grad. 
Vad beror det på att just de drabbats?

Forskarna har flera teorier. En hand-
lar om att de faktiskt har varit utsatta 
för behandlingar som är obehagliga el-
ler gör ont. En annan anledning handlar 
om barnets temperament. Till exempel 
är det vanligare att blyga och hyperak-
tiva barn blir skrämda av situationen. En 
tredje tes är att familjesituationen – hur 
barnen lever i övrigt – spelar in. Alla fak-
torerna och hur de samverkar undersöks 
i projektet.

– Vi hoppas få svar så att vi 
kan skapa en så bra tandvårds-
miljö som möjligt för alla 
barn, säger Agneta  Robertson.

mäter vad som händer
När barnen kommer till Folktandvår-
den får både de och tandvårdsteamet vid 
varje besök lämna sin bild av hur det gått. 
Barnet skattar upplevd smärta, obehag 
och rädsla. Tandsköterskan skattar bar-
nets rädsla och den som behandlar bar-
net skattar samarbetsförmågan.

– Det fina är att vi mäter det när det 
händer. I backspegeln är det lätt att min-
nas fel eller misstolka sina minnen, säger 
Agneta Robertson.

skRäckbild. Vad är det som 
gör att det fortfarande finns 
barn som ser tandläkaren så 
här? För att kunna minska 
rädslan behöver man veta ex-
akt vad som triggar igång den.
Bild:  Tor Hylander, 12år

Agneta 
Robertson



Många barn är fortfarande  rädda för tandläkaren
Trots att insamlingen av data fortfa-

rande pågår därefter ska analyseras kan 
forskarna redan slå fast flera saker, bland 
annat att en femtedel av tandläkarbesö-
ken upplevs som smärtsamma.

smärtproblem
När det gäller barn i sju-åtta-års åldern 
har det visat sig att
•  väldigt många tycker att bedövningen 

gör ont – trots att det finns bedöv-
ningssalva och tunna nålar. 

•  vissa tycker också att det gör ont att 
borra. ”Det ska inte kännas. Frågan är 
om dessa barn inte fått bedövning för 
att de har sagt att de inte vill ha den? 
De är inte mogna att fatta det beslutet”, 
säger Agneta Robertson.

•  de ofta tycker att röntgenundersök-
ningen gör ont. ”Det kan bli en negativ 
ingång till tandvården. Att ta röntgen-
bilder på barn är något vi måste lära ut 
bättre i grundutbildningen” säger hon.

Även elva-tolvåringarna i studien 
upplever röntgen och bedövning som 
smärtsamma. Däremot tycker de inte 
längre att det gör ont att borra, vilket 
kan bero på att de i den åldern inte har så 
många tänder som behöver lagas.  Istället 
upplevs borttagning av tandsten som ett 
smärtsamt moment. Det är också ett av 
de jobbigaste momenten för de äldsta 
barnen, 16- och 17-åringarna.

tidsåtgången spelar roll
– I alla grupper fanns det barn som tyck-
te att bedövningen gjorde ont. Det väck-
er frågan om vi i tandvården engagerar 
oss tillräckligt i den saken, säger Agneta 
Robertson.

En springande punkt kan vara hur 
mycket tid som sätts av för varje barn.

– Tidsåtgången är en viktig faktor. Vi 
vet så väl hur man ska bedöva. Men det 
tar tid att lägga bedövningen på rätt sätt, 
säger hon. n n n

ett bRa möte. Forskarna tror att barnens upplevelse av tandvården beror på såväl kynne som familjesituation och tidigare upplevelser. Bild:  Thomas Harrysson

Bild: Ella Regstorp, 9 år

7
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slutdaRRat. Att gå till specialisterna på Odontologen 
var förknippat med mycket ångest för Isabella Andersson. 
Nu kan hon gå till sin vanliga tandläkare utan rädsla.
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Fakta/Clara-projektet
•  I Göteborg har man i många år, 

tack vare forskaren och över-
tandläkaren Ulf Berggren, fram-
gångsrikt bedrivit behandling 
med kognitiv beteendeterapi 
(KBT) för vuxna tandvårdsrädda.

•  Carina svensson, larisa Krek-
manova och agneta Robertson 
har anpassat den metoden för 
ungdomar. De har utformat en 
manual för hur unga tandvårds-
rädda ska hjälpas till behandling 
och en förmåga att klara av tand-
vårdsbesök även framöver.

•  Nu pågår forskningsprojektet 
Clara för att pröva metoden 
vetenskapligt. I slutet av 2012 
beräknas utvärderingen vara 
klar.

•  52 ungdomar mellan 12 och 
19 år deltar i projektet. De har 
lottats in i två grupper, varav 
den ena fått behandling med 
psykologstöd och KBT. Den 
andra gruppen har behandlats på 
traditionellt sätt hos tandvårds-
teamet. 

•  Forskningen bedrivs på Folk-
tandvårdens specialistklinik för 
pedodonti (barn- och ungdoms-
tandvård) i Göteborg. Projekt-
ledare är Ulla Wide Boman, 
psykolog på institutionen för 
odontologi på Göteborgs uni-
versitet. ledande i projektet är 
även docent agneta Robertson.  
I forskningen deltar förutom 
psykolog Carina svensson även 
övertandläkarna larisa Krek-
manova, Marie staberg, Caroline 
Hafström och Boel Jensen och 
deras specialistsköterskor.

•  Clara-projektet drivs av 
Folktandvården Västra Götaland 
genom specialistkliniken för 
pedodonti och av sahlgrenska 
akademin genom avdelningen 
för pedodonti och avdelningen 
för odontologisk psykologi och 
folkhälsa. Det finansieras av 
Forskningsrådet för arbetsliv 
och socialvetenskap.

n Av Karin Hylander

För en del är ett tandläkarbesök ingenting, andra ser 
det som ett nödvändigt ont. Och så finns det de som 
är så rädda att de inte kommer till tandvården alls.

Isabella Andersson var en av dem. Ibland brydde 
hon sig inte om kallelsen. Ibland satt hon en stund 
i väntrummet men åkte hem innan hon ropades in. 
Några gånger steg hon in till tandläkaren men reste 
sig ur stolen och gick mitt i besöket.

”I dag kan jag gå till tandläkaren som 
vem som helst utan att  mamma 
behöver ta ledigt från jobbet”

När Isabella fick chansen att prova kognitiv bete-
endeterapi (KBT) mot sin tandvårdsrädsla tog hon 
den. 

– Jag är hur glad som helst att jag gjorde det, även 
om jag ärligt talat inte trodde att en förändring var 
möjlig. I dag kan jag gå till tandläkaren som vem som 
helst utan att mamma behöver ta ledigt från jobbet.

traumatisk käkoperation
Som 18-åring gick Isabella igenom en käkoperation 
och tiden innan den var den värsta hon varit med om.

– Jag var så rädd att jag nästan blev knäpp. Då nåd-
de rädslan sin topp. Och går man runt och är rädd 
hela tiden smittar det av sig på annat, säger Isabella 
och berättar att hon även började känna skräck för 
bland annat myror och mörker.

Behandlingen på Folktandvårdens specialistkli-
nik för pedodonti följde psykolog Carina Svenssons, 
övertandläkare Larisa Krekma-
novas och docent Agneta Ro-
bertsons manual.

Först fick hon en bedöm-
ning av psykolog och sedan en 
KBT-behandling anpassad för 
tandvårdsrädda. Det tredje 
steget var att exponeras för det som skrämde – själva 
tandläkaren. Vid de första tand läkarbesöken var psy-
kologen med.

– Det är en viktig punkt som skiljer sig från hur man 
gör med vuxna patienter, berättar Carina Svensson.

Därefter fick Isabella fortsatt träning och behand-
ling hos tandläkaren. I dag har hon varken hål i tän-
derna eller någon rädsla kvar. Tack var KBT:n och 
avslappningsövningar är hon även fri från de andra 
fobierna.

kräver tid och arbete
– Vårt mål är att patienterna ska komma i regelbunden 
tandvård på sikt. Om behandlingsmodellen faller väl 
ut ska andra kliniker också kunna använda sig av den, 
säger projektledare Ulla Wide Boman.

Carina Svensson tillägger att de svårast tandvårds-
rädda ungdomarna kräver mycket tid och arbete för 
tandvårdsteamen:

– Om patienten går obehandlad stärks dessutom 
rädslan. Hos våra patienter ser man istället en väldig 
utveckling. Som de växer!  n n n

Isabella  kom över sin tandvårdsrädsla
tack vare kognitiv beteendeterapi 

Ulla Wide 
Boman

Carina 
Svensson

”Jag satt hellre hemma under en filt och hade hål än gick till tandläkaren.”
Isabella andersson var extremt tandvårdsrädd. När hon äntligen fick hjälp hade hon 
ett tiotal hål och ständig tandvärk.

Rädslan föRsVann. Efter den kognitiva beteendeterapin 
slipper Isabella Andersson både tandvårdsrädslan och alla hålen. 
Nu är det ingen fara att öppna munnen för övertandläkare Boel 
Jensen.



19-åringar borstar tillräckligt 
ofta – men inte tillräckligt bra
n Av Elin Lindström Claessen

– Karies har blivit ett mindre pro-
blem bland unga, men vi ser i våra 
studier att tandköttsinflammation 
är vanligt som en följd av dålig mun-
hygien, vilket kan öka risken för 
framtida tandproblem och för att ut-
veckla parodontit och tandlossning. 
Parodontit är hälsoproblem som tar 
lång tid att utveckla, och kan därför 

kännas långt 
borta när man 
är så ung, säger 
tand hygienisten 
Jessica Ericsson.

Parodontit 
innebär att bak-
terier vid tan-
den orsakar en 
inflammation, 
som leder till 
att tanden kan förlora sitt fäste om den inte 
behandlas. Parodontit är vanligt: omkring 
40 procent av alla vuxna har det i varierande 
svårighetsgrad. Sjukdomen kan förebyggas 
genom en ordentlig rengörning i munnen 

varje dag, både på tandytan med tandborste och mellan tänder-
na, med till exempel tandtråd.

tror de sköter munnen bra 
För att ta reda på hur det står 
till med munhälsan hos ungdo-
mar och unga vuxna har Jessica 
Ericsson och hennes handle-
dare slumpvis kallat var tionde 
19-åring i Göteborg, Fyrbodal 
och Skaraborg till en under-
sökning. Ungdomarna har fått 
svara på frågor om till exempel, livsstilsfaktorer och hur de skö-
ter sin munhygien, hur viktigt de tycker det är att ta hand om 

munnen, och hur friska de själva tror 
att de är i munnen. Ungdomarna i 
Fyrbodal och Skaraborg blev också 
undersökta av tandhygienist och 
med hjälp av röntgen. 

nästan vuxna
Att det är just 19-åringar som ingår 
i studien beror på att de står på trös-
keln till vuxenvärlden. Hittills har de 
fått förebyggande vård inom den or-
ganiserade barn- och ungdomstand-
vården men snart måste de börja 
betala för sin tandvård själva. På så 
sätt är gruppen intressant ur flera 
aspekter.

– Vi kan se att det finns en ganska 
stor grupp som själva upplever att 
de är friska i munnen, där det i själva 
verket är ganska illa ställt med mun-
hygienen. Trots sin positiva självbild 
har de en hög grad av tandköttsin-

flammation. Vi har diskuterat varför de tror att det är mycket 
bättre än vad det är, men om det kan vi bara spekulera. Antag-
ligen är okunskap om parodontala sjukdomar en del av svaret, 
säger  Jessica Ericsson.

inställningen kan vara avgörande
Studien har hittills visat att det finns en koppling mellan attity-
der, vanor och hur det ser ut i munnen:

– De som bedömer att deras 
munhälsa är mindre viktig än 
andra ungdomar har också mer 
beläggningar och mer inflam-
mation i munnen, säger hand-
ledaren Kajsa H Abrahamsson, 
och tillägger:

–  Vi är intresserade av att ta 
reda på mer om vad som särskil-

jer dessa unga vuxna från andra, så att vi inom tandvården blir bättre 
på att hitta och hjälpa dem som kanske bäst behöver våra insatser. 

Fakta/Parodontal 
hälsa hos ungdomar 
och unga vuxna
•  Jessica Ericsson är doktorand 

på sahlgrenska akademin, 
Göteborgs universitet. Hon 
arbetar också med patienter vid 
Folktandvårdens specialistklinik 
i parodontologi i Göteborg. 
Hon beräknas vara klar med sin 
avhandling under 2013. Handle-
dare är Kajsa H abrahamsson, 
Jan Wennström och anna-lena 
Östberg.

doktoRanden ocH pRojektledaRen. Jessica Ericsson har kom-
mit halvvägs med sin avhandling. Kajsa H Abrahamsson, docent och 
tandhygienist, är projektledare för forskningen om ungas munhälsa.   
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Unga vuxna borstar ofta tänderna både morgon och kväll, precis som man ska, men de lyckas inte 
göra tillräckligt rent i munnen.  De har mycket bakteriebeläggningar som de inte lyckats ta bort, och 
inflammerat tandkött, som i förlängningen kan leda till tandlossning.

”Vi kan se att det finns en ganska stor 
grupp som själva upplever att de är friska 
i munnen, där det i själva verket är  ganska 
illa ställt med munhygienen.”



matilda naurin, 18   
1.  Jag borstar 
minst två gånger 
per dag och så 
sköljer jag med 
fluor. Men ibland 
borstar jag nog 
för kort tid på 
morgonen när det är stressigt.
2. Karies, dålig andedräkt, 
missfärgningar och att tänderna 
kan lossna.
3.  Tror det beror på dålig munhy-
gien, kanske påverkar stress också.

Gabriella Ortiz, 18 
1. Jag borstar 
dem varje mor-
gon och kväll 
och så tar jag 
fluortabletter.
2. Karies och 
sen har jag sett 
skräckbilder på ruttna tänder, 
annars vet jag inte.
3. Ja, hört talas, men vet inget mer 
om det.

David  löfgren, 18 
1. Jag borstar 
morgon och 
kväll, och så ser 
jag till att dricka 
mycket vatten på 
dagarna och tug-
gar tuggummi.
2. Karies och tandröta, som ver-
kar vara det absolut värsta man 
kan drabbas av.
3. Ja, min morfar hade det. Tror 
det är något som mest äldre 
drabbas av.

teodor  söderberg, 18 
1. Jag borstar 
dem två gånger 
per dag
2. Karies och 
Baktus, och 
tandlossning.
3. Ja. Jag tror det 
beror på vitaminbrist och jag kan 
tänka mig att stress bidrar. själv 
är jag inte rädd för att drabbas 
av det.

I förlängningen vill alltså forskarna ta fram nya sätt att fånga 
upp och motivera ungdomar till goda munhälsovanor, så att de 
inte utvecklar parodontit och tandlossning när de blir äldre.

sämre munhälsa hos pojkar
Studien har också kunnat visa att pojkarna har sämre munhygien 
och mer inflammation än flickorna. Pojkar har också sämre mun-
hälsovanor och mer negativa attityder till munhälsa och tandvård. 

Av dem som uppgav att de inte planerar att gå regelbundet 
till tandvården när de måste betala för den själv var det fler poj-

kar, fler som rökte och fler som borstade tänderna mindre än två 
gånger per dag.

– Det är viktigt att tandvårdspersonal uppmärksammar att 
flickor och pojkar kan ha olika attityder och beteenden. Resul-
taten visar också att det finns behov av att främja goda mun-
vårdsvanor och att arbeta med tobaksprevention bland ungdo-
mar, säger Jessica Ericsson.

Forskarna fortsätter nu med sin studie och analyserar hur oli-
ka individ- och omgivningsfaktorer samverkar med ungdomars 
hälsovanor och med deras munhälsa.  n n n

1. hur tar du hand om dina tänder? 2. vet du vilka tand sjukdomar man kan drabbas av? 3. vet du vad tand lossning är?

koll på tändeR. Gabriella, Teodor, Linda och Matilda borstar tänderna varje dag. Frågan är om det blir tillräckligt rent.
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Balans i munnen kan hindra    både karies och tandlossning
n n Den som har stora problem med karies drabbas sällan samtidigt av allvarlig tand-
lossning – medan den som drabbas av tandlossning sällan har bekymmer med karies-
angrepp. Karies och parodontit uppkommer nämligen ur olika munmiljöer som orsa-
kas av olika bakterier, levnadsvanor och ärftliga faktorer. 

Enkelt test kan visa  
risk för karies

fäRgen aVslöjaR. 
Stickans färg jämförs 
mot en pH-skala som 
talar om hur surt det 

är i beläggningarna 
på tänderna.

Inom några år kan det finnas ett nytt test som 
tandvårdspersonal kan använda för att se vilka 
patienter som har större risk än andra att ut-
veckla karies. Det rör sig om ett enkelt pH-test.

n Av Elin Lindström Claessen

Genom att tidigt fånga upp patienter med ökad risk för karies 
kan förebyggande insatser sättas in, innan hålen uppstår. 

– I dag använder vi ganska grova mått när vi identifierar per-
soner med hög risk för karies. Vår bedömning grundar sig ofta 
på om de redan har många hål, vilka levnadsvanor de har och 
hur duktiga de är på att använda fluor. Ett test som mäter den 
samlade effekten av de faktorer som är direkt involverade i sjuk-
domsprocessen kan bli ett bra komplement, säger Peter Ling-

Så kan du påverka bakteriebeläggningarna!
kariesforskare vid sahlgrenska 
akademin har visat att bakteriernas 
aktivitet på tänderna påverkas av 
det vi äter och dricker, så kallade 
”functional foods”.

te innehåller olika bakteriedödande 
ämnen, framför allt antioxidanter, och 
dessutom fluor. Detta gäller svart te,  
grönt te och oolongte.

Ost innehåller nästan inget socker, 
men däremot kalcium, fosfat och olika 
proteiner som skyddar mot karies. Dess-
utom gör osten att saliven bättre kan 
neutralisera en syra attack. Om du äter 
ost under en måltid är det därför bra att 
avsluta med osten.

Vissa sorters mineralvatten innehål-
ler ganska mycket fluor. Ett tips till den 
som är sötsugen är att välja mörk chok-

lad istället för annat godis. Det är ett 
mindre dåligt alternativ eftersom kakao 
innehåller olika antibakteriella ämnen.

tranbärsjuice innehåller ämnen som 
kan hindra bakterier från att sätta sig fast 
i tandköttet och bilda beläggningar på 
tänderna.

ström, professor vid Sahlgrenska akademin. 
I bakteriebeläggningarna på våra tänder finns inte bara syra-

bildande bakterier utan också sådana som bildar basiska ämnen 
som neutraliserar syran. Alla dessa bakterier och de ämnen de 
bildar avgör hur surt det blir i bakteriebeläggningarna på tän-
derna, vilket detta test ger ett snabbt mått på. 

viktigt förstå samspelet
– Det är viktigt att förstå att det handlar om ett samspel mellan 
olika typer av munbakterier i en miljö de skapar tillsammans. 
Hela bakteriebeläggningens aktivitet avgör om det blir surare 
eller mer basiskt, och hur stor förändringen blir, säger docent 
Anette Carlén.
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Balans i munnen kan hindra    både karies och tandlossning
n n Enkelt uttryckt har de som ofta får hål en surare miljö i munnen medan de som 
ligger i riskzonen för tandlossning har en mer basisk miljö. Därför är en balanserad 
miljö i munnen det bästa för friska tänder.  
n n I två artiklar (nedan och nästa sida) reder vi ut begreppen.

Det nya testet består av pH-stickor som färgas beroende på vil-
ket pH-värde bakteriebeläggningarna har. Det finns liknande tek-
niker sedan tidigare, men de är betydligt krångligare att använda 
inom tandvården. 

– Med det här testet kan man också på ett enkelt sätt se om en 
viss åtgärd haft effekt. Inom tandvården skulle det kunna använ-
das för att visa för patienter att det var bra att de slutade småäta 
eller att de dragit ner på sin sockerkonsumtion och uppmuntra 
dem att fortsätta så, säger doktoranden Haidar Hassan, vars av-
handling till stor del handlar om det nya pH-testet.

Bakterier anpassar sig
Om du ofta äter sötsaker börjar kariesbakterierna producera 

mer syra under längre tid, det har forskarna bakom det nya tes-
tet tidigare kunnat visa. Bakteriefloran i munnen är alltså inte 
statisk, den anpassar sig bland annat efter vilka matvanor vi har. 
Det är en förklaring till varför en del människor lättare får karies 
än andra. 

– Glädjande nog har vi kunnat se att det också går att påverka 
bakterierna i positiv riktning, och dessutom på ganska kort tid, 
säger Peter Lingström.  n n n

enkelt pH-test. 
 Forskarna Haidar 
Hassan,  Anette Carlén 
och Peter Lingström 
undersöker om testet 
kan användas för att 
se vilka patienter som 
riskerar att få karies. 

Munmiljön ger svar som kan  
stoppa  tandlossning i tid – vänd!



n Av Elin Lindström Claessen

De flesta kan undvika parodontit genom 
att hålla rent i munnen och hålla tandköttet 
friskt. I de allvarligaste fallen av tandlossning 
verkar det dock inte spela någon roll om pa-
tienten varit noga med sin munhygien eller slarvat med 
tandtråden.

– Det verkar finnas andra saker som avgör om du 
ligger i riskzonen. Genom att ringa in de faktorerna 
hoppas vi hitta ett sätt att ta reda på vilka patienter som 
behöver mer förebyggande behandling än andra, säger 
Gunnar Dahlén, professor vid Sahlgrenska akademin.

ammoniak och svavelväte
Det är flera aspekter av din munmiljö som tillsam-
mans borde kunna ge en bra bild av om du är en hög-
riskpatient. Forskarna tror att de som har ökad risk 
för parodontit har en bakterieflora i munnen som 
bildar mer ammoniak och svavelväte, vilket är mycket 
giftigt för vävnaden när bakterierna letat sig ned i en 
djup tandficka. Enligt teorin har högriskpatienter 
också betydligt mer tandsten, mindre syrabildning 
och en mer basisk miljö i munnen.

– Än så länge vet vi inte varför vissa individer har 
ett sådant ekosystem i munnen, men vi tror att det är 
en komplicerad kombination av bakterier, ärftliga fak-
torer och livsvanor som avgör, säger Gunnar Dahlén, 
som i sin forskning analyserar bakterierna och deras 

biprodukter med hjälp av flera biokemiska metoder.

Besöker bergsbyar i thailand
Hittills har forskningen till stor del gjorts i norra 
Thailand, bland befolkningen i byar i bergen som ald-
rig tidigare haft någon kontakt med tandvård. 

– Trots att de sällan borstar tänderna har de i stort 
sett ingen karies alls, och vi har kunnat se att de bak-
terier som orsakar det mesta av kariesskadorna här i 
Sverige finns betydligt mindre mängder i bergsbyarna 
i Thailand. Däremot har de betydligt mer ammoniak-
bildande bakterier och är mer basiska i sina tandbelägg-
ningar. Därför har de väldigt mycket tandsten, som vi 
vet är ett kännetecken hos patienter som riskerar paro-
dontit, säger Gunnar Dahlén.

När forskarna samlat på sig tillräckligt med informa-
tion från de thailändska bergsinvånarna ska de undersö-
ka om deras fynd också gäller för patienter med allvarlig 
parodontit här i Sverige.  n n n

Gunnar 
Dahlén

Munmiljön ger svar som 
kan stoppa  tandlossning i tid
När inflammationen nått tandfästet är det svårt att stoppa den, men om din tandläkare tidigt kan 
se att du ligger i riskzonen för tandlossning kan han eller hon göra mycket mer. Genom att noga 
studera miljön i munnen hos patienter med parodontit hoppas forskare hitta nya sätt att identifiera 
riskpatienter i tid.

mycket tandsten men inga Hål. Trots att befolkningen i 
norra Thailand inte borstar sina tänder är de i stort sett kariesfria. 
Däremot har de mycket tandsten. Bild: Gunnar Dahlén

föRsta mötet. Invånarna i bergsbyarna i norra Thailand har 
sällan blivit undersökta i munnen tidigare. Bild: Gunnar Dahlén
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Fakta/Karies och 
parodontit
Karies och parodontit är våra 
vanligaste munsjukdomar. 
•  karies kan vi få när bakterie-

beläggningarna på våra tänder 
kommer i kontakt med socker. 
Då bildar bakterierna syror som 
fräter på tänderna och skapar 
en sur miljö. Det är strepto-
kocker och andra syrabildande 
bakterier som bidrar till kari-
esutvecklingen. även om karies 
minskat generellt i befolkningen 
är förekomsten fortfarande stor 
i vissa patientgrupper.

•  Parodontit är inflammation i 
tandens fäste. Inflammationen 
i tandköttsfickan orsakas av 
bakterier som trivs i en basisk 
miljö och som bildar ammoniak, 
svavelväte och andra basiska 
ämnen. I allvarliga fall kan inflam-
mationen bryta ned käkbenet 
och leda till att vi förlorar en 
eller flera tänder. Uppemot tio 
procent av alla medelålders 
svenskar riskerar att förlora en 
eller flera tänder på grund av 
parodontit.

Fakta/Forskning 
om munmiljö
•  Ett stort antal forskare bidrar 

till forskningen om hur vår 
munmiljö påverkar riskerna 
för karies och parodontit. 
Från sahlgrenska akademin 
medverkar flera forskargrupper 
under ledning av anette Carlén, 
Gunnar Dahlén och Peter 
lingström. Forskningen görs 
i samarbete med forskare vid 
andra universitet, bland annat 
Gunnel svensäter och hennes 
medarbetare vid Odontologiska 
fakulteten, Malmö högskola, 
samt en forskargrupp under led-
ning av Rawee Teanpaisan, Prince 
of songkla University, Thailand.



15

Därför väljer anton 
tandvård till fast pris
”Det känns bra att ha koll på ekonomin.”
 23-årige anton Körkkö valde Frisktandvård för att slippa oväntade tandvårdskostna-
der, som kan bli extra kännbara för den som pluggar och lever på lånade pengar.

n av Karin Hylander

Anton Körkkö drar sig inte för att öppna munnen, 
där han ligger tillbakalutad i tandläkarstolen på Folk-
tandvårdens klinik på Gilbraltargatan i Göteborg. 
För ett år sedan tecknade han ett Frisktandvårdsavtal 
och betalar sedan dess 45 kronor i månaden. För den 
summan får han all normaltandvård han behöver.

– Det känns skönt att ha en försäkring. Man har ju 
hört hur dyrt det kan bli om man får några bekymmer 
med tänderna, säger Anton.

Att betala tandläkaren genom ett Frisktandvård-
kontrakt är ett system som sprider sig inom Folktand-
vården i Sverige. Allra flest frisktandvårds patienter 
finns i Västra Götaland, cirkaa 95 000.

Men tjänar patienterna på det? Klinikerna? Sam-
hället? Och får de som anslutit sig bättre tandhälsa? 
Det ska ett forskningsprojekt ta reda på.

– Vi följer 13 000 patienter under sex år och har 

precis börjat analysera materialet. Det vi 
hittills kan se är att det är fler kvinnor än 
män och fler högutbildade än lågutbildade 
som väljer Frisktandvård istället för tradi-
tionell tandvårdstaxa. Det är också män-
niskor som själva tycker att de har en bra 
munhälsa, berättar professor Magnus Hakeberg.

En pilotstudie på Folktandvårdens kliniker i Ma-
jorna och på Gibraltargatan i Göteborg är klar. Den 
visar att systemet går ihop sig ekonomiskt för klini-
kerna. Om patienterna tjänar på det vet man ännu 
inte, hittills är inga skuggdebiteringar gjorda för vad 
deras tandvård skulle ha kostat om de betalat ordinär 
taxa vid varje besök.

– Det man kan se är att man får en annan typ av vård 
med Frisktandvård. Det blir mer förebyggande och 
mindre reparativ vård. Och det är ju det som är syftet 
med Frisktandvård; att ge en bättre hälsoutveckling, 
säger Magnus Hakeberg. n n n

Fakta/Projektet
•  Forskningsprojektet är ett sätt för 

Folktandvården Västra  Götaland 
att följa upp satsningen på Frisk-
tandvård. Forskningen sker i samar-
bete med sahlgrenska akademin 
vid Göteborgs universitet och leds 
av Magnus Hakeberg.

•  I den stora, hälsoekonomiska 
studien undersöker man både ef-
fekterna på människors munhälsa 
och kostnaderna för vårdmodel-
len samt val av betalningssystem.

Fakta/Frisktandvård
•  Frisktandvård fungerar som en 

försäkring. Patienten betalar en 
fast summa mellan 45 och 817 
kronor i månaden och får sedan 
den tandvård han eller hon 
behöver.

•  Innan man skriver på kontraktet 
görs en undersökning. Om det 
visar sig att patienten behöver 
behandling för något i munnen 
görs den till ordinarie pris. Bero-
ende på tändernas skick placeras 
hon eller han därefter in i en av 
tio riskklasser/premiegrupper 
och får skriva ett kontrakt som 
gäller i tre år. Patienten får även 
ett program för egentandvård.

•  Frisktandvård finns på Folktand-
vården i hela sverige och man 
kan ta med sig Frisktandvården 
om man flyttar exempelvis för 
att studera på annan ort.

Magnus 
Hakeberg

glad ocH tRygg. 
Chalmersstudenten 
Anton Körkkö hos 
tandhygienist Linda 
Törnqvist. Att välja 
Frisktandvård som 
betalningsmodell var 
självklart för Anton. 
Studentekonomin tål 
inga överraskningar.

Lätt att få karies – kan bero på genförändring
hos en del människor pågår 
kariesangreppet nästan hela 
tiden i munnen, medan andra 
aldrig får hål i tänderna. kan-
ske kan förändringar i en viss 
gen vara en viktig förklaring. 
Det undersöks just nu av 
forskare i Göteborg.

Genen som forskarna intresserar 
sig för kallas DMBT1. Denna gen 
styr produktionen av ett salivpro-
tein som kallas agglutinin och som 
finns bland annat på tandytan där 
kariesbakterier använder det som 
en slags fästanordning.

– Bakterierna måste kunna 

fästa för att inte sköljas bort från 
munhålan, och det här är ett sätt 
för dem att binda sig till tandytan 
säger anette Carlén, docent vid 
sahlgrenska akademin:

– Det finns flera varianter av 
genen DMBT1, vilket gör att agglu-
tinin ser olika ut hos olika individer. 

– Det visar sig att vi kan hitta 
dem som har hög risk för att få 
karies genom ett enkelt blodprov, 
då har vi ett enkelt verktyg 
som kan hjälpa oss avgöra vilka 
patienter vi behöver ge extra 
uppmärksamhet, säger professor 
Jan Olsson.  n n n
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n av Karin Hylander

I vardagligt tal kallas de munblåsor men egentligen är afte inte 
blåsor utan små sår i munnens slemhinnor. Över hälften av alla 
svenskar drabbas någon gång i livet utan att tänka så mycket på 
det. Men för en femtedel av de drabbade är besvären återkom-

mande och plågsamma.
– Många lider i tysthet. De har haft pro-

blem med afte länge och vet att det inte finns 
någon bot. Däremot finns det lindring att få, 
säger Maria.

– Troligen är det flera faktorer som ligger 
bakom den kroniska inflammationen i slem-
hinnan. Det kan också vara så att det finns 
olika orsaker hos olika personer, vilket gör 
att det behövs flera behandlingsalternativ.

många bakomliggande orsaker
Några saker som tros ligga bakom afte är ärft-
lighet, födoämnesallergi och en förändrad 
bakterieflora i munnen. Man vet att stress 
och trauma kan utlösa afte.

Maria Carlssons forskning följer därför 
flera olika spår. Dels gör hon en genetisk 
studie där ärftlighet kartläggs och en mikro-
biologisk studie där bakteriefloran i munnen 
undersöks.

Sedan görs även en immunologisk studie, 

där blodprov från aftepatienter stimuleras med olika allergen 
för att se hur immunförsvarets celler reagerar. När det gäller att 
studera immuncellerna använder hon sig också av djurförsök 
genom att titta på munslemhinnan hos möss och jämföra med 
immuncellerna i tarmen hos djuren. Dem vet man mycket mer 
om än de i munnen när det gäller toleransutveckling. Tolerans är 
mycket viktigt för att undvi-
ka allergier och någonstans 
i regleringen brister det 
troligtvis för de patienter 
där födoämnesallergi skulle 
kunna vara orsak till afte.

Bygger databas
Vid sidan av den aktuella 
studien håller Maria på att 
bygga upp en databas med 
aftepatienter, som ska 
kunna plockas till framtida 
forskning. 

Besväras du av afte och 
vill delta eller vill du bara veta 
mer? Titta in på facebook-
sidan afte@live.com. n n n 

Maria vill lösa gåtan om sår i munnen
De svider och gör ont och kommer tillbaka gång på gång.
Återkommande sår i munnen är vanligt men ingen vet säkert vad det beror på. Tandläkare Maria 
Carlsson arbetar med att lösa gåtan afte.

Fakta/afte
•  afte är namnet på själva såret. 

Tillståndet med återkommande 
sår kallas recividerande aftös 
stomatit och förkortas Ras.

•  Ras förekommer i tre varianter. 
Vanligast är minortypen, som 
utgör ca 80 procent av all Ras. 
Då uppkommer ett eller flera 
små sår som är 3-5 millimeter i 
diameter. Nästa variant är major 
afte, som förekommer i ca 10 
procent av fallen. Då är såren 
minst 10 millimeter i diameter 
och ger ofta stora svårigheter 
när patienten ska äta och dricka. 
Vid en ovanlig tredje variant 
får patienten hundratals sår 
vid samma tillfälle.  aftösa sår 
uppstår oftast på den rörliga 
slemhinnan exempelvis insidan 
av kinden och läppen.

•  afte smittar inte till skillnad från 
exempelvis herpes.

Fakta/Nationella 
 forskarskolan i odonto-
logisk vetenskap
•  Maria Carlsson är en av 20 

doktorander i Nationella fors-
karskolan i odontologisk veten-
skap. Doktoranderna är spridda 
på universiteten i Göteborg, 
Malmö, Umeå och stockholm 
och de forskar om olika munhäl-
soproblem. Forskarskolan har 
startats eftersom behovet av 
odontologisk forskning är stort. 
Maria Carlsson handleds av 
Mats Jontell och sofia Östman. 
Christina Eklund hjälper till med 
att utarbeta laborativa metoder 
för de olika delarna av studien. 
Maria hoppas på att kunna lägga 
fram sin avhandling 2015.

i foRskningens tjänst. Maria Carls-
son går på jakt efter gåtans lösning. i 
laboratoriet. Varför får en del människor 
problem med blåsor i munnen?
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Klara besked om bäst behandlingar
Nu finns det svart på vitt vilka 
behandlingar som fungerar 
bra, och vilka som bara bör 
ges i undantagsfall. socialsty-
relsen har nämligen tagit fram 
nya nationella riktlinjer för 
vuxentandvården – också i en 
lättläst version som riktar sig 
till patienter.

n Av Elin Lindström Claessen

Riktlinjerna tar upp behandlingar som 
utförs av tandläkare och tandhygienis-
ter och betygsätter dem efter hur bra 
behandlingarna är, i förhållande till hur 
dyra de är. Forskare i hela Sverige har en-
gagerats i arbetet.

– Riktlinjerna visar framför allt vilka 
behandlingar det finns vetenskapliga be-
vis för, men lyfter också patienternas eget 
ansvar för att sköta sin munhygien och ta 
till sig de råd de får, säger professor Jan 
Wennström vid Sahlgrenska akademin, 

som lett arbetet med att ta fram de na-
tionella riktlinjer som gäller för sjukdo-
mar i vävnaderna kring tänder och tan-
dimplantat.

egenvård viktigast
Just när det gäller Jan Wennströms ex-
pertområde parodontit, alltså tandloss-
ningssjukdom, är patientens egenvård 
viktigast för att förebygga sjukdomen. 
Han menar att man måste känna till hur 
man ska sköta sina tänder, och att tumre-
geln är att det ska bli riktigt rent i mun-
nen en gång om dagen:

– Många borstar tänderna minst två 
gånger varje dag, och det är bra, men 
man måste också komma åt mellan tän-
derna och ta bort bakteriebeläggningar.

Använd tandtråd, tandsticka eller 
mellanrumsborstar för att få rent även 
mellan tänderna. Din tandhygienist eller 
tandläkare kan ge råd om vad som passar 
bäst för dig.

en rekommendation
Riktlinjerna är en rekommendation från 
Socialstyrelsen till alla tandläkare och 

tandhygienister. Tanken är att riktlinjer-
na ska uppdateras allteftersom forskare 
gör nya framsteg.

–  I många fall bekräftar riktlinjerna 
att de behandlingar som tandläkare och 
tandhygienister oftast väljer också är de 
bästa, men i vissa fall kan riktlinjerna för-
ändra vården, säger Jan Wennström och 
tillägger:

– Eftersom riktlinjerna också ges ut 
i en version för patienter kommer de att 
göra det lättare att diskutera med sin 
tandläkare eller tandhygienist. Vi tror 
alla parter kommer att uppskatta det. 

Detaljerna hittar du på Socialstyrel-
sens hemsida:   
www.socialstyrelsen.se/tandvardsriktlinjer

� �n n n

Toppmodern klinik för framtidens 
tandläkare och tandhygienister

Folktandvårdens utbildningsklinik för vuxen-
tandvård i Göteborg har nyligen renoverats och 
fyllts med den senaste utrustningen. Bland annat 
har kliniken investerat i nya, moderna patient-
simulatorer som ersätter de tidigare övningsdock-
orna. Med hjälp av dem tränar blivande tand läkare 
och tandhygienister på att laga hål, ta bort tand-
sten och andra behandlingar, innan de får behand-
la patienter. 

Kliniken är också utrustad med filmutrustning 
så att studenter kan sitta i ett annat rum  och följa 
behandlingar och operationer som utförs av er-
farna lärare.

 Vuxenkliniken tar emot patienter vars behand-
lingar passar med studenternas utbildningsplan. 
Behandlingarna tar längre tid än vanligt, men kos-
tar mindre jämfört med Folktandvårdens övriga 
kliniker.

Realistiskt. Studenter på tredje året 
på tandläkarprogrammet övar på nya 
simulatorer.

tandloss-
ningsexpeRt.  
Jan Wennström, 
har lett arbetet 
med att ta 
fram riktlinjerna 
inom paro-
dontit. 
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Implantat – inte alltid problemfria
De flesta som har tandimplantat får aldrig några problem med dem,. Men det finns patienter 
som får stora besvär med inflammation, och i vissa fall kan implantatet gå förlorat.

n Av Elin Lindström Claessen

– Tandimplantat fungerar 
oftast väldigt bra och de flesta 
av patienterna är nöjda med 
sin behandling. Men vävna-
den runt implantatet kan bli 
inflammerad, och vi vill veta 
vilka faktorer som spelar in så 
att vi kan minska den risken, säger pro-
fessor Tord Berglundh vid Sahlgrenska 
akademin.

utvecklas snabbare vid implantat
Att tandlossningssjukdom vid våra tän-
der (parodontit) är en av människans 
vanligaste sjukdomar känner många till. 
Men att samma sjukdom kan drabba väv-
naden vid implantat är mindre känt. Då 
kallas sjukdomen periimplantit. Både 
parodontit och periimplantit beror på 
en inflammation vid tandens eller im-
plantatets fäste. I värsta fall kan inflam-
mationen leda till att tanden eller im-
plantatet går förlorat.

– Inflammationen vid implantat är 
mer aggressiv än vid tänder, och därför 

utvecklas periimplantit betydligt snab-
bare än parodontit. Allvarlig parodontit 
tar flera årtionden att utveckla, men peri  - 
implantit kan uppstå inom bara några få 
år, säger Tord Berglundh.

Okänt men vanligt
Det är vanligare än många tror att vävna-
den vid implantat blir inflammerad. Be-
räkningar tyder på att mer än tio procent 
av alla med dentala implantat har en tyd-
lig inflammation i slemhinnan vid något 
sina implantat, där även det stödjande 
benet påverkas.

 Med tanke på att uppemot en halv 
miljon svenskar har tandimplantat är det 
många som drabbas.

– Vi vill ta reda på mer om vad som 
skiljer periimplantit från parodontit, 
och vilka faktorer som är gemensamma. 
Med mer kunskap kan vi undvika fler fall 
av periimplantit, och även förbättra be-
handlingen, säger Tord Berglundh.

Det finns människor som har lättare 
för att utveckla inflammation vid sina 
tänder än andra, och forskning har visat 
att samma människor också har ökad 

risk för att få inflammerad vävnad vid 
sina implantat. Och det är betydligt svå-
rare att behandla inflammation i vävna-
derna vid titanskruvar jämfört med vid 
riktiga tänder. 

– Vi måste lossa broar och proteser 
som fästs i skruven för att med en ope-
ration komma åt och rengöra ordentligt 
så att inflammationen försvinner. Det är 
både tidskrävande och dyrt för patien-
ten, säger Tord Berglundh.

Om inflammationen inte behandlas 
i tid kan titanskruven lossna. Efter det 
går det sällan att sätta in ett nytt tand-
implantat, eftersom inflammationen 
brutit ned det ben som skruven ska för-
ankras i.

God munhygien hjälper
Men även om du är en riskpatient för 
både parodontit och periimplantit kan 
du förebygga problemen. Inflammation 
vid implantat kan undvikas om man själv 
är mycket noggrann med sin munhygien 
och dessutom låter tandhygienister eller 
tandläkare göra ordentligt rent vid im-
plantatet med jämna mellanrum.  n n n

peRiimplantit i mikRoskopet. 
Genom att studera tunna snitt av 
både vävnad och implantat i kraf-

tig förstoring kan Tord Berglundh få 
en tydlig bild av inflammationen.

Tord 
Berglund



nästan alla äldre  gillar sina implantat
En ny studie visar att en överväldigande majoritet av de äldre som fått implantat i 
munnen är nöjda både med behandlingen och med resultatet. I studien svarade nästan 
4000 personer på vilka fördelar och nackdelar de upplevt med behandlingen. så många 
som 95 procent av de som svarade var nöjda med behandlingen, även om ett fåtal också 
uttryckte tveksamhet. 

– Vi ska nu gå vidare med studien genom att undersöka 800 slumpvis valda 
patienter, för att se hur vanligt det har varit med sjukdom runt implantaten eller om 
implantat gått förlorade, säger tandläkaren Jan Derks, som är en av forskarna bakom studien. 

så sköter du 
 implantatet allra bäst
Tandimplantat måste hållas minst lika rena 
som våra riktiga tänder: borsta tänderna 
två gånger om dagen och använd tandtråd 
eller annat hjälpmedel för att rengöra 
mellan tänderna varje dag. som implantat-
bärare kan du behöva speciella tandborstar, 
med annorlunda borst och särskild vinkel 
för att komma åt ordentligt. även när det 
gäller tandtråd finns det särskilda varianter 
som är lämpliga att använda vid implantat.

titanskruven – en 
 göteborgsk uppfinning
att titan läker fast i 
benvävnad var en upp-
täckt som Per-Ingvar 
 Brånemark (bilden) 
gjorde under 1960- 
talet. I samarbete med 
andra forskare från 
flera olika discipliner 
utvecklade han sin 
metod att operera in 
en titanskruv i käkbe-
net, låta den läka fast och sedan använda 
skruven som fäste för tandproteser, bryg-
gor och kronor. Brånemarks uppfinning har 
hjälpt flera miljoner patienter världen över. 
Benförankrade implantat används också 
för att fästa hörapparater, benproteser 
och andra konstgjorda kroppsdelar direkt 
i skelettet. sahlgrenska akademin är fortfa-
rande världsledande inom forskningen om 
dentala implantat.

Bättre behandling med 
nytt kvalitetsregister
Vilka behandlingsmetoder ger bäst 
tandhälsa om man har hål i tänderna 
eller tandlossning? Med hjälp av ett nytt 
svenskt kvalitetsregister blir det möjligt att 
jämföra och utvärdera vilka behandlings-
metoder som ger bäst resultat. Det gör att 
tandvården kan utvecklas vidare, både när 
det gäller förebyggande tandvård, lagningar 
och kronor eller broar.  alla uppgifter till 
registret skickas automatiskt från tand-
läkarnas journalsystem, för de patienter 
som godkänt att deras uppgifter används i 
registret. 

Bättre koll på 
 tandimplantaten 
Det finns en stor mängd olika tand-
implantat på marknaden, men det finns få 
vetenskapliga studier som visar hur bra de 
är. Nu ska det bli ändring på det, tack vare 
inrättandet av det nationella registret för 
dentala implantat. Tanken är att alla tand-
läkare som sätter in implantat ska kunna 
föra in uppgifter i kvalitetsregistret, och 
sedan uppdatera om det tillstöter problem. 
På så vis kan både tandläkare i allmän- och 
specialisttandvård och forskare skapa sig en 
bild av hur vanligt det är med tandimplan-
tat, hur patienterna upplever dem och vilka 
implantat som är säkrare än andra. 

Jan Derks

en aV många. Tandimplantat är ett slags konstgjord tandrot som får växa fast i käkbenet och sedan 
används som fäste för tandproteser, kronor eller broar. 
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n Av Krister Svahn

Gunhild Gustavsson från Hökerum utanför 
Borås skulle fylla 60 när hon upptäckte den där 
obehagliga, svidande känslan i munnen. 

Det var, minns Gunhild, som om hela världen 
plötsligt fanns i bara två nyanser. 

– Allting smakade antingen salt som om du 
råkat tömma hela saltkaret i maten, eller beskt 
som den bittraste bittermandelolja. 
Till och med en vattenmelon smakar 
beskt, och det är ett obehag så starkt att 
det inte går att förklara, säger hon.  

som ett socialt vacuum
Att förlora smaken för mat var för 
Gunhild Gustavsson som att slungas in 
i ett ”socialt vacuum”.

– Att inte upp-
skatta mat sätter käppar i det 
sociala hjulet. Jag har alltid 
älskat mat, både att laga den 
och bjuda på den, men det 
blev till slut så jobbigt att jag 
drog mig undan. 

En tandläkare intres-
serade sig för Gunhilds fall 
och skickade henne till Mats 
 Jontell vid Sahlgrenska akade-
min. Där fick hon diagnosen 
Burning Mouth Syndrome. 

– I flera år hade jag fun-
derat på vad det var för fel 
på mig. Jag trodde jag var al-
lergisk mot konserverings-
medlet som finns i insulinet, 
jag tog prover på mitt dricks-

vatten, bytte tandkräm, slutade skölja med fluor 
och började fundera på om det var något i min 

kost som förstört mig. Nu fick jag ett namn på 
sjukdomen, och på något sätt var det en stor lätt-
nad. 

Botemedel saknas 
Burning Mouth Syndrome drabbar oftast kvin-
nor och tros ha en koppling till klimakteriet. 
Men orsaken till symtomen är inte känd – och 
det saknas botemedel. 

I dag har Gunhild Gustavsson vant sig att 
tacka nej när grannen vill bjuda på ett glas vin, 
och hon beställer alltid det billigaste på menyn 
eftersom även den dyraste rätten” smakar apa”. 

Matglädjen är borta – Gunhild Gustavs-
son har gått ner nio kilo bara under det senaste 
året – men inte livsglädjen. Hemma i Hökerum 
skingrar hon tankarna i sin älskade trädgård, och 
funderar på att återuppta måleriet som legat i trä-
da de senaste åren. Gunhild har också stora för-
hoppningar på den forskningsstudie som inletts 
för att kartlägga orsakerna till Burning Mouth 
Syndrome. 

– Jag hoppas att de ska komma fram till något 
som kan hjälpa mig och andra. Men jag kan inte 
gå och tänka på det här varje sekund, då blir jag 
galen. Min enda förhoppning är att jag en dag ska 
vakna och den här mardrömmen ska vara över. Då 
ska jag göra något jag längtat efter i femton år: äta 
en pepparkaka och dricka ett glas mjölk.   n n n

dåligt matsällskap. Förr älskade Gunhild Gustavsson umgänget kring maten. Men 
med en mun som ständigt svider har kafébesök och middagar blivit en social plåga. 

ställde diagnosen. Professor 
Mats Jontell kunde ge Gunhilds 
sjukdom ett namn.

Fakta/Det här kan hjälpa
•  Om du tror att du lider av 

Burning Mouth syndrome ska 
du rådgöra med din tandläkare. 
att dricka mycket vatten, tugga 
tuggummi, göra avslappningsöv-
ningar och motionera kan lindra 
besvären. 

Fakta/BMs-studien
•  studien om Burning Mouth 

syndrom leds från sahlgrenska 
akademin vid Göteborgs uni-
versitet. I forskargruppen ingår 
Dowen Birkhed,  anette Carlén, 
Jörgen Ekström, Catharina 
Hägglin, Mats Jontell och Bengt 
Wenneberg. 

”Min enda förhoppning är att jag en dag 
ska vakna och den här mardrömmen 
ska vara över. Då ska jag göra något jag 
längtat efter i femton år: äta en peppar-
kaka och dricka ett glas mjölk.”

Mat som smakar salt, frukt som smakar bittermandel och en mun som bränner som eld. 
För den som lider av Burning Mouth syndrome gör plågorna sig påminda dygnet om. En 
som vet är 74-åriga Gunhild Gustavsson. 

När munnen bränner som eld
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Drabbar ofta 
 ambitiösa  kvinnor
För patienter med Burning 
mouth syndrom kan symtomen 
vara så jobbiga att de väcker 
självmordstankar. nu ska ett nytt 
forskningsprojekt försöka gå till 
botten med sjukdomens orsaker.

n Av Krister Svahn

Mats Jontell är övertandläkare och 
professor vid sahlgrenska akademin. I 
ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt 
samlar han forskare inom beteende-
vetenskap, bettfysiologi, mikrobiologi, 
kariologi och farmakologi för att göra 
den första heltäckande, vetenskap-
liga beskrivningen av Burning Mouth 
syndrome (BMs). 

Ett av målen är att sprida informa-
tion till övriga vården. 

– BMs-patienterna upplever gene-
rellt sett ett större obehag än perso-
ner som har öppna sår i munnen. Men 
när läkaren inte ser några förändringar 
och alla prover är normala, så uppfattar 
patienten det som att doktorn säger 
att hon är frisk trots det svåra lidandet. 
Detta blir naturligtvis ytterligare en 
börda att bära, säger Mats Jontell. 

stort mörkertal 
Enligt en uppgift drabbar 
BMs ungefär fem procent 
av alla medelålders och 
äldre kvinnor, men mörker-
talet är stort. 

Grundhypotesen i den 
nya studien är att sjukdo-
men är kopplad till stress.  

– symtomen visar sig vanligen efter 
klimakteriet och drabbar ofta hög-
presterande, ambitiösa kvinnor, säger 
Catharina Hägglin, specialist på tand-
vårdens psykologiska aspekter: 

– När vi är stressade kan vi göra 
omedvetna munrörelser, till exempel 
pressa tungan mot tänderna. Detta i 
kombination med en förändrad saliv 
och påverkade smaklökar kan möjligen 
ligga bakom besvären.

hundratalet med i studien
Omkring hundra kvinnor med BMs 
ingår i studien, och kommer bland an-
nat få svara på frågor om sin livskvalitet 
och genomgå en rad undersökningar. 
Under 2012 hoppas forskarna pre-
sentera sina första rön – och de är 
optimistiska. 

– Vi hoppas kunna förklara hur BMs 
uppkommer, och därifrån utveckla 
metoder för diagnos och behandling, 
säger Catharina Hägglin.

– samtidigt måste man ha realistiska 
förväntningar, för våra smaklökar är 
oerhört sofistikerade och det finns 
väldigt lite utrymme att påverka saliven. 
Men bara det faktum att den här 
sjukdomen tas på allvar innebär positiv 
effekt för alla som drabbas, säger Mats 
Jontell.   n n n

Catharina 
Hägglin

allt smakaR illa. ”När du har Burning Mouth 
Syndrome förlorar begreppet gott sin betydelse. För 
mig smakar allt illa. Det känns som om min tunga 

vore flådd, eller som att det växer hår på den”. 
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tandboRste elleR tandkRäm? Olga Jensen, tandhygienist på Folktandvården i Stenungsund, vet svaret på frågan vad som är viktigast när det gäller att före-
bygga karies. Och svaret – förvånande för många – är faktiskt ”tandkrämen”.
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n Av Karin Hylander

Ämnet för Olgas kommande avhandling 
är kunskap, attityder och be-
teende kring fluortandkräm 
och tandborstningsvanor 
hos befolkningen. 3 200 in-
vånare i Stenungsund och 
Enköping har fått svara på 
frågor om hur de borstar tän-
derna och om vilka kunska-
per de har.

De runt 30 gör det bäst
Det visar sig att vuxna i 30-årsåldern – 
”fluorgenerationen” – är de som både vet 
mest och borstar bäst.

Den yngsta undersökningsgruppen, 
15-16-åringarna, har bra kunskaper men 
gör ändå inte som man ska. En del hop-
par över tandborstningen.

De äldre – både de strax under pen-
sionsåldern och de riktigt gamla – vet 
ofta inte saker som att man inte ska skölja 
med vatten efter tandborstningen el-
ler hur mycket tandkräm man ska ta på 
tandborsten.

talar sju språk
Olga har alltid varit en drivande och vet-

girig person. Det är på det viset hon har 
lärt sig sju språk: modersmålen ungerska 
och rumänska, svenska, engelska, fran-

ska, spanska och nu senast en kvällskurs 
i italienska. Det var också nyfikenheten 
som ledde till hennes yrkesval.

– Jag var inne på att bli lärare, sjuk-
gymnast eller sjuksköterska. Men så hör-
de jag talas om den treåriga utbildningen 
till tandhygienist och tänkte att det vet 
jag inget om. Jag tog det som en utma-
ning, sökte och kom in.

Möjligheten att senare kunna forska 
var viktig redan när hon valde utbildning. 
Vetenskapsmetodik ingick i studierna.

Nu har hon arbetat som tandhygie-
nist i snart tio år och är ett välkänt an-
sikte i Stenungsund. Tidvis är det tufft att

forska och arbeta kliniskt parallellt. Men 
hon visste vad hon gav sig in på och vill 
inte släppa någon del, inte ens att hålla 

i morgonjympan på arbets-
platsen. 

– Jag gillar arbetet på kli-
niken jättemycket! Att träffa 
allt från små barn till patien-
ter på 93 år, säger Olga.

Som doktorand möter 
hon också en annan sorts 
människor: de som vill ut-

veckla yrket och forma morgondagens 
arbete på tandvårds-
klinikerna runt om i 
landet.

teori & praktik
Kombinationen  har 
även en annan fördel. 
Allt Olga lär sig kan 
omedelbart omsättas 
i praktiska förbätt-
ringar för patien-
terna.

– Det är lätt att 
bli bekväm i sitt yrke 
men jag tycker att det är roligt att ut-
vecklas. Att forska gör en till en bättre 
behandlare, säger hon.  n n n

Olga vet vad vi tycker  
om tandkräm och borste

Tandborsten är viktig – men inte viktigast – när man ska förebygga 
karies. Det är fluortandkrämen.
 Folk i allmänhet tror ofta att det förhåller sig tvärtom. Det visar 
tandhygienisten Olga Jensens studie. Hon studerar hur människor  
i olika åldrar ser på tandborstning och fluortandkräm. 

Fakta/Fluortandkräm 
och tandborstningsvanor 
•  ”Fluortandkräm och tandborst-

ningsvanor – en populations-
studie om kunskap, attityder och 
beteende”, det är arbetsnamnet 
på det forskningsprojekt Olga 
Jensen arbetar i. Handledare är 
Pia Gabre, Dowen Birkhed och 
Ulla Moberg-sköld på sahlgren-
ska akademin vid Göteborgs 
universitet. Olga Jensen räknar 
med att bli färdig inom ett par år.

Folktandkrämen är född
Tillsammans med ett tandkrämsföretag har karies-
forskare på sahlgrenska akademin tagit fram en ny tand-
kräm. Den heter Folktandkräm och tillverkas i sverige.

―– Det är en mild tandkräm som inte innehåller 
skummedlet natriumlaurylsulfat som vissa människor 
kan störas av om de till exempel lider av muntorr-
het eller känsliga munslemhinnor. Dessutom är det 
den första tandkrämen som kommer med en klar 
och tydlig bruksanvisning och illustrationer för 
hur den ska användas, säger professor Dowen 
Birkhed som är en av forskarna bakom Folktand-
krämen.

så borstar du tänderna bäst
2+2+2+2. Den enkla formeln är allt du behöver komma ihåg för 
att borsta tänderna på bästa sätt med fluortandkräm. Tvåorna står 
för att du ska ta två centimeter tandkräm på tandborsten, borsta 
tänderna under två minuter och sedan inte äta eller dricka något på 
två timmar. Den sista tvåan betyder att du ska göra om proceduren 
två gånger om dagen, på morgonen efter frukost och på kvällen 
innan du går och lägger dig. Till sist: skölj inte bort tandkrämen 
direkt efter borstningen, utan sila den först mellan tänderna och 
spotta sedan ut.

Tandkrämstekniken kallas ”Fyra-två-metoden”. Den är baserad 
på flera vetenskapliga studier om hur man ska använda fluortand-
kräm för att få bästa möjliga resultat. 

”Det är lätt att bli bekväm i sitt yrke men 
jag tycker att det är roligt att utvecklas.  
att forska gör en till en bättre behandlare.”

tandkRäm skRamaRe. Olga Jensens forskning 
visar att många svenskar inte förstått hur viktig 
fluortandkrämen är för att förebygga karies.
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– Den grupp som tandläkarna 
skulle kunna hjälpa är de som har 
gles benstruktur i käken. Får man 
veta detta redan i 40–45-årsåldern så 
kan man förbättra sin bentäthet med 
hjälp av kost och motion, säger Gre-
the Jonasson.

Även om hon mestadels har fors-
kat på kvinnliga patienter så finns det 
även bensköra män, som skulle kun-
na uppmärksammas på hur det står 
till vid ett tandläkarbesök. Långa, 
smala och otränade män är till exem-
pel en riskgrupp.

– Hittills har läkarna gärna tit-
tat på bentätheten i höfterna för att 
diagnosticera osteoporos – benskör-
het. Men där är benet så tätt i och 
med att höfterna belastas hela tiden, 
så då fångar man inte upp så många 
som lever med en frakturrisk. Många 
patienter med osteoporos förblir i 
dag oupptäckta, säger Grethe Jonas-
son.  n n n

n Av Karin Hylander

Titta på bilderna här intill!
Den första, översta röntgenplåten 

(1) visar en benskör käke. Struktu-
ren på benet är uppbruten och gles, 
som ett trasigt fiskenät. Det här är 
en person som riskerar frakturer på 
olika ställen i kroppen och som kan 
minska den risken genom att motio-
nera och äta rätt.

Den andra bilden (2) visar ett 
normalt käkben, så som det ser ut 
hos de flesta. Hur tät benstrukturen 
i resten av kroppen är hos en person 
som ser ut så här i munnen, är svårt 
att säga. Då går det inte heller att sia 
om risken för frakturer.

På den tredje bilden (3) syns en 
ovanligt stark käke. Den här perso-
nen har ett så robust skelett att hon 
knappast behöver fundera på risken 
för benskörhet.

Röntgenbilderna ingår i tandlä-
kare Grethe Jonassons forsknings-
material.

Fakta/Ingår i kvinno-
studien
•  Projektet ”Underkäkens 

benstruktur som indikator på 
frakturrisk” ingår i den stora 
göteborgska Kvinnostudien, 
som pågått sedan 1968 och där 
samma kvinnor följts under flera 
årtionden.

•  I projektet kring benskör-
het deltar,  förutom Grethe 
 Jonasson, Margareta ahlqwist, 
Cecilia Björkelund, Magnus 
Hakeberg, azar Hassani-Nejad 
samt lauren lissner.

•  Grethe Jonasson började sin 
forskning vid en folktand-
vårdsklinik och fortsätter nu 
tillsammans med andra forskare 
med en kombinerad studie av 
Kvinnoundersökningen och 
H70-studien, där även män ingår.

Tandläkare kan förutse benbrott
Gå till tandläkaren och få veta att man riskerar att bryta benet?
Ja, så kan det bli i framtiden. Grethe Jonasson forskar om hur man med hjälp av tandröntgen kan se 
vem som är drabbad av benskörhet.

1

2

3

utsikt ocH 
insikt. Grethe 

Jonasson på Västra 
Götalandsregio-

nens FoU-enhet i 
Borås forskar om 
hur bentätheten i 
käken kan avslöja 

hur det står till 
även i resten av 

kroppen.
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n Av Elin Lindström Claessen

– Det finns en rad tarmsjukdomar, hud-
sjukdomar och neurologiska sjuk-
domar som också påverkar mun-
hålan, och jag är övertygad om att 
tandläkare skulle kunna upptäcka 
betydligt fler fall. Tandläkare har 
en utmärkt stol, perfekt ljus och stor 
vana när det gäller att undersöka 
munnen, säger professor Mats Jontell. 

svullna läppar kan berätta
Crohns sjukdom syns i munnen som 
mycket svullna läppar och typiska veck 
i slemhinnan på kindens insida. Symto-
men kan lätt avfärdas som en allergisk 
reaktion, men en erfaren tandläkare 
misstänker istället antingen orofacial 
granulomatos eller Crohns sjukdom. 
Orofacial granulomatos är när inflam-

mationen är begränsad till munhålan, 
och då kan tandläkaren själv behandla 
med kortison. Om inflammationen även 

finns i tarmarna rör det sig om Crohns 
sjukdom, som är en allvarlig kronisk 
sjukdom. Då behöver specialiserade 
läkare kopplas in, både för att fastställa 
diagnosen och för att behandla sjukdo-
men.

Genetik, mikroflora och livsstil
– I Göteborg är vi i framkant när det 
gäller samarbete mellan odontologi och 
medicin på både klinisk och basveten-

skaplig nivå. Förhoppningen är att vi 
med gemensamma ansträngningar ska 
hitta nya sätt att 

ställa diagnos 
och behandla 
patienterna, 
säger Mats Jon-
tell.

I forsk-
ningsprojek-

tet deltar experter 
inom odontologi, 
medicin, mikro-
biologi och genetik. 
Forskarna studerar 
vad som skiljer patienterna med inflam-
matorisk tarmsjukdom från andra, både 
när det gäller deras gener, den bakteriella 
mikrofloran i deras tarmar och vad de 
äter.  n n n

sjukdom i tarmarna syns i munnen

Flera patienter har fått veta att de har sjukdomen Crohns sjukdom tack vare observanta tandläkare 
och ett gott samarbete mellan tandvård och sjukvård i Göteborg. sjukdomen är en allvarlig inflam-
matorisk tarmsjukdom som drabbar hela magtarmkanalen, även munhålan.

Fakta/Gott samarbete
•  samarbetet mellan odontologi 

(läran om tänderna och deras 
sjukdomar) och medicin om hur 
inflammatorisk tarmsjukdom 
manifesteras i munnen har 
pågått under många år. Förutom 
Mats Jontell medverkar bland 
andra Robert saalman, sahl-
grenska Universitetssjukhuset, 
och agnes Wold, sahlgrenska 
akademin.

”Tandläkare har en utmärkt stol, 
perfekt ljus och stor vana när det 

gäller att undersöka munnen”

möte öVeR gRänseRna. 
I Göteborg finns ett gott 
samarbete mellan tand-
vård och sjukvård. 
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Gammal och tandlös? Inte nu längre!

n Av Karin Hylander

Tandhälsan hos dagens 70-åringar är 
mycket bättre än vad den var i början av 

1970-talet.
Det visar tandlä-

kare Cecilia Johan-
sons forskning. Hon 
disputerade somma-
ren 2011 och hen-
nes avhandling är en 
av flera, där man an-
vänt sig av den stora 
H70-studien för att 
titta på tandhälsa 
över tid. Resultaten 
visar att mycket har 

hänt mellan 1971 och 2001.
•  Antalet tandlösa har minskat kraftigt

•  De 70-åringar som har tänder i mun-
nen har fler egna tänder och behåller 
dem längre

•  70-åringarna går oftare till tandläkare
•  2000-talets 70-åringar äter mer medi-

ciner, vilket ökar risken för mun-
torrhet. Däremot märks ingen minsk-
ning av salivutsöndringen med ökad 
ålder.

Flera bakomliggande faktorer
Cecilia Johanson menar att den för-
bättrade tandhälsan förmodligen beror 
på flera faktorer, som bättre ekonomi, 
utbildning, bostäder, allmän hälsa, kost 
samt medicinsk vård och tandvård. Men 
även borstning med fluortandkräm, för-
bättrad munhygien och fler besök hos 
tandvården har gjort sitt till.

Att få behålla sina tänder när man 
åldras är förstås huvudsakligen positivt 
men ger en del problem på köpet.

– Egna tänder innebär ett ökat välmå-
ende. Men med stigande ålder ökar ris-
ken att man blir sjuk och då kanske man 
inte kan sköta sina tänder, vilket medför 
ökad risk för besvär för den enskilde. 
Samhället får också ett ökat krav på sig 
att ge alla äldre möjlighet till tandvård, 
även de sjuka med funktionshinder, sä-
ger Cecilia Johanson.

större behov av tandvård
Förhoppningsvis leder de här kunska-
perna till att samhället blir bättre förbe-
rett på att fler äldre har fler tänder och 
därmed större behov av tandvård. Forsk-
ningen kan också bidra till att man hit-
tar ett sätt att identifiera äldre med ökad 
risk för tandsjukdomar och att man sat-
sar mer på förebyggande tandvård för de 
äldre.  n n n

Fakta/H70-studien
•  H70-studien är en stor befolk-

ningsstudie vid sahlgrenska 
akademin, som påbörjades 1970. 
Flera omgångar 70-åringar i Gö-
teborg har fått svara på enkäter 
med frågor om hälsa och livsstil, 
och dessutom genomgått fysiska 
undersökningar. På det viset har 
man kunnat jämföra generatio-
nerna och se hur 70-åringarnas 
leverne har förändrats.

Folktandvården gör särskild satsning på de äldre

n Av Karin Hylander

Många människor, som tidigare har 
kallats och kommit regelbundet till 
tandvården, börjar svikta på äldre dar.

Några tandlä-
kare, tandsköter-
skor och tandhy-
gienister ville veta 
varför det blir så 
här – och hur man 
kan behålla de äldre 
patienterna. Där-
för vände de sig till 
Folktandvården 
Västra Göta lands 
unika satsning Cen-
trum för äldretand-
vård. Där ägnar 
man sig bland annat 
åt forskning om äldres munhälsa.

Nu har mer än 4000 journaler studerats. 

Man har sett att en femtedel 
av åttioåringarna tappar kon-
takten med tandvården. Re-
sultaten har lett till att Cen-
trum för äldretandvård och 
Folkhälsokommittén testar 
att ta upp frågor om tandvård 
i samband med de förebyggande hembe-
sök som genomförs i många kommuner.

Nästa steg är att undersöka om tap-
pet av äldre patienter beror mest på för-
ändrad livssituation, ekonomi, att andra 
hälsoproblem kommer i förgrunden i 
denna ålder eller något annat.

– Behovet av forskning om äldre-
tandvård är jättestort. Samtidigt väcker 
den här forskningen särskilda etiska 
problem. Man kan till exempel inte 
slumpa människor i livets slutskede till 
test och kontrollgrupp hur som helst, 

säger professor Lars Gahnberg, som leder arbetet på Folktand-
vårdens Centrum för äldrevård.   n n n

Lars
Gahnberg

Hört talas om åttioåringen som klev ut från tandläkaren och försvann?
 Nu ska Folktandvårdens Centrum för äldretandvård ta reda på varför så många äldre tappar 
 kontakten med tandvården.

Dagens pensionärer ler med egna tänder. så såg det inte ut  
för fyrtio år sedan.

Fakta/Centrum för 
äldretandvård
•  Centrum för äldretandvård star-

tade 2007 som ett projekt på 
initiativ av Bent Petersen, tand-
vårdschef på Folktandvården 
Västra Götaland. Verksamheten 
har senare permanentats.

•  De olika projekten på Centrum 
för äldretandvård sker i 
samarbete med flera aktörer: 
sahlgrenska akademin vid Göte-
borgs universitet, FoU i Väst/GR, 
Folkhälsokommittén, Karolinska 
Institutet, Högskolan i Kristian-
stad, Tandvårdsenheten i Västra 
Götalandsregionen och sveriges 
kommuner och landsting (sKl).

HålleR i. Pigga, nyblivna pensionärer går till tandläkaren 
precis som tidigare. Men i 80-årsåldern tappar var femte 
kontakten med tandvården. Bild: Thomas Harrysson



• Gammelmormors andedräkt. 
• medicin och muntorrhet. 
• Jakten på goda exempel. 
Om det handlar de tre övriga forsk-
ningsprojekt, som Centrum för äldre-
tandvård har rullat igång:

Över hälften av dem som bor på särskilda 
boenden har dålig andedräkt. I en studie vill 
man undersöka vad det betyder för de gamlas 

sociala relationer, från att barn på besök 
kanske undviker att krama gammelmormor 
till vilka attityder personalen har till dålig 
andedräkt. Påverkar den omvårdnaden?

Kariesrisken ökar med vissa läkemedel 
eller för den som måste ta flera mediciner 
eftersom det ofta leder till muntorrhet. Hur 
informeras kunderna på apoteket om detta? 
Och patienter som får sin medicindos utdelad 
hemma eller i vården? Hur informationskedjan 

apotek-brukare ser ut ska en tandhygienist ta 
reda på i ett nystartat projekt.

Runt om i  Västra Götaland finns det förstås 
många hemtjänstgrupper och äldreboenden 
där munhälsoarbetet fungerar bra, så att andra 
kan ta efter och lära. Nu ska Centrum för 
äldre tandvård gå på jakt efter goda exempel. 
Det sker genom ett frågeformulär till personal 
som jobbar med munhälsobedömningar 
genom uppsökande verksamhet.  n n n

Fler forskningsprojekt på Centrum för äldretandvård

VågaR skRatta. Tandhälsan hos 70-åringarna har ökat dramatiskt på några decennier. I dag är det många fler än i början av 1970-talet som kan visa upp ett 
pärlband med egna tänder. Bild: Thomas Harrysson
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Forskning ger en bättre tandvård

ForSKNING oM MUNHälSA – ett magasin från Folktandvården Västra Götaland och Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Tandvård är kunskapsintensivt och behöver ständigt utvecklas. Forskning gör att vi kan erbjuda nya, bättre 
och mer kostnadseffektiva behandlingar. Det ger våra patienter ännu bättre tandvård i framtiden – och 
bidrar till vård på lika villkor. För Göteborgs universitet är forskning en kärnverksamhet, och forsk-

ning bör vara lika självklart för Folktandvården Västra Götaland. Gemensamt måste vi prioritera forskning 
och utveckling för att kunna erbjuda patienterna bättre tandvård, både i form av nya behandlingar och att vi 
avvecklar ineffektiva metoder. Vår gemensamma forskning är viktig för att säkra framtidens tandvårds-
personal. Forskning utvecklar också vetenskaplig kompetens. Den kompetensen behövs – särskilt nu 
när vi är mitt i en generationsväxling. Utan doktorer, lektorer och professorer kan vi inte bedriva alla 
de utbildningar som behövs för att utbilda framtidens tandvårdspersonal.

Institutionen för odontologi har en stark position inom Sahlgrenska akademin och är ett av världens 
högst rankade forskningscentrum inom tandvård. Så har det varit under lång tid. Folktandvården 
Västra Götaland är tack vare sin storlek, sitt fokus på utveckling och sin engagerade personal en 

forskningspartner som saknar motstycke. Genom att vi samverkar på alla nivåer har vi redan 
uppnått mycket, men vi utnyttjar ännu inte 
våra mycket goda förutsättningar fullt ut. 
För en framgångsrik forskning behövs 
vetenskaplig kompetens, och den finns. 
Dessutom behövs en infrastruktur 
och en stödjande administration och 
gemensamt med universitetet arbetar 

vi för att stärka detta stöd. Till exempel är det brist på forskningshandledare. 
Därför är det extra viktigt att stötta forskare med administrativt stöd så att de 
kan fokusera på sin forskning. 

Genom vår samverkan med universitetet har vi en unik möjlighet 
att kombinera grundforskning och klinisk forskning. Klinisk 
forskning ska bedrivas i den miljö där resultaten ska användas. Det 

innebär att forskning kring de flesta behandlingsmetoder ska genomföras 
i allmäntandvården. Intresse och engagemang finns för detta på alla nivåer i 
våra organisationer. Däremot saknas några väsentliga förutsättningar – i dag går 
ekonomi och vårdköer före forskning. Därför måste vi skapa mer kunskap om och 
incitament för forskning inom Folktandvården. Och framförallt behöver resurser 
både frigöras och tillföras verksamheten. Här ligger våra stora utmaningar inför 
framtiden!

anders molander
Tandvårdschef för forskning och utbildning på Folktandvården Västra Götaland  
och docent vid sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

”Klinisk forskning ska 
 bedrivas i den miljö där 
resultaten ska användas”
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