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Detta odontologiska bokslut beskriver Folktandvården Västra Götalands verksamhet ur ett befolk-
nings-, patient-, hälso- och behandlingsperspektiv. Inom Folktandvården Västra Götaland fattas många 
vårdrelaterade beslut både på förvaltnings- och kliniknivå. Många av dessa handlar om hur vi ska möta 
framtida behov hos befolkningen. Fakta och analys i bokslutet syftar till att utgöra underlag för diskus-
sioner och beslut på samtliga ledningsnivåer.
     Urvalet av fakta har gjorts i syfte att beskriva Folktandvårdens kärnverksamhet. Den fortsatta ana-
lysen och utvecklingen av förbättringsarbetet ska ske i dialog med företrädare och representanter för 
verksamheten. 
     Folktandvården Västra Götalands vision är ”Frisk i munnen hela livet” och prioriterat är att den 
vård vi ger ska vara hälsostyrd. Med det som utgångspunkt beslutade Tandvårdsstyrelsen i maj 2014 att 
verksamhetsutveckling inom hälsostyrd vård ska prioriteras fram mot år 2020, med följande huvudom-
råden: 

• Gränsöverskridande koncept inom folkhälsoarbete
• Roller i samverkan med andra aktörer
• Helhetslösning om tandvård för äldre
• Frisktandvården som generellt koncept
• Tandvårdsrädsla
• Systematik för hälsostyrning

Vår vision ”Frisk i munnen hela livet ” kompletterades också med ambitionen att Folktandvården ska 
bidra till ökad allmän hälsa i Västra Götaland. Folktandvårdens övergripande uppgift är att förbättra 
munhälsan och bidra till ökad allmänhälsa utifrån de plattformar där vi verkar idag eller som vi själva 
eller i samverkan med andra kan utveckla.

Systematik för hälsostyrning
Hälsostyrning kräver ett systematiskt forsknings- och utvecklingsarbete och påverkas av såväl omvärld 
som av fakta från den egna verksamheten. Tar vi beslut om aktiviteter utan faktaunderlag riskerar vi 
problem med förankring och förståelse. Dessutom blir det svårt att bedöma om insatta åtgärder har 
önskad effekt.
     Kunskapen om resultatet av vår verksamhet blir allt större. Eftersom våra tillgängliga data är så om-
fattande har vi valt att sammanfatta och analysera dem i ett odontologiskt bokslut. Bokslutet utgör ett 
underlag för strategiska beslut kring utvecklingsområden, mål och aktiviteter för Folktandvården Västra 
Götaland. I många fall krävs fördjupade analyser. Bokslutet kan också ge uppslag till forskningsinsatser 
vars resultat på längre sikt kan bidra till att utveckla tandvården mot ökad hälsostyrning.
     I denna första version redovisas och analyseras enbart data från allmäntandvården (ATV). I kom-
mande bokslut planeras att även inkludera specialisttandvården (STV). 
     Detta odontologiska bokslut är unikt i sitt slag och speglar det odontologiska resultatet i en av värl-
dens största tandvårdsorganisationer. Det är med stor glädje vi presenterar bokslutet och därmed kan 
inleda ett mer systematiskt utvecklingsarbete.

Göteborg 2016-05-20

Gunnar Eriksson  Anders Ljungné
Tandvårdsdirektör  Tandvårdschef
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Sammanfattning
I detta första odontologiska bokslut för Folktandvården Västra Götaland redo-
visas fakta relaterat till förvaltningens kärnverksamhet, som exempelvis utveck-
lingen av patientpopulation, hälsoläget samt behandlingspanoramat. 
     Flera resultat tyder på en förbättring av munhälsan under det senaste decen-
niet. Andelen individer som diagnostiseras med manifest karies har minskat. 
Denna trend är mest tydlig hos patienter som regelbundet besöker Folktand-
vården. Men hälsoutvecklingen är inte jämlikt fördelad i Västra Götaland. Detta 
illustreras av att vissa kliniker har patienter med avsevärt högre kariesförekomst 
jämfört med övriga kliniker. Dessutom kan vi se en lägre hälsoförbättring bland 
äldre patienter samt en sämre hälsa hos män jämfört med kvinnor.
     Samtidigt som munhälsan förbättras noteras också en nedgång i antalet 
utförda tandfyllningar. Detta kan tyckas rimligt, men fyllningar utförs inte 
enbart på grund av karies. De flesta fyllningar utförs efter 40 års ålder, samtidigt 
som karies oftare diagnostiseras tidigt eller sent i livet. Orsaken till att fyllningar 
är vanligare från 40 års ålder är sannolikt en ökad risk för mekaniska komplika-
tioner, som exempelvis frakturer. 
     Behandlingspanoramat har förändrats under de senaste åren. Förutom ett 
minskat antal fyllningar noteras en nedåtgående trend även för rotbehandlingar 
och avtagbara proteser, samtidigt som antalet kliniker som erbjuder implantat-
behandling har ökat. Åldersgruppen 20-29 år avviker delvis genom att bettfy-
siologiska behandlingar och uteblivanden eller sena återbud ökat markant.
     Förutom ovan nämnda trender ger bokslutet viktig information inom en rad 
områden som bör beaktas vid förvaltningens verksamhetsplanering. Komman-
de odontologiska bokslut ger möjlighet att följa upp de trender som ses och 
utvärdera utfall av olika strategiska satsningar. 

Metodbeskrivning
Fakta och analys i detta dokument baseras på information som registrerats 
i Folktandvårdens gemensamma journalsystem (T4 och R2) från 2004 och 
framåt. För att i analyserna kunna utgå från data per unik individ är tempo-
rära personnummer exkluderade. Uppgifter om befolkningsutvecklingen har 
hämtats från SCB:s statistikdatabas (www.scb.se).
     Metoden att samla in, validera och analysera digitaliserade journaluppgifter 
har utvecklats i samband med Folktandvårdens vårduppföljningsprojekt (VuF). 
Målet med projektet var att leverera en datamodell som möjliggör kvalitetsupp-
följning och vårdanalys inom Folktandvården Västra Götaland.
     Datafångsten har beskrivits i en kravspecifikation och rådata har levererats 
från VGR-IT, Västra Götalandsregionens gemensamma IS/IT-organisation. 
Fortsatt databearbetning har utförts i statistikprogrammet SPSS, version 23 
(IBM Corp, NY, USA).
     Analyser i bokslutet baseras inte enbart på information i presenterade 
diagram utan även på övriga grunddata. För att kunna jämföra diagnoser och 
behandlingar mellan olika åldrar, över tid och mellan kliniker används oftast 
begreppet antalet åtgärder eller diagnoser per 1000 behandlade individer. Att 
relatera till antalet behandlade individer ger en mer fullständig bild av verksam-
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heten eftersom vård inte enbart utförs på undersökta individer. Begreppet antal 
åtgärder eller diagnoser per undersökt individ används därför sparsamt.
     I de fall diagnoser och behandling redovisas för olika åldersgrupper har 
ingen justering gjorts för varierande antal kvarvarande tänder.
     I några rapporter kan det totala antalet behandlade patienter variera. Detta 
beror på att data antingen tagits fram på klinik- eller förvaltningsnivå. Summan 
av totalt antal unika behandlade individer per klinik är alltid något högre efter-
som enstaka individer kan ha behandlats på flera kliniker.

Arbetsgrupp
Arbetet har utgått från Enheten för odontologisk kvalitet (OKE) och Hälsoo-
dontologiska enheten (HOE) inom Folktandvården Västra Götaland.  Ansva-
riga för urval av fakta, databearbetning och analys har varit Thomas Jacobsen 
och Lars Gahnberg. VGR-IT har representerats av Robert Jeppesen och Tomas 
Mattsson. Viss åtgärdsstatistik har också tagit fram av Agneta Sundman, verk-
samhetscontroller i Folktandvården Västra Götaland. Avsnittet om vårdskador 
har författats av Lars Jorstedt, verksamhetsutvecklare i Folktandvården Västra 
Götaland.
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Befolkningsutveckling

Kännedom om befolkningsutveckling är av fundamental betydelse för planering 
av tandvård på både kort och lång sikt. I kombination med epidemiologisk in-
formation, vårdefterfrågan och kunskap om behandlingspanorama är fakta om 
befolkningsutveckling viktiga för bedömning av exempelvis behovet av behand-
lare och kompetens hos behandlare, lokalisering och dimensionering av kliniker 
samt preventiva insatser.
     I detta avsnitt beskrivs befolkningsutvecklingen på regional nivå under 
perioden 2000-2015. Den relativt långa observationsperioden gör det möjligt 
att se tydliga trender vad gäller befolkningens ålderssammansättning och antal. 
Beskrivningen omfattar en översikt för samtliga åldrar samt en mer detaljerad 
beskrivning av utvecklingen bland barn och ungdom samt bland äldre. 
     De data som redovisas har hämtats från Statistiska centralbyrån (SCB).

Källa: SCB
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Ovanstående diagram visar befolkningsutvecklingen i Västra Götaland från 
2000 till 2015. Befolkningen ökar totalt, men förändringen varierar mellan olika 

Figur 1. Befolkningsutveckling inom Västra Götaland 2000-2015

A
nt

al

Åldersgrupp (år)

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000

80+60-7940-5920-390-19

Kapitel
1

Befolkningen i Västra Götaland ökar



Odontologiskt bokslut 2015 9

Yngre individer ökar i antal

Källa: SCB
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åldersgrupper. Under de senaste fem åren har den totala befolkningen ökat med 
68 385 individer (4 %). 
     Den största förändringen noteras för gruppen 60-79 år. Under de senaste 
fem åren har antalet ökat med 24 724 individer (8 %). Detta innebär med stor 
sannolikhet att även gruppen 80+ år kommer att öka under de närmaste åren.

Ovanstående diagram visar befolkningsutvecklingen i Västra Götaland från 
2000 till 2015 i åldersintervallet 0-19 år. Under de senaste fem åren har be-
folkningen i hela åldersintervallet 0-19 år ökat med 7 543 individer (2 %), 
men variationen mellan olika åldersgrupper är stor. Under samma period har 
befolkningen mellan 16-19 år successivt minskat med 15 317 individer (-18 %). 
Samtidigt ökar antalet individer i yngre åldersgrupper. Under 2015 innehöll 
åldersgruppen 0-7 år 13 572 (9 %) fler individer än gruppen 8-15 år.

Figur 2. Befolkningsutveckling (0-19 år) inom Västra Götaland 2000-2015
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Den äldre befolkningen ökar successivt

Källa: SCB
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Ovanstående diagram visar befolkningsutvecklingen i Västra Götaland från 
2000 till 2015 för individer 60-79 år. Under de senaste fem åren har befolk-
ningen i detta åldersintervall ökat med 24 747 individer (8 %), men variationen 
mellan olika åldersgrupper är stor. Förändringen är mest uttalad i intervallet 
68-75 år, där befolkningen under de senaste fem åren ökat med 27 774 individer 
(27 %). Även om befolkningsökningen ännu inte fått fullt genomslag bland de 
allra äldsta så är trenden uppåtgående.

Figur 3. Befolkningsutveckling (60-79 år) inom Västra Götaland 2000-2015
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Patientpopulationen

Kapitel
2

Kännedom om patientpopulationen är liksom kunskap om befolkningsutveck-
ling av stor betydelse för planering av Folktandvårdens verksamhet på både kort 
och lång sikt. I kombination med epidemiologisk information och kunskap om 
behandlingspanorama är fakta om patientpopulationen viktiga för bedömning 
av till exempel behovet av behandlare och kompetens hos behandlare, kompe-
tensutveckling, lokalisering och dimensionering av kliniker, preventiva insatser 
och vårdöverenskommelser. Beskrivningar av patientpopulationen kan också ge 
värdefull information om utfall av vårdadministrativa rutiner som t.ex. föränd-
ringar av revisionsintervall.
     I detta avsnitt beskrivs Folktandvårdens patientpopulation på förvaltnings-
nivå. Då patientpopulationen beskrivs är det angeläget att skilja på ”behand-
lade patienter”, ”undersökta patienter” och ”revisionspatienter”.  Behandlade 
patienter är individer som har någon behandlingsåtgärd registrerad under 
observationsperioden. Undersökta patienter är individer som har minst en un-
dersökningsåtgärd registrerad inom ett definierat tidsintervall. Revisionspatient 
är en patient som har minst en undersökningsåtgärd registrerad inom de senaste 
tre åren. Vid definition av undersökta patienter och revisionspatienter avses en 
fullständig undersökning. Denna beskrivs med någon av följande behandlings-
åtgärder: 11, 12, 101, 102, 111 och 112 inklusive samtliga latituder. 
     Jämförelserna är gjorda mellan 2007 och 2015. Den relativt långa observa-
tionsperioden gör det möjligt att se trender vad gäller förändringar i patientpo-
pulationen. Data för mellanliggande år har, i de flesta fall, inte redovisats i dia-
grammen. Syftet med detta är att underlätta för läsaren att tolka informationen. 
     Beskrivningen omfattar översikter för samtliga åldrar vad gäller andel be-
handlade av befolkningen samt kontinuiteten i tandvårdskontakt. Mer detalje-
rade beskrivningar ges av andelen behandlade små barn och unga vuxna. I ett 
diagram jämförs fördelningar av patienter inom barn- och ungdomstandvården, 
med olika revisionsintervall mellan åren 2007 och 2015. Förekomst av manifest 
karies hos patienter med långa revisionsintervall liksom fördelning av kliniker i 
relation till andel revisionspatienter redovisas också. 
     De data som redovisas har hämtats från T4 och från Statistiska centralbyrån 
(SCB).
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Kapitel
2

Patientpopulationen

Källa: T4 samt SCB

Beskrivning: Diagrammet ovan visar andelen individer av den totala befolkningen i Västra Götaland 
som behandlats inom allmäntandvården under 2007 respektive 2015. En individ anses behandlad 
om det i journalen finns minst en behandlingsåtgärd registrerad under aktuellt kalenderår, dock inte 
enbart ett uteblivande eller sent återbud. Individer i åldrarna 24 och 25 år som under 2015 endast 
har en NF-åtgärd (Frisktandvårdsåtgärd) registrerad betraktas inte som behandlade.

Figur 4. Andel behandlade individer av den totala befolkningen i
Västra Götaland
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Andelen behandlade individer av befolkningen ökar kraftigt i 
åldersgruppen 20-29 år

2007

2015

Under 2007 behandlades inom allmäntandvården 551 835 unika individer från 
3 års ålder. Motsvarande antal för 2015 var 625 621. Detta motsvarar en ökning 
med 73 786 behandlade individer (13 %). Andelen behandlade kvinnor (51 %) 
och män (49 %) har varit konstant sedan 2007.
     Den minskade andelen behandlade bland barn och ungdom kan sannolikt 
förklaras till största delen med anpassade revisionsintervall. Den stora ökningen 
bland 20-29 åringar är sannolikt en effekt av förlängd barn- och ungdomstand-
vård samt Frisktandvård.
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Källa: T4 samt SCB

Beskrivning:Diagrammet ovan visar andelen individer av befolkningen i Västra Götaland 7-29 år som 
behandlats inom allmäntandvården under 2007 respektive 2015. En individ anses behandlad om det 
i journalen finns minst en behandlingsåtgärd registrerad under aktuellt kalenderår, dock inte enbart 
ett uteblivande eller sent återbud. Individer i åldrarna 24 och 25 år som under 2015 endast har en 
NF-åtgärd (Frisktandvårdsåtgärd) registrerad betraktas inte som behandlade.

Figur 5. Andel behandlade individer av den totala befolkningen 7-29 år
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Andelen behandlade individer i åldersgruppen 20-24 år 
har fördubblats 
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Under 2007 behandlades inom allmäntandvården 243 430 unika individer i 
åldersgruppen 7-29 år. Motsvarande antal 2014 var 278 232. Detta innebär en 
ökning med 14 %. 
     Förändringen är störst i åldersgruppen 20-24 år. Mellan 2007 och 2015 har 
antalet behandlade individer ökat från 31 821 till 68 523, vilket är mer än en 
fördubbling. 
     Den något lägre andelen behandlade under 2015 i åldrarna 7-19 år kan san-
nolikt förklaras med längre revisionsintervall. Det kan dessutom inte uteslutas 
att ökningen efter 24 år är effekten av Frisktandvård. 
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Kapitel
2

Patientpopulationen

Källa: T4 samt SCB

Beskrivning: Diagrammet ovan visar andelen individer av befolkningen i Västra Götaland 3-6 år som 
behandlats inom allmäntandvården under 2007 respektive 2014. En individ anses behandlad om det 
i journalen finns minst en behandlingsåtgärd registrerad under aktuellt kalenderår, dock inte enbart 
ett uteblivande eller sent återbud. 

Figur 6. Andel behandlade individer av den totala befolkningen 3-6 år
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åldersgruppen 3-6 år har minskat
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Under 2007 behandlade inom allmäntandvården totalt 49 188 unika individer i 
åldersgruppen 3-6 år. Motsvarande antal för 2015 var 54 652. Andelen behand-
lade av befolkningen har minskat från 74 % (2007) till 68 % (2015). 
     I diagrammet ovan ses att andelen behandlade av befolkningen ökat något 
för 3-åringar, men minskat i de övriga åldrarna. 
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Figur 7. Andel undersökta av totalt antal behandlade individer

A
nd

el

Patientålder (år)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

80+70-7960-6950-5940-4930-3920-297-193-6

Andelen undersökta av totalt antal behandlade individer har ökat

2007

2015

Källa: T4

Beskrivning: Diagrammet ovan visar andelen av totalt antal behandlade individer som undersöktes 
inom ATV under 2007 respektive 2015. En fullständig undersökning definieras med följande åtgär-
der: 11, 12, 101, 102, 111 och 112 inklusive samtliga latituder. En individ anses behandlad om det i 
journalen finns minst en behandlingsåtgärd registrerad under aktuellt kalenderår, dock inte enbart 
ett uteblivande eller sent återbud. Individer i åldrarna 24 och 25 år som under 2015 endast har en 
NF-åtgärd registrerad betraktas inte som behandlade.

Under 2007 behandlades inom allmäntandvården 551 835 unika individer från 3 
års ålder. Motsvarande antal för 2015 var 625 621. Av dessa fick 73 % respekti-
ve 78 % en fullständig undersökning hos tandläkare eller tandhygienist. Ökning-
en av andelen undersökta individer kan noteras i samtliga åldersgrupper.
     Andelen behandlade och samtidigt undersökta individer minskar med stigan-
de ålder. Under 2015 undersöktes 91 % av samtliga behandlade i åldersgruppen 
3-6 år. För individer 80 år och äldre var motsvarande andel endast 63 %.
     Att behandling utförs utan en närliggande fullständig undersökning är 
normalt. Den skulle exempelvis kunna vara resultatet av ett akut vårdbehov. 
Viss behandling kräver inte heller att en undersökning genomförs i närtid. 
Detta gäller exempelvis kontroller och olika stödbehandlingar. 
     Att andelen undersökta minskar med stigande ålder skulle kunna ha sin 
förklaring i att behandlingsbehovet ökar och att behandlingsperioden därför blir 
längre. Chansen blir då större att undersökning respektive behandling utförs på 
varsin sida av ett årsskifte.
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Figur 8. Antal individer 7-19 år per revisionsintervall
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Beskrivning: Diagrammet ovan visar samtliga individer 7-19 år som undersöktes inom allmäntandvår-
den under 2007 respektive 2015 samt tiden mellan senaste och näst senaste fullständiga undersök-
ning (revisionsintervall inom 6-25 månader). En fullständig undersökning definieras med följande 
åtgärder: 11, 12, 101, 102, 111 och 112 inklusive samtliga latituder. Mellanliggande kontroller där 
undersökningsåtgärder inte registrerats är inte medräknade.

Under 2007 undersöktes 152 782 unika individer i åldersgrupp 7-19 år. Av dessa 
hade 133 284 individer två undersökningar inom 6-25 månader. År 2015 var 
motsvarande antal 139 020 respektive 129 297.
     I diagrammet ovan framgår att de flesta individer som undersöktes 2015 
hade ett längre revisionsintervall jämfört med de som undersöktes 2007.  
     2007 hade 44 % av alla individer ett revisionsintervall mellan 12-15 månader. 
Motsvarande andel 2015 var 16 %. För längre revisionsintervall är förhållandet 
närmast omvänt. Under 2007 undersöktes 16 % efter 18-21 månader, medan 
andelen 2015 var 63 %. 
     Av de individer som undersöktes 2007, och samtidigt hade två undersök-
ningar inom 6-25 månader, hade 8 % ett revisionsintervall som översteg 21 
månader. Motsvarande andel 2015 var 14 %.
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Figur 9. Andel undersökta i åldersgruppen 7-19 år som 2015 var fria från 
manifest karies i förhållande till olika revisionsintervall
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Beskrivning: Diagrammet ovan visar hur stor andel av undersökta individer 7-19 år som under 2015 
var fria från manifest karies i relation till tiden i månader mellan den senaste och näst senaste under-
sökningen (revisionsintervall). En fullständig undersökning definieras med följande åtgärder: 11, 12, 
101, 102, 111 och 112 inklusive samtliga latituder.

Det finns många faktorer att beakta vid planering av revisionsintervall. Av dessa 
är risken att utveckla karies ett ofta använt exempel. 
     I diagrammet ovan kan noteras att andelen fria från manifest karies är större 
hos individer med ett längre revisionsintervall. Hos individer 7-19 år som 
undersöktes 2015, och som samtidigt hade ett revisionsintervall inom 6-25 
månader, var i medeltal 88 % fria från manifest karies. Bland individer med ett 
revisionsintervall under 18 månader var 80 % fria från manifest karies. Motsva-
rande andel för individer med ett revisionsintervall över 18 månader var 91 %. 
     Samtidigt som andelen fria från manifest karies var hög bland individer med 
längre revisionsintervall diagnostiserades manifest karies hos 9 % (n=9 319). Av 
dessa hade 3 % (n=3 079) två eller fler manifesta kariesskador.
     Det bör betonas att intervallet mellan två undersökningar inte ger en full-
ständig bild av patientomhändertagandet. Mellanliggande besök med förebyg-
gande eller sjukdomsbehandlande insatser går inte att spåra på ett enkelt och 
tillförlitligt sätt och är därför inte beaktade. 
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Figur 10. Andel undersökta individer 2005-2013 
Uppföljning av identiska individer
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Beskrivning: Diagrammet ovan omfattar samtliga unika individer som undersökts under 2005 inom 
allmäntandvården. Undersökning definieras med följande åtgärder:  11, 12, 101, 102, 111 och 112 
inklusive samtliga latituder. Grupperingen visar aktuell ålder under 2005. Beräkningen av andelen 
undersökta av den ursprungliga patientgruppen under efterföljande år baseras på tidpunkten för 
senaste fullständiga undersökning inom allmäntandvården. 

Diagrammet ovan beskriver totalt 409 953 individer som undersöktes inom 
allmäntandvården under 2005 och hur stor andel av dessa som återkommer 
för undersökning under efterföljande år, fram till och med 2013. I diagrammet 
ovan anges patienternas ålder i samband med undersökning 2005. De som ex-
empelvis var 3 år 2005 är således 11 år i samband med undersökningen 2013.
     Störst andel individer som återkommer finns bland 3-6 åringar. Att gruppen 
7-19 år inte kommer tillbaka i lika stor grad beror sannolikt på att många indivi-
der under perioden lämnat den avgiftsfria barn- och ungdomstandvården. Det 
är känt att många individer som lämnat den avgiftsfria barn- och ungdomstand-
vården avstår från tandvård under en kortare eller längre period.
     Den största andelen individer som tycks tappa kontakten med tandvården 
finner vi i gruppen 70 år och äldre. 
     I de flesta åldersgrupper finns en påtaglig skillnad mellan andelen individer 
som undersöks under 2005 respektive 2006. Sannolikt beror detta på flera olika 
orsaker och behöver inte ha samma förklaring i alla åldersgrupper. 
     För yngre individer kan säkerligen övergången till vuxentandvård ha en viss 
betydelse. I andra åldersgrupper kan vi inte utesluta att vissa individer enbart 
besöker Folktandvården Västra Götaland för akut behandling. Hos de allra 
äldsta är orsaken till att de tappar kontakten med tandvården möjligen mer 
komplex. Man kan inte utesluta att hälsotillståndet och andra levnadsförhållan-
den kan inverka.
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Figur 11. Frekvens kliniker per andel revisionspatienter av totalt antal behand-
lade individer under 2014  
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Beskrivning: Diagrammet ovan visar hur andelen revisionspatienter av totalt antal behandlade indivi-
der varierar mellan allmäntandvårdens kliniker (n=108). Utpräglade akut- eller jourkliniker är exklu-
derade. Staplarna visar hur många kliniker som under året behandlat en viss andel revisionspatienter 
av totalt antal behandlade individer. En individ anses behandlad om det i journalen finns minst en 
behandlingsåtgärd under aktuellt kalenderår, dock inte enbart ett uteblivande eller sent återbud.

Att försöka beskriva Folktandvårdens fasta kundkrets är komplicerat. Förvalt-
ningen har valt att använda uttrycket revisionspatient. Denna definieras som 
en individ med minst en fullständig undersökning hos tandläkare eller tandhy-
gienist under de tre senaste åren. Definitionen är relativt okänslig för föränd-
ringar över tid. En individ som väljer bort tandvård eller lämnar för en annan 
vårdgivare kommer trots detta att ingå i underlaget upp till tre år efter sista 
undersökning. 
     Diagrammet ovan visar att allmäntandvården oftast behandlar revisionspa-
tienter. Ingen klinik behandlar färre än 90 % revisionspatienter av det totala 
antalet behandlade individer. 
     Andelen behandlade revisionspatienter är starkt korrelerad till patientålder. 
Hos 3-6 åringar utgör revisionspatienter 99 % av det totala antalet behandlade 
individer. Andelen minskar sedan successivt med stigande ålder. I åldersgrup-
pen 80+ år utgör revisionspatienter endast 88 %.
     Att en individ är fullständigt undersökt under de tre senaste åren ska inte 
tolkas som att samtliga dessa individer genomgått en fullständig behandling. 
Det är inte heller en garanti för regelbunden tandvård.



Odontologiskt bokslut 201520

Sjukdom och hälsa

Kapitel
3

Karies
En mycket stor del av tandvårdens resurser används för att förebygga och 
behandla kariessjukdomen och dess följdtillstånd samt att restaurera tänder 
och rehabilitera bett som skadats till följd av karies. Att på olika sätt beskriva 
förekomsten av karies hos de patienter som behandlas av Folktandvården och 
eventuella förändringar av kariesförekomsten är därför en självklar del av ett 
odontologiskt bokslut. 
     Traditionellt redovisas oftast kariesdata i enlighet med DMFT-systemet 
(Decayed, Missing, Filled Teeth) eller DMFS (Decayed, Missing, Filled surfa-
ces). DMFT-systemet omfattar dock enbart 28-tandsbettet. Systemet skiljer 
också på primära och permanenta tänder och redovisar inte dessa i en samlad 
bild. I detta bokslut har vi valt att redovisa kariesförekomst på samtliga tänder 
d.v.s. tredje molarer är inkluderade och dessutom både primära och permanenta 
tänder. I ett par diagram redovisas även ”tänder med manifest karies per 1000 
individer”. Ambitionen är att beskriva den belastning som kariessjukdomen 
utgör för Folktandvården Västra Götaland som helhet, men även hur denna 
belastning fördelas mellan olika kliniker. 
     Det vore naturligtvis värdefullt om både initial och manifest karies kunde re-
dovisas men av skäl som anges nedan har redovisningen begränsats till manifest 
karies. 
     Förutom förekomst eller avsaknad av manifest karies används ytterligare 
ett sätt att beskriva det behov av åtgärder som kariessjukdomen medför. Den 
bedömning av risken att utveckla karies som görs, med hjälp av R2, i samband 
med fullständig undersökning speglar behov av riskrelaterade åtgärder. Därför 
redovisas fördelningen av patienter som bedömts ha låg, måttlig respektive hög 
risk att utveckla karies. 
     Genom att följa förändringar över tid får man en god bild av trender och de 
framtida förändringar som kan förväntas. I detta bokslut jämförs utvecklingen 
över 11 år (2005 – 2015) i tvärsnitt av Folktandvårdens patientpopulation men 
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även i form av en longitudinell uppföljning av kariesutvecklingen hos unika 
individer som behandlats inom Folktandvården.
     Data är hämtade från T4 och från R2.
  
Registrering av initial karies är osäker
I en komplett beskrivning av kariessjukdomen ingår både initiala och manifesta 
skador. Trots detta har vi valt att enbart redovisa manifest karies per tand och 
individ. Orsaken är misstanken att initiala kariesskador inte registreras konse-
kvent vid alla undersökningar. För att utvärdera sanningshalten i detta antagan-
de har vi följt registrerad kariesutveckling på tandnivå hos en grupp individer 
som undersökts vid två tillfällen.
     Data sammanställdes för 206 050 individer i åldersgruppen 7-29 år som un-
dersökts vid två tillfällen, senast under 2015 och tidigare inom ett intervall från 
5 till 24 månader. 
     Registrerade statusuppgifter i T4 för samtliga permanenta första molarer 
samlades in och kariesstatus vid de två undersökningstillfällena jämfördes tand 
för tand. Tänderna delades in i tre grupper: 1= tand utan kariesdiagnos, 2=tand 
med minst en initial kariesskada (antingen D1 eller D2) samt 3=tand med minst 
en manifest kariesskada. 
     I samband med den första (äldsta) undersökningen hade initial karies regist-
rerats på totalt 2 589 permanenta första molarer. Under 2015 var antalet 2 612. 
Det totala antalet har alltså ökat något på gruppnivå. Det finns dock en risk 
att inte samma tänder jämförs. Vissa tänder kan ha förändrats från registrerad 
initial karies till ej registrerad medan andra utvecklats åt det andra hållet. 
     Av de unika tänder som bidrog med 2 589 initiala skador i samband med 
den första undersökningen så saknades helt registrering av karies hos 89 % av 
dessa under 2015. 6 % var oförändrade och 5 % hade registrerats som mani-
fest karies. Det totala antalet tänder med registrerade initiala kariesskador 2015 
består alltså enbart till 11 % av sådana som registrerats i samband med den 
tidigare undersökningen. 

Slutsats
Slutsatsen är att initiala kariesskador är viktiga ur ett kliniskt perspektiv, men 
samtidigt att registreringarna varierar stort mellan undersökningstillfällen att de 
inte bör inkluderas i denna uppföljning.

Felkällor
I det aktuella datauttaget går det inte att skilja ut tänder utan registrerad karies-
diagnos från tänder som saknas. Analysen baseras på tänder som vid den första 
undersökningen bedömts ha initial karies varför dessa vid den aktuella tidpunk-
ten rimligen inte saknas. Risken att tänderna saknas i samband med den senaste 
undersökningen bör vara obetydlig eftersom permanenta 1:a molarerna i den 
aktuella åldersgruppen sällan extraheras. 
     Kariesdiagnoser som inkluderats i dataunderlaget är registrerade inom  60 
dagar från datum för undersökning. Det finns en teoretisk möjlighet att tänder 
med initiala skador registrerats som manifesta och sedan behandlats under tiden 
mellan de två undersökningarna. Tidigare utvärderingar har dock visat att 95 % 
av alla kariesdiagnoser registreras  21 dagar från undersökningstillfället varför 
felet bedöms som litet. Vi bedömer dessutom risken som mycket låg att tänder 
med initial karies restaureras.
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Figur 12. Andel behandlade individer (≥ 3 år) per kariesgrupp
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Beskrivning: Ovanstående diagram visar andelen individer (≥ 3 år) som behandlats inom allmäntand-
vården under 2005 och 2015 per kariesgrupp. Grupperna består av individer med 0, 1, 2-3 samt ≥ 
4 tänder med registrerad manifest karies under aktuellt år. Manifest karies definieras med följande 
diagnoser i T4 status: D3, S (sekundär karies) samt R (rotkaries). Dessutom inkluderas samtliga till-
ståndskoder (4001, 4002, 4011 eller 4012) som saknar motsvarande diagnos i T4:s statusuppgifter. 
En individ anses behandlad om det i journalen finns minst en behandlingsåtgärd registrerad under 
aktuellt kalenderår, dock inte enbart ett uteblivande eller sent återbud.

Under 2005 behandlades totalt 532 822 individer (≥ 3 år) inom allmäntandvår-
den. Hos 135 058 (25 %) av dessa individer registrerades manifest karies. Mot-
svarande antal 2015 var 625 621 respektive 146 340 (23 %). Det är följaktligen 
en minskade andel individer som diagnostiseras med manifest karies.
     Under 2005 registrerades totalt 281 700 tänder med manifest karies hos 
behandlade individer ≥ 3 år. Motsvarande antal för 2015 var 305 203. I gruppen 
individer med karies diagnostiserades i medeltal 2,1 tänder med manifest karies 
per individ. Detta värde var oförändrat under de två separata åren. 
     Om man antar att lika många individer hade behandlats 2005 som 2015 
skulle hälsoförbättringen motsvaras av 25 559 färre tänder med manifest karies. 
Om varje tand med manifest karies kräver 30 minuters behandling hos tandlä-
kare motsvarar denna förändring knappt 13 000 behandlingstimmar.
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Figur 13. Andel behandlade individer inom ATV utan manifest karies
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Beskrivning: Ovanstående diagram visar andelen behandlade individer inom allmäntandvården 
under 2005 och 2015 utan registrerad manifest karies. Manifest karies definieras med följande 
diagnoser i T4 status: D3, S (sekundär karies) samt R (rotkaries). Dessutom inkluderas samtliga till-
ståndskoder (4001, 4002, 4011 eller 4012) som saknar motsvarande diagnos i T4:s statusuppgifter. 
En individ anses behandlad om det i journalen finns minst en behandlingsåtgärd registrerad under 
aktuellt kalenderår, dock inte enbart ett uteblivande eller sent återbud.

Under 2005 behandlades inom allmäntandvården 397 764 individer från 3 års 
ålder som saknade manifest karies. Motsvarande antal 2015 var 479 281. Dessa 
representerade 75 % respektive 77 % av samtliga behandlade patienter. Andelen 
kariesfria individer har ökat i åldersgruppen 3-29 år. Hos individer ≥ 40 år är 
andelen fria från manifest karies minskande.

Longitudinell utvärdering av kariesutveckling
Diagrammen ovan visar kariessituationen hos olika åldersgrupper vid ett spe-
cifikt tillfälle. Det är därför inte samma individer som beskrivs vid olika tid-
punkter. Grupperna består både av individer som regelbundet behandlas inom 
allmäntandvården samt de som enbart söker vård sporadiskt vid akuta behov. 
Dessutom ingår individer som inte tidigare behandlats inom allmäntandvården 
och därmed kan ha ett betydande behandlingsbehov. Dessa värden är använd-
bara för att beskriva hur manifest karies belastar verksamheten, men sämre vid 
uppföljning av hälsoutvecklingen över tid.
     Om man däremot följer unika individer över tid får man en annan bild av 
kariesutvecklingen och den möjliga effekten av regelbunden tandvård. Nedan 
presenteras kariesutvecklingen för en grupp individer som alla undersöktes 
under 2005 samt vid flera tillfällen under tiden fram till perioden 2014-2015. 
Genom att som sista mätpunkt använda ett intervall kan fler individer med 
minst två undersökningar inkluderas.
     Nedan anges patienternas ålder i samband med undersökning 2005. De 
som exempelvis var 3 år 2005 är följaktligen 12-13 år i samband med senaste 
undersökning.
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Uppföljning av identiska individer undersökta 2005 och 2014-2015
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Beskrivning: Diagrammet ovan visar andelen undersökta individer utan registrerad manifest karies 
i samband med undersökning 2005 samt motsvarande uppgifter för samma individer 2014-2015. 
Undersökning definieras med följande åtgärder:  11, 12, 101, 102, 111 och 112 inklusive samtliga 
latituder. Manifest karies definieras med följande diagnoser i T4 status: D3, S (sekundär karies) samt 
R (rotkaries). Grupperingen visar aktuell ålder under 2005. Skillnaden i patientålder mellan första 
och senaste undersökning är 9-10 år.

Totalt inkluderades 288 437 individer som först undersöktes 2005 och senast 
under perioden 2014-2015. I samband med undersökning 2005 bedömdes 72 % 
av dessa individer vara fria från manifest karies. Motsvarande andel 2014-2015 
var 85 %. Denna förändring motsvarar 37 828 färre individer med manifest 
karies.

Tabell till Figur 14

Tabell 1.
Antal individer
per åldersgrupp

Ålders-
grupp 
(2005)

Antal 
individer

3-6 år 36 076

7-19 år 118 287

20-29 år 23 639

30-39 år 30 078

40-49 år 31 218

50-59 år 23 643

60-69 år 15 806

70-79 år 7 985

80+ år 1 705

SUMMA 288 437
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Figur 15. Antal manifesta kariesskador per undersökt patient
Uppföljning av identiska individer undersökta 2005 och 2014-2015
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Beskrivning: Diagrammet ovan visar genomsnittligt antal tandytor med manifest karies per under-
sökt patient under 2005 samt motsvarande uppgifter för samma individer 2014-2015. Manifest 
karies definieras med följande diagnoser i T4 status: D3, S (sekundär karies) samt R (rotkaries). 
Undersökning definieras med följande åtgärder:  11, 12, 101, 102, 111 och 112 inklusive samtliga 
latituder. Manifest karies definieras med följande diagnoser i T4 status: D3, S (sekundär karies) samt 
R (rotkaries). Grupperingen visar aktuell ålder under 2005. Skillnaden i patientålder mellan första 
och senaste undersökning är 9-10 år.

Diagrammet ovan visar att individer i de flesta åldersgrupper har en positiv 
hälsoutveckling över tid. 
     Skillnaden är störst i gruppen 3-6 år. Det bör dock betonas att en majoritet 
av dessa individer under 2014-2015 nått tonåren och därmed växlat till ett per-
manent bett. Den positiva utvecklingen är dock påtaglig även i andra ålders-
grupper. 
     Hos äldre individer ökar förekomsten av manifest karies. Skillnaden i patient-
ålder mellan första och senaste undersökning är 9-10 år. Man kan därför inte 
utesluta att förekomsten av åldersrelaterade riskfaktorer ökat. 

Tabell till Figur 15

Tabell 2.
Antal individer
per åldersgrupp

Ålders-
grupp 
(2005)

Antal 
individer

3-6 år 36 076

7-19 år 118 287

20-29 år 23 639

30-39 år 30 078

40-49 år 31 218

50-59 år 23 643

60-69 år 15 806

70-79 år 7 985

80+ år 1 705

SUMMA 288 437
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behandlade individer under 2015
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Beskrivning: Ovanstående diagram visar hur antalet tänder med manifest karies per 1000 behandla-
de individer varierade mellan allmäntandvårdens kliniker (n=107) under 2015. Staplarna visar antalet 
kliniker med ett visst antal karierade tänder per 1000 individer. En individ anses behandlad om det i 
journalen finns minst en behandlingsåtgärd registrerad under aktuellt kalenderår, dock inte enbart 
ett uteblivande eller sent återbud.

Även om den totala kariesutvecklingen hos individer behandlade inom allmän-
tandvården är positiv så är variationen stor mellan olika kliniker.
     Under 2015 registrerades manifest karies hos 305 203 tänder. Dessa förde-
lades mellan totalt 146 340 av 625 621 behandlade individer från 3 års ålder. 
Detta innebär ett genomsnitt på 488 tänder med manifest karies per 1 000 
behandlade individer.
     Diagrammet ovan visar hur kariessituationen varierar mellan allmäntandvår-
dens kliniker. Den vänstra delen av diagrammet domineras av en normalför-
delning av antal kliniker. De flesta kliniker kretsar kring medelvärdet. Från och 
med 750 tänder med manifest karies per 1000 individer finns en mindre grupp 
kliniker som starkt avviker från de övriga.
     Under 2015 varierade kariesbelastningen per klinik från 228 till 1 287 tänder 
med manifest karies per 1000 behandlade individer. Uttryckt på ett annat sätt 
behöver den klinik som har lägst kariesbelastning i medeltal enbart ta hand om 
en karierad tand på nästan var femte behandlad individ. Kliniken med högst 
belastning måste å andra sidan behandla mer än en tand på varje individ. 
     Om klinikerna med högst respektive lägst kariesbelastning var och en årligen 
skulle behandla 4000 individer och varje karierad tand kräver 30 min så motsva-
rar skillnaden ungefär 2 000 behandlingstimmar. Det finns dessutom anledning 
att tro att individer med många manifesta kariesskador är generellt mer vårdkrä-
vande.
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Figur 17. Antal tänder med manifest karies per 1000 behandlade individer hos 
kliniker med högst kariesbelastning
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Beskrivning: Ovanstående diagram visar antalet tänder med manifest karies per 1000 behandlade 
individer hos kliniker med högst kariesbelastning under 2015 (≥750). Dessutom redovisas belastning-
en hos samma kliniker under 2007. Manifest karies definieras med följande diagnoser i T4 status: 
D3, S (sekundär karies) samt R (rotkaries). Dessutom inkluderas samtliga tillståndskoder (4001, 4002, 
4011 eller 4012) som saknar motsvarande diagnos i T4:s statusuppgifter. En individ anses behandlad 
om det i journalen finns minst en behandlingsåtgärd registrerad under aktuellt kalenderår, dock inte 
enbart ett uteblivande eller sent återbud.

Kariesbelastningen per klinik är inte alltid konstant över tid. Jämfört med 2007 
har vissa kliniker under 2015 haft en positiv hälsoutveckling, medan andra 
behöver behandla ett större antal manifesta kariesskador. 
     Av de kliniker som under 2007 hade en kariesbelastning över gränsen 750 
tänder med manifest karies per 1 000 individer hade tre kliniker under 2015 
en betydligt lägre belastning. På motsvarande sätt har tre kliniker under 2015 
tillkommit på listan av kliniker över gränsvärdet. För sex kliniker ligger kariesbe-
lastningen kvar på över 750 tänder per 1 000 behandlade individer.
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Fler behandlade individer i åldersgruppen 20-24 år ökar
behovet av vårdresurser 

Tabell 3. Antal behandlade individer 20-24 år samt per kariesgrupp

År Antal behandlade 
individer

Antal individer fria 
från manifest karies

Andel individer med 
en tand med manifest 
karies

Andel individer med 
2-3 tänder med mani-
fest karies 

Andel individer med 
≥4 tänder med mani-
fest karies 

2007 31 821 23 806 (75 %) 4 390 (14 %) 2 552 (8 %) 1 037 (3 %)

2015 68 523 51 330 (75 %) 8 739 (13 %) 5 502 (8 %) 2 952 (4 %)

I och med förlängningen av den avgiftsfria barn- och ungdomstandvården 
har antalet behandlade i åldersgruppen 20-24 år ökat från 2007 (n=31 821) till 
2015 (n=68523) med 36 702 individer. Oavsett vilket år behandlingen utför-
des mellan 2007 och 2015 har andelen individer i respektive kariesgrupp varit i 
princip oförändrad.

Eftersom allt fler individer behandlas så har behovet av vårdresurser i denna 
åldersgrupp ökat. Under 2007 registrerades totalt 16 589 tänder med manifest 
karies fördelade på 8 015 individer. Motsvarande antal 2015 var 40 200 tänder 
respektive 17 193 individer. Skillnaden är således 23 611 tänder med manifest 
karies. Om vi skattar behandlingstiden för varje tand till 30 minuter innebär 
detta ett ökat behov av vårdresurser med nästan 12 000 timmar. Dessutom 
tillkommer tid för undersökning och övrig behandling.
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Kariesrisk

Figur 18. Bedömd kariesrisk hos individer undersökta 2015
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Beskrivning: Ovanstående diagram visar fördelningen i bedömd kariesrisk hos individer undersökta 
fram till och med 2015. Endast den senaste signerade bedömningen per unik individ är inkluderad. 
Eftersom alla patienter inte undersöks varje år omfattar tidsperioden både aktuellt rapportår och 
året innan. Låg, mellan och hög risk motsvarar värdet grön, gul och röd på kariesstapeln i R2:s 
munhälsoprofil.

Diagrammet ovan beskriver den bedömda kariesrisken hos totalt 731 582 unika 
individer under 2015, fördelat per åldersgrupp. 
     Den genomsnittliga fördelningen mellan de tre riskgrupperna (låg, mellan 
och hög) för samtliga bedömda individer under 2010 var 72,3 %, 21,1% respek-
tive 6,7 %. Motsvarande andelar under 2015 var 73,7 %, 19 % respektive 7,3 %. 
Således bedöms en ökande andel ha låg kariesrisk, men samtidigt har en större 
andel bedömts ha hög risk.
     Andelen lågriskpatienter är bedömd som lägst bland 20-29 åringar samt hos 
patienter över 70 år.  2010 var andelen lågriskpatienter i dessa två åldersgrupper 
63,6 % respektive 62 %. Motsvarande andelar under 2015 var 66,6 % respektive 
64 %. Man kan alltså även i dessa åldersgrupper se en viss ökning av andelen 
individer med låg risk för karies.
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Figur 19. Bedömd kariesrisk hos kvinnor och män under 2015
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Beskrivning: Ovanstående diagram visar fördelningen i bedömd kariesrisk hos kvinnor och män 
undersökta fram till och med 2015. Endast den senaste signerade bedömningen per unik individ är 
inkluderad. Eftersom alla patienter inte undersöks varje år omfattar tidsperioden både aktuellt rap-
portår och året innan. Låg, mellan och hög risk motsvarar värdet grön, gul och röd på kariesstapeln i 
R2:s munhälsoprofil.

Under 2015 bedömdes kariesrisk hos 370 840 kvinnor och 360 742 män. I dia-
grammet ovan visas att kvinnor generellt bedöms ha lägre kariesrisk.

Kvinnor

Män
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Parodontit

Figur 20. Fördelning av parodstatus i R2 hos bedömda individer 2015
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Beskrivning: Ovanstående diagram visar fördelningen av bedömt parodontalt fickstatus i R2 per 
åldersgrupp hos undersökta individer 2015. Endast den senaste signerade bedömningen per unik 
individ är inkluderad. Eftersom alla patienter inte undersöks varje år omfattar tidsperioden både 
aktuellt rapportår och året innan. Grön, gul och röd statusgrupp definieras enligt följande: Grön= 0 
tänder med fickor ≥ 6 mm; Gul= 1-3 tänder med fickor ≥ 6 mm och/eller ≥ 4 tänder med fickor 5 mm 
för patienter < 30 år eller  6 tänder med fickor 5 mm för patienter≥  30 år; Röd= > 3 tänder med 
fickor ≥ 6 mm. 

Under 2015 bedömdes parodontalt status i R2 hos 524 269 unika individer. 
Av dessa bedömdes 455 497 individer sakna tänder med fördjupade fickor 
enligt specifikationen ovan av grönt status. Antalet motsvarar 87 % av samtli-
ga bedömda individer. Andelen med grönt status är starkt åldersberoende och 
varierar mellan 98 % hos de yngsta individerna till 65 % hos de allra äldsta. 
Dessutom ses en betydande spridning av den totala andelen i grön statusgrupp 
mellan olika kliniker (52-93 %). 
     I en jämförelse mellan bedömningar 2010 med 2015 ses obetydliga föränd-
ringar i samtliga statusgrupper. 
     Under 2015 bedömdes totalt 270 055 kvinnor och 254 214 män. Av kvin-
norna bedömdes 88 % sakna fördjupade fickor medan motsvarande andel hos 
män var 85 %.

Parodontit är en vanligt förekommande sjukdom som diagnostiseras och be-
handlas inom tandvården. Sjukdomens utbredning skulle delvis kunna bedömas 
utifrån uppgifter i fickstatus. Det har dock ifrågasatts om data från befintliga 
fickstatus korrekt speglar sjukdomen spridning i befolkningen. Sannolikt saknas 
flest fickstatus för friska individer.
     Ett alternativ är att använda statusuppgifter från R2 där möjligheten ges att 
registrera en förenklad parodontal fickdjupsscreening utan fullständigt ficksta-
tus. Om ett signerat fickstatus finns i T4 importeras dessa värden automatiskt.
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Självskattad munhälsa

Figur 21. Andel individer med mycket bra eller bra självskattad munhälsa
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Beskrivning: Ovanstående diagram visar andelen unika individer per år och ålder som bedömt sin 
egen munhälsa som bra eller mycket bra. Materialet består av samtliga individer från 11 års ålder 
bedömda under åren 2013 – 2015. Resultatet ovan baseras på bedömningar av 513 919 (2013), 564 
485 (2014) samt 580 813 (2015) unika individer. Information om självskattad munhälsa saknas i 
bedömningar från 41 814 (2013), 16 629 (2014) samt 13 451 (2015) individer.

Två trender blir tydliga då man jämför den självskattade munhälsan hos olika ål-
dersgrupper och under treårsperioden 2013 – 2015. Med stigande ålder minskar 
andelen patienter som är nöjda med sin munhälsa. Det har också skett en svag 
men tydlig ökning av andelen patienter som uppfattar sin munhälsa som bra 
eller mycket bra.

Information om hur patienterna själva skattar sin munhälsa är en förutsätt-
ning för att bedöma hälsoläget. Hälsa beskrivs ofta som ett två-dimensionellt 
begrepp genom det s.k. hälsokorset där en dimension är den professionellt 
bedömda hälsan och den andra dimensionen är patientens självskattade hälsa. 
Under lång tid har man i olika beskrivningar av munhälsosituationen i befolk-
ningsgrupper endast redovisat den professionellt bedömda munhälsan, men 
under 2000-talet har patientens subjektiva upplevelse av sin hälsosituation fått 
alltmer uppmärksamhet.
     I detta avsnitt redovisas hur patienter i olika åldersgrupper skattar sin mun-
hälsa. Dessutom visas en jämförelse mellan kvinnors och mäns självskattade 
munhälsa.
     Data är hämtade från R2

2013

2014

2015
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Figur 22. Andel individer med mycket bra eller bra självskattad 
munhälsa (2015)
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Beskrivning: Ovanstående diagram visar andelen unika individer per ålder och kön som 2015 bedömt 
sin egen munhälsa som bra eller mycket bra.

En tydlig skillnad i självskattad munhälsa ses mellan män och kvinnor. I samtli-
ga åldrar skattar en högre andel av kvinnor sin munhälsa som god eller mycket 
god.   

Kvinnor

Män
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Andel friska individer

Figur 23. Andel friska individer per åldergrupp och kön
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Beskrivning: Ovanstående diagram visar andelen individer som bedömts som friska. En individ 
definieras i detta sammanhang som frisk om den bedömts ha låg risk för karies och parodontit, 
samtidigt som den själv skattar sin munhälsa som mycket bra eller bra. Materialet består av samtliga 
individer från 15 års ålder bedömda under 2013 – 2015. Det totala antalet bedömda unika individer 
per år i denna grupp var 496 164 (2013), 519 669 (2014) samt 530 649 (2015). Under samtliga år 
var andelen kvinnor 51 %.

Andelen patienter som bedömts friska i munnen har ökat mellan åren 2013-
2015. En tydlig skillnad ses mellan kvinnor och män. En klart högre andel 
av kvinnor uppfyller kriterierna för att vara frisk i munnen. Högst andel som 
bedömts friska är kvinnor i åldersgruppen 40-59 år.
     Intressant är att mer än 50 % av männen och mer än 60 % av kvinnorna i 
åldrarna 15-59 år har bedömts som friska i munnen. Resultaten är överensstäm-

Folktandvårdens vision är ”Frisk i munnen hela livet” och dessutom ska 
Folktandvården bidra till en bättre allmän hälsa. För att utvärdera i vilken 
utsträckning Folktandvården närmar sig sin vision är det nödvändigt att defi-
niera begreppet ”frisk i munnen” samt att följa parametrar som är relaterade till 
allmän hälsa. 
     I detta odontologiska bokslut har ”frisk i munnen” definierats på följande 
sätt: patienten själv upplever sin munhälsa som bra eller mycket bra samtidigt 
som den professionella bedömningen är att patienten har låg risk att utveckla 
karies och parodontal sjukdom. De patienter som uppfyller samtliga dessa tre 
kriterier betecknas som friska i munnen.
     Ovanstående definition av ”frisk i munnen” är inte heltäckande, men foku-
serar på de dominerande sjukdomarna karies och parodontit.
     I detta avsnitt redovisas hur stor andel av Folktandvårdens patientpopulation 
som uppfyller ovanstående definition.
     Data är hämtade från R2.
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Rökning

Figur 24. Andel rökare bland ungdomar 15-21 år
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Källa: R2

Beskrivning: Ovanstående diagram visar andelen unika individer per ålder som i samband med 
bedömning i R2 svarat Ja på frågan ”Har du rökt under den senaste veckan?”. Endast den senaste 
R2-bedömningen för varje unik individ under aktuellt år och året innan är inkluderad. Antalet indi-
vider som besvarat frågan var 116 459 (2011) respektive 106 533 (2015). Antalet individer som inte 
besvarat frågan var 3 394 (2011) respektive 2 067 (2015).

Tobaksbruk, speciellt rökning, är en faktor som är tydligt relaterad till både 
mun- och allmänhälsa. Effekten av rökning ur allmän hälsosynpunkt är väl do-
kumenterad med bland annat ökad risk för cancersjukdom, hjärt-kärlsjukdom 
och KOL. Rökning ökar också risken för komplikationer i samband med ki-
rurgiska ingrepp. Dessutom är rökning ofta en förutsättning för bruk av andra 
droger som till exempel cannabis. 
     Vad gäller de vanligaste munsjukdomarna finns dokumentation som visar 
på en relation mellan rökning och parodontal sjukdom. Det är även visats att 
ungdomar som röker har en högre kariesförekomst jämfört med icke-rökan-
de ungdomar. Detta speglar sannolikt inte ett direkt orsakssamband mellan 
rökning och karies. Troligen är sambandet relaterat till levnadsvanor.
     Det finns goda skäl att inhämta kunskap om andelen rökare i Folktandvår-
dens patientpopulation. Tobaksrökning debuterar i allmänhet under tonåren 
och Folktandvården möter och undersöker den absoluta majoriteten av länets 
ungdomar. I samband med R2 bedömning registreras eventuellt tobaksbruk 
vilket gör att Folktandvården kan ge svar på ett antal viktiga frågor om ungdo-
mars rökvanor; Hur stor andel är rökare? Hur är fördelningen av rökare hos 
män respektive kvinnor? Finns skillnader i andelen rökare mellan olika kliniker 
och hur förändras andelen rökare i patientpopulationen över tid?  
     Data är hämtade från R2

2011

2015

Patientålder (år)

mande med de könsskillnader som observerats vad gäller självskattad munhälsa, 
bedömd kariesrisk och parodstatus.
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Figur 25. Andel rökare bland kvinnor och män 2015 
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Beskrivning: Ovanstående diagram visar andelen kvinnor och män (15-21 år) som svarat Ja på frågan 
”Har du rökt under den senaste veckan?”. Endast den senaste R2-bedömningen för varje unik 
individ under 2014-2015 är inkluderad. 51 913 kvinnor och 54 620 män besvarade frågan. Frågan 
besvarades inte av 968 kvinnor och 1 099 män.

En mycket tydlig ökning av andelen rökare syns med stigande ålder. 2011 tycks 
ökningen mattas av efter 20 års ålder. 2015 ses en klar minskning av andelen 
rökare i samtliga åldrar men det sker inte någon avmattning av andelen rökare 
från 20-21 år. Minskningen av andelen rökare mellan 2011-2015 är minst hos 21 
åringar. Detta kan antyda att rökdebuten sker senare 2015 jämfört med 2011.

Inga tydliga skillnader ses mellan andel rökande kvinnor jämfört med andelen 
rökande män. En skillnad som dock bör följas i kommande odontologiska 
bokslut är att bland 21-åringar röker en något högre andel kvinnor. Om detta 
beror på en senare rökdebut hos män eller en reell könsskillnad kan för närva-
rande inte avgöras.

Kvinnor

Män

Patientålder (år)
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Figur 26. Antal kliniker per andel rökare bland 15-21 åringar under 2015
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Beskrivning: Ovanstående diagram visar hur andelen rökare bland 106 533 individer i åldersgruppen 
15-21 år varierar mellan olika kliniker inom ATV (n=108). Staplarnas höjd visar antalet kliniker med 
en viss andel rökare. 

Andelen rökare skiljer sig avsevärt mellan olika klinikers patientpopulationer. 
Spridningen är mellan 3 % och 12 %. Detta tyder på att det finns geografiska 
skillnader vad gäller rökning bland ungdomar. 
     Regionalt och nationellt finns en ambition att minska ojämlikheter i hälsa. 
Den information som Folktandvården kan bidra med vad gäller förekomst och 
förändring av rökvanor över tid är av stor betydelse för att effektivt fördela 
resurser och aktiviteter för att minska ojämlikheter vad gäller hälsa.

Andel rökare
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Tandvård förändras över tid, både avseende mängd utförd vård och typ av 
insatser. Viktiga orsaksfaktorer torde primärt vara behov och efterfrågan hos 
befolkningen, men också ändrade ekonomiska förutsättningar för individ och 
samhälle. Samhällets stöd till tandvård påverkar vilken vård som utförs. Parallellt 
sker dessutom en utveckling av metoder och kunskap som har förutsättning-
ar att förändra vilken vård som erbjuds. Analys av behandlingspanoramat ger 
viktig kunskap inför planering av verksamheten.
     I detta avsnitt beskrivs ett urval av behandlingar inom allmäntandvården 
och hur de förändrats från 2007 till 2015. Respektive behandling definieras med 
vanligt förekommande åtgärder. Det reviderade regelverk som infördes 2008 
med nya koder försvårar delvis jämförelsen med tidigare år. Ett exempel är 
förebyggande och sjukdomsbehandlande åtgärdskoder som inte alltid är unika 
för specifika tillstånd. 
     Totalt antal utförda åtgärder skiljer mellan olika behandlingar. Förändring-
ar i antal behandlingar per individ kan således få mycket varierande effekt på 
verksamheten.
     Figur 27-39 baseras på behandlade individer fördelade enligt tabell 4.

Tabell 4. Antal unika behandlade individer inom allmäntandvården

Åldergrupp 2007 2015

0-3 år 49 188 54 652

7-19 år 184 600 165 320

20-29 år 58 830 112 912

30-39 år 57 742 63 476

40-49 år 65 005 67 089

50-59 år 52 711 63 135

60-69 år 41 241 49 055

70-79 år 25 060 32 107

80+ år 17 458 17 875

TOTALT 551 835 625 621
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Figur 27. Förebyggande och sjukdomsbehandling per 1000 
behandlade individer
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Förebyggande och sjukdomsbehandlande åtgärder ökar

Källa: T4

Beskrivning: Ovanstående diagram visar antalet utförda förebyggande och sjukdomsbehandlande åt-
gärder inom allmäntandvården per behandlad individ i respektive åldersgrupp under 2007 och 2015. 
Behandlingsåtgärderna definieras med följande koder: 22, 24, 201, 202, 203, 205, 206, 301-303, 
311, 312, 313, 314, 321 och 341-343 inklusive samtliga latituder. En individ anses behandlad om det 
i journalen finns minst en behandlingsåtgärd registrerad under aktuellt kalenderår, dock inte enbart 
ett uteblivande eller sent återbud.

Mängden förebyggande och sjukdomsbehandlande åtgärder har ökat i alla ål-
dersgrupper mellan 2007 och 2015. Ökningen är som störst hos åldersgruppen 
20-29 år (45 %) samt hos 80+ (41 %). 
     En del av denna ökning skulle kunna förklaras med att antalet möjliga åtgär-
der ökade kraftigt 2008 i samband med införandet av det reviderade tandvårds-
stödet. I diagrammet nedan (fig. 28) ses dock att antalet har ökat successivt för 
de två åldersgrupperna med störst förändring.

Åldersgrupp (år)

2007

2015
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Behandling Figur 28. Förebyggande och sjukdomsbehandlande åtgärder per 1000 
behandlade individer 2007-2015
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Källa: T4

Beskrivning: Ovanstående diagram visar antalet utförda förebyggande och sjukdomsbehandlande 
åtgärder inom allmäntandvården per behandlade individer i respektive åldersgrupp mellan 2007 och 
2015. Behandlingsåtgärderna definieras med följande koder: 22, 24, 201, 202, 203, 205, 206, 301-
303, 311, 312, 313, 314, 321 och 341-343 inklusive samtliga latituder. En individ anses behandlad 
om det i journalen finns minst en behandlingsåtgärd registrerad under aktuellt kalenderår, dock inte 
enbart ett uteblivande eller sent återbud

Kalenderår

20-29 år

80+ år
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Figur 29. Antal fyllningar per 1000 behandlade individer
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Antalet fyllningar minskar

Källa: T4

Beskrivning: Ovanstående diagram visar antalet utförda fyllningsåtgärder inom allmäntandvården 
per 1000 behandlade individer i respektive åldersgrupp under 2007 och 2015. Både primära och 
permanenta tänder är inkluderade. Behandlingsåtgärderna definieras med följande koder: 54, 55, 
56, 701, 702, 703, 704, 705, 706 och 707 inklusive samtliga latituder. En individ anses behandlad 
om det i journalen finns minst en behandlingsåtgärd registrerad under aktuellt kalenderår, dock inte 
enbart ett uteblivande eller sent återbud.

Under 2007 registrerades inom allmäntandvården totalt 326 914 fyllningar för-
delade på 179 629 individer, 3 år och äldre. Motsvarande antal 2015 var 287 929 
respektive 165 743.
     Under 2007 fick totalt 31 % av samtliga behandlade individer en eller flera 
fyllningar. Motsvarande andel 2015 var 26 %. Fördelning per åldersgrupp va-
rierar. Lägst andel behandlade individer som fick en eller flera fyllningar finner 
man hos 3-6 åringar. År 2007 var den andelen 8 % och 2015 7 %. Högst andel 
finner man hos 60-69 åringar. 2007 var den andelen 49 % och 2015 46 %. 
     Antalet fyllningar per behandlad individ har minskat kraftigt i de flesta 
åldersgrupper sedan 2007. Minskningen är lägst hos de allra yngsta och äldsta 
individerna. Minskningen kompenseras sannolikt till en viss del av en ökning i 
antalet tandstödda kronor men även till en liten del av ett ökat antal extraktio-
ner. 
     Eftersom fyllningar är en vanligt förekommande åtgärd får minskningen en 
betydande effekt på verksamheten. Under 2015 utfördes totalt 38 985 färre fyll-
ningar än 2007. Om vi antar att varje fyllningar tar 30 minuter i genomsnitt att 
utföra så har den totala behandlingstiden minskat med upp mot 20 000 timmar. 
Effekten reduceras om alternativa behandlingar utförs.
     I åldersgruppen 3-6 och 7-19 år ingår primära tänder. Sannolikt visar antalet 
fyllningar i dessa åldersgrupper inte hela behandlingsbehovet. Många primära 
tänder exfolierar* eller extraheras innan eventuella manifesta kariesskador åt-
gärdas med fyllning. Dessutom används inte sällan temporära fyllningsmaterial 
som inte registreras med samma koder som en permanent fyllning.

*Förlust av tänder som en del i naturlig tandväxling.

Åldersgrupp (år)

2007

2015
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Behandling Figur 30. Antal fyllningar per 1000 behandlade individer äldre än tre år

A
nt

al
 p

er
 1

 0
00

 in
di

vi
de

r

0

100

200

300

400

500

600

201520142013201220112010200920082007

Källa: T4

Beskrivning: Ovanstående diagram visar antalet utförda fyllningsåtgärder inom allmäntandvården 
per samtliga behandlade individer från 3 år. Behandlingsåtgärderna definieras med följande koder: 
54, 55, 56, 701, 702, 703, 704, 705, 706 och 707 inklusive samtliga latituder. En individ anses be-
handlad om det i journalen finns minst en behandlingsåtgärd registrerad under aktuellt kalenderår, 
dock inte enbart ett uteblivande eller sent återbud.

Nedgången i antal fyllningar från 2007 tycks inte vara unik för 2015. Diagram-
met ovan (fig. 30) visar att nedgången har varit successiv under samtliga år fram 
till och med 2015.

Kalenderår
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Figur 31. Frekvens av kliniker per antal utförda fyllningar 2015
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Källa: T4

Beskrivning: Ovanstående diagram visar hur antalet utförda fyllningar per behandlade patienter 
varierade mellan allmäntandvårdens kliniker (n=108) under 2015. Staplarna visar antalet kliniker med 
en visst antal utförda fyllningar per 1000 individer. 

Även om det totala antalet fyllningar minskar inom allmäntandvården, så är 
spridningen stor mellan olika kliniker. Under 2015 utförde kliniker med högst 
antal mer än dubbelt så många fyllningar per behandlad individ som kliniker 
med lägst antal. I praktiken innebär detta en skillnad på upp mot 350 fyllningar 
per 1000 behandlade individer. 

Antal fyllningar per 1000 individer
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Figur 32. Manifest karies och fyllningar per 1000 behandlade individer i det 
permanenta bettet under 2015
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Fyllningar utförs inte enbart på grund av karies

Beskrivning: Ovanstående diagram visar antalet utförda fyllningsåtgärder samt antal tänder med 
manifest karies per 1000 behandlade individer inom allmäntandvården under 2015. Endast perma-
nenta tänder är inkluderade. Behandlingsåtgärderna definieras med följande koder: 54, 55, 56, 701, 
702, 703, 704, 705, 706 och 707 inklusive samtliga latituder. Manifest karies definieras med följande 
diagnoser i T4 status: D3, S (sekundär karies) samt R (rotkaries). En individ anses behandlad om det 
i journalen finns minst en behandlingsåtgärd registrerad under aktuellt kalenderår, dock inte enbart 
ett uteblivande eller sent återbud.

Under 2015 behandlades totalt 482 105 individer äldre än 13 år. Inom denna 
grupp utfördes totalt 253 596 fyllningar i det permanent bettet fördelade på 146 
352 individer. Under samma år registrerades totalt 192 635 tänder med manifest 
karies. Det utfördes således 60 961 fler fyllningar än antalet tänder med mani-
fest karies. 
     I diagrammet ovan ses fördelningen av kariesdiagnoser och fyllningar per 
1000 behandlade individer i respektive åldersgrupp. Upp till och med 29 år 
noteras något fler tänder med karies än antalet fyllningar. Denna skillnad skulle 
kunna förklaras med att det finns fler behandlingar för manifest karies, exem-
pelvis extraktion. Dessutom kan vissa av dessa tänder behandlats med tempo-
rära fyllningar. Slutligen ska vi inte heller utesluta att vissa individer avstått från 
behandling efter ställd diagnos. 
     Hos individer från 40 års ålder utförs betydligt fler fyllningar än det finns 
tänder med manifest karies registrerat. I dessa åldersgrupper tillkommer andra 
indikationer för fyllningar, som exempelvis frakturer. 

Åldersgrupp (år)

Manifest karies

Fyllningar
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Figur 33. Endodonti per 1000 behandlade individer
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Färre endodontiska behandlingar utförs

Beskrivning: Ovanstående diagram visar antalet utförda endodontiska åtgärder inom allmäntandvård 
per 1000 behandlade individer i respektive åldersgrupp under 2007 och 2015. Behandlingsåtgär-
derna definieras med följande koder: 41, 42, 43, 501, 502, 503 och 504 inklusive samtliga latituder. 
En individ anses behandlad om det i journalen finns minst en behandlingsåtgärd registrerad under 
aktuellt kalenderår, dock inte enbart ett uteblivande eller sent återbud.

Under 2007 registrerades inom allmäntandvården 16 074 endodontiska behand-
lingar fördelade på 14 614 individer. Motsvarande antal för 2015 var 14 146 
behandlingar respektive 12 830 individer.
     Detta motsvarar en minskning av antalet behandlingar med 12 % jämfört 
med 2007. Samtidigt behandlades totalt 73 786 fler individer under 2015 
jämfört med 2007.
     Möjliga orsaker till minskningen skulle kunna vara förbättrad tandhälsa, 
förändrat terapival eller ökad benägenhet att remittera till specialist.

Åldersgrupp (år)

2007

2015
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Figur 34. Tandstödda kronor per 1000 behandlade individer
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Fler tandstödda kronor utförs

Beskrivning: Ovanstående diagram visar antalet utförda tandstödda kronor inom allmäntandvården 
per behandlad individ i respektive åldersgrupp under 2007 och 2015. Kronorna kan även vara del i 
bro. Behandlingsåtgärderna definieras med följande koder: 61, 62, 800 och 801 inklusive samtliga 
latituder. En individ anses behandlad om det i journalen finns minst en behandlingsåtgärd registrerad 
under aktuellt kalenderår, dock inte enbart ett uteblivande eller sent återbud. 

Under 2007 utfördes inom allmäntandvården 13 753 tandstödda kronor förde-
lade på 7 024 unika individer. Motsvarande antal 2015 var 18 197 och 11 611. 
År 2015 förseddes 71 % av dessa individer med en enstaka krona. 
     Antalet utförda kronor 2015 utgör en ökning jämfört med 2007 med 32 %. 
Samtidigt har gruppen individer som behandlats med tandstödda kronor ökat 
med 65 %. Ökningen kan i praktiken vara ännu större eftersom implantatstöd-
da kronor inte hade en egen åtgärdskod före 2008 och därför inte kan särredo-
visas. Eftersom antalet behandlade individer samtidigt har ökat slår inte föränd-
ringen igenom lika tydligt i diagrammet ovan. 
     Det är värt att notera att behandling med tandstödda kronor är mindre 
vanligt bland individer yngre än 50 år. Under 2007 utfördes i denna grupp 
totalt 2 506 kronor fördelade på 1 730 individer. Motsvarande antal 2015 var 3 
605 kronor respektive 2 608 individer. Under 2015 behandlades totalt 243 477 
individer i åldersgruppen 20-49 år. Om ett lägre behandlingsbehov följer dessa 
individer upp i åldrarna är inte känt.

Åldersgrupp (år)

2007

2015
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Figur 35. Frekvens kliniker per antal utförda implantatkronor
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Antalet kliniker som utför implantatstödda kronor ökar

Beskrivning: Ovanstående diagram visar hur antalet utförda implantatstödda kronor inom allmän-
tandvård varierade mellan ATV:s kliniker (n=108) under 2009 och 2015. Staplarna visar antalet 
kliniker med en visst antal utförda kronor. En allmäntandvårdsklinik utförde under 2015 150 implan-
tatstödda kronor, men är exkluderad från ovanstående diagram. Behandlingsåtgärderna definieras 
med följande koder: 850, 852, 926, 927, 929, 930, 932 och 934. 

2009 utfördes inom allmäntandvården totalt 588 implantatstödda kronor för-
delat på 320 individer. Motsvarande antal för 2015 var 1 590 kronor och 1 069 
individer. 
     Allt fler kliniker kunde under 2015 erbjuda sina patienter behandling med 
implantatstödd protetik. Under 2009 utförde 63 kliniker minst en implantat-
stödd krona. Motsvarande antal 2015 var 86. Endast 16 kliniker utförde ingen 
implantatstödd protetik under något av de två åren. 
     Under 2009 utförde 30 kliniker 1-5 implantatstödda kronor. Motsvarande 
antal under 2015 var 21 kliniker. Endast tre kliniker i denna grupp utförde fler 
kronor under 2009.
     En klinik utförde under 2015 totalt 150 implantatstödda kronor, men är 
exkluderad från ovanstående diagram.

Antal implantatstödda kronor

2009

2015

Källa: T4
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Figur 36. Avtagbar protetik per 1000 behandlade individer
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Avtagbar protetik utförs mer sällan

Beskrivning: Ovanstående diagram visar antalet utförda avtagbara proteser inom allmäntandvår-
den per behandlad individ i respektive åldersgrupp under 2007 och 2015. Behandlingsåtgärderna 
definieras med följande koder: 73, 74, 75, 824, 825, 827, 828 och 829 inklusive samtliga latituder. 
En individ anses behandlad om det i journalen finns minst en behandlingsåtgärd registrerad under 
aktuellt kalenderår, dock inte enbart ett uteblivande eller sent återbud.

Under 2007 utfördes totalt 3 290 avtagbara proteser på 2 629 individer. Motsva-
rande antal för 2015 var 2 530 respektive 1 977. Minskningen kan delvis bero på 
förbättrad tandhälsa men också på annat terapival.

Åldersgrupp (år)

2007

2015

Källa: T4
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Figur 37. Antal utförda bettskenor per 1000 behandlade individer
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Fler individer behandlas för bettfysiologiska problem

Beskrivning: Ovanstående diagram visar antalet utförda mjuka eller hårda bettskenor inom allmän-
tandvården per behandlad individ i respektive åldersgrupp under 2007 och 2015. Behandlingsåt-
gärderna definieras med följande koder: 77, 93, 601, 602, 604 och 605. En individ anses behandlad 
om det i journalen finns minst en behandlingsåtgärd registrerad under aktuellt kalenderår, dock inte 
enbart ett uteblivande eller sent återbud. 
     Bettfysiologisk behandling omfattar inte bara bettskenor. Många behandlingsåtgärder, speciellt 
inom området sjukdomsbehandling, medger dock inte att man kan särskilja unika tillstånd. Dessut-
om saknas möjligheten att jämföra vissa åtgärder med perioden innan 2008.

Allt fler individer behandlas med bettskena. 2007 utfördes 3 290 bettskenor på 
2 629 individer. Motsvarande antal under 2015 var 5 783 bettskenor respektive 
5 690 individer.
     Den största ökningen har skett i gruppen 20-29 år. Inom denna grupp be-
handlades 2015 flest individer inom intervallet 20-24 år. 
     2007 utfördes 262 bettskenor i åldersgruppen 20-24 år. Motsvarande antal 
2015 var 1 282 bettskenor. 2007 försågs 1 % av samtliga behandlade individer i 
denna åldersgrupp med minst en bettskena. Motsvarande andel 2015 var 2 %.

Åldersgrupp (år)

2007

2015

Källa: T4
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Figur 38. Tandextraktioner per 1000 behandlade individer
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Tandextraktioner har blivit vanligare i de flesta åldrar

Beskrivning: Ovanstående diagram visar antalet utförda extraktioner inom allmäntandvården per 
behandlad individ i respektive åldersgrupp under 2007 och 2015. Behandlingsåtgärderna definieras 
med följande koder: 31, 32, 34, 401, 402, 403, 404, 405 inklusive samtliga latituder. En individ anses 
behandlad om det i journalen finns minst en behandlingsåtgärd registrerad under aktuellt kalender-
år, dock inte enbart ett uteblivande eller sent återbud.

Under 2007 utfördes totalt 51 544 extraktionsåtgärder på 36 255 individer. Mot-
svarande antal under 2015 var 64 335 extraktioner respektive 45 918 individer.
     Den största förändringen, i förhållande till antalet behandlade individer, har 
skett i åldersgruppen 7-19 år. 2007 extraherades 10 759 tänder hos 7 779 indivi-
der. 2015 var antalet 13 629 respektive 9 579. Ökningen av antal individer är 23 
% och av antal extraktionsåtgärder 27 %. 
     Under 2007 utfördes 68 % av samtliga extraktioner i åldersgruppen 7-19 år 
före 13 års ålder. År 2015 var motsvarande andel 72 %. Detta antyder att majo-
riteten av dessa behandlingar utförs i det primära bettet.

Åldersgrupp (år)

2007

2015

Källa: T4
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Figur 39. Uteblivanden och sena återbud per 1000 behandlade individer
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Uteblivanden och sena återbud ökar bland 20-29 åringar

Beskrivning: Ovanstående diagram visar antalet registrerade åtgärder för uteblivande och sent 
återbud inom allmäntandvården per behandlad individ i respektive åldersgrupp under 2007 och 
2015. Åtgärderna definieras med följande koder: UB01, UB02, UB03, UB04, UB05, UB06, UB07, 
UB08, UB09, SÅ01, SÅ02, SÅ03, SÅ04, SÅ05, SÅ06, SÅ07, SÅ08, SÅ09. En individ anses behandlad 
om det i journalen finns minst en behandlingsåtgärd registrerad under aktuellt kalenderår, dock inte 
enbart ett uteblivande eller sent återbud.

Under 2007 registrerades 34 111 uteblivanden eller sena återbud fördelade på 
28 916 individer. Under 2015 var motsvarande antal 36 432 uteblivanden eller 
sena återbud respektive 30 811 individer. 
     Den största förändringen ses i åldersgruppen 20-29 år. Under 2015 regist-
rerades 12 166 uteblivanden eller sena återbud fördelade på 9 970 individer. I 
åldersgruppen 20-24 år hade 10 % av samtliga behandlade individer minst ett 
uteblivande eller sent återbud. Bland 25-29 åringar var andelen 6 %. År 2007 
var motsvarande andel 7 % respektive 5 %.

Åldersgrupp (år)

2007

2015

Källa: T4
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Behandlingsutfall

Kapitel
5

I Folktandvårdens vårduppföljningprojekt (VuF) utvecklades en metod att följa 
behandlingsutfall för fyllningar, endodonti samt tandstödda kronor. Metoden 
baseras på en sammanställning av registreringar i T4 av åtgärdskoder, tillstånd-
skoder och statusuppgifter per individ, tand samt, i förekommande fall, tandyta. 
Vid beräkning av överlevnad för en behandling har tidpunkten för ursprunglig 
och eventuell efterföljande behandling jämförts på tand- eller tandytenivå. En 
fullständiga undersökning inom allmäntandvården likställs med ett observa-
tionstillfälle.
     Nedan presenteras femårsöverlevnad för fyllningar, endodonti och tand-
stödda kronor som utfördes under 2007. I diagrammen redovisas spridningen i 
utfall mellan allmäntandvårdens kliniker (fig. 40a-c). Dessutom visas överlevnad 
per år under de första fem åren för hela allmäntandvården (fig. 41-43).
     Det finns åtskilliga anledningar till att behandlingsutfallet varierar mellan 
olika kliniker. En viktig orsak är sammansättningen av patientpopulation 
både avseende deras munhälsa och ålder. Dessutom är vissa individer mindre 
benägna att acceptera erbjudanden om regelbunden tandvård. 
     Det har diskuterats om skiftande behandlarerfarenhet och hög personalom-
sättning skulle kunna påverka utfallet. Inget av detta är dock klarlagt utan kräver 
ytterligare utredning.
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Figur 40a. Antal kliniker per 5-års överlevnad hos kompositfyllningar

Figur 40b. Antal kliniker per 5-års överlevnad hos rotfyllda tänder 
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Behandlingsutfallet varierar mellan olika kliniker

Beskrivning: Ovanstående diagram visar hur andelen överlevande kompositfyllningar efter fem år 
varierar mellan allmäntandvårdens kliniker (n=107). En fyllning betraktas som levande om ingen del 
av fyllningen bytts ut mot en ny fyllning eller att tanden försetts med en krona. Dessutom ska det 
inte finnas statusuppgifter eller åtgärder som tyder på att tanden saknas eller är extraherad.
Samtliga fyllningar (n=323 348) var utförda under 2007 i det permanenta bettet hos individer från 7 
års ålder. Staplarnas höjd visar antalet kliniker med en viss andel överlevande fyllningar. Den genom-
snittliga andelen överlevande fyllningar efter fem år för hela allmäntandvården var 75 %.

Beskrivning: Ovanstående diagram visar hur andelen överlevande rotfyllda tänder efter fem år varie-
rar mellan allmäntandvårdens kliniker (n=107). Samtliga rotfyllningar (n=16 227) var utförda under 
2007 i det permanenta bettet hos individer från 7 års ålder. Tanden betraktas som överlevande även 
om den genomgått underhållsbehandling, som exempelvis revision av rotfyllningen eller apikal kirur-
gi. Staplarnas höjd visar antalet kliniker med en viss andel överlevande tänder. Den genomsnittliga 
andelen kvarvarande tänder efter fem år för hela allmäntandvården var 87 %.

Andel överlevande fyllningar i komposit efter fem år

Andel överlevande rotfyllda tänder efter fem år

Källa: T4

Källa: T4
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Behandlingsutfall

Figur 41. Andel överlevande kompositfyllningar under de första fem åren 
inom ATV

Figur 40c. Antal kliniker per 5-års överlevnad hos tandstödda kronor
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I medeltal överlever 75 % av fyllningar i komposit i fem år

Beskrivning: Ovanstående diagram visar hur andelen överlevande kompositfyllningar minskar under 
de första fem åren. Samtliga fyllningar (n=323 348) var utförda under 2007 inom allmäntandvården 
i det permanenta bettet hos individer från 7 års ålder.

Beskrivning: Ovanstående diagram visar hur andelen överlevande tandstödda kronor (intakta eller i 
funktion) efter fem år varierar mellan ATV:s kliniker (n=107). Samtliga kronor (n=13 502) var utförda 
under 2007 i det permanenta bettet hos individer från 7 års ålder. Staplarnas höjd visar antalet klini-
ker med en viss andel överlevande kronor. Den genomsnittliga andelen kvarvarande tänder efter fem 
år för hela allmäntandvården var 89 %.

Andel tandstödda kronor , intakta eller i funktion

Källa: T4

Källa: T4
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Figur 42. Andel överlevande rotfyllda tänder utförda inom ATV 2007
under de första fem åren

Figur 43. Andel överlevande tandstödda kronor utförda inom ATV 2007
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I medeltal överlever 87 % av rotfyllda tänder i fem år

I medeltal överlever 89 % av tandstödda kronor i fem år

Beskrivning: Ovanstående diagram visar hur andelen överlevande rotfyllda tänder minskar under de 
första fem åren. Samtliga rotfyllningar (n=16 227) var utförda under 2007 inom allmäntandvården i 
det permanenta bettet hos individer från 7 års ålder. 

Beskrivning: Ovanstående diagram visar hur andelen överlevande (intakta eller i funktion) tandstöd-
da kronor minskar under de första fem åren. Samtliga kronor (n=13 502) var utförda inom allmän-
tandvården under 2007 i det permanenta bettet hos individer från 7 års ålder.

Källa: T4
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Rapporten bygger på de avvikelser som är rapporterade i MedControlPro från 
2015-01-01 t.o.m 2015-12-31.

Antalet avvikelser totalt 2015

Vårdskador

Vårdskada Arbetsskada Patientklagomål Övrigt Totalt

2013 571 217 54 278 1120

2014 532 235 78 193 1038

2015 530 240 93 147 1010

2013 2014 2015

ATV 441 433 444

STV 79 59 57

FoUU 51 40 26

Summa 571 532 527

Antalet rapporterade vårdskador är ungefär på samma nivå de senaste tre åren och utgör cirka 
hälften av alla rapporter

Tabell 5.

Tabell 6.
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Tabell 7. Könsfördelning för patienterna (%)

Tabell 8. Typ av händelse (antal)
De tio vanligaste händelsetyperna, vilka utgör 90% av alla rapporter

Avvikelser 2015 Könsfördelning alla patienter

Kvinnor 50 51 

Män 40 49 

Ej angiven 10 

Totalt ATV STV FoUU Förändring mot 2014

Filfraktur 105 99 4 2 Färre

Förväxling 66 53 13 0 Fler

Diagnos missad 63 55 2 6 Fler

Kommunikation 54 34 15 5 Fler

Mjukdelsskador 51 48 0 3 Färre

Material, instrument 29 23 4 2 Färre

Medicinsk reaktion 27 26 1 0 Oförändrat

Förlorat föremål i halsen 23 18 4 1 Färre

Rotperforation 22 18 1 3 Oförändrat

Digital röntgen 22 17 2 3 Oförändrat

Känselbortfall 14 13 0 1 Fler

En del rapporterade vårdskador, som kunnat inträffa, rör inte en specifik patient. För dessa har inget 
kön angivits i rapporten.

Med hänsyn till vårdskadans art har Folktandvården tre olika strategier.

1. Noll-vision – för allvarliga händelser som oavsett volym inte 
ska hända.
•  Förväxling 

Fel patient behandlad i sex fall. Detta har minskat efter rutin om 
ID-kontroll. Fel tand har behandlats i 20 fall. 

• Diagnosavvikelser 
Sen diagnos hörntänder har noterats 18 fall, detta är oförändrat de 
senaste 4 åren. Flera fall finns med allvarliga medicinska förändringar 
som inte uppmärksammats på tidigare tagna röntgenbilder. 

2. Begränsning av volymen – där vi menar att detta är möjligt men där det 
inte är rimligt att sätta målet till noll händelser.
• Frakturer av rotkanalsfilar vid rotbehandling 

Färre fall har rapporterats, särskilt på de kliniker där riktade informa-
tionsinsatser gjorts. Ny rutin finns för alla kliniker. 

• Mjukdelsskador 
Den allvarligaste enskilda orsaken är 6 stycken brännskador av läpp. 
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3. Professionell och lika hantering på alla kliniker – för jämlik vård - för alla 
händelser.
• Bestående känselbortfall efter lokalanestesi 

Flera fall där patienter gjort anmälan till IVO. Arbete med gemensam-
ma riktlinjer pågår.

Lex Maria-händelser

Tabell 9. Antal och orsak till anmälningar 2015

Orsak Antal

Sen diagnos hörntand med resorption granntand 3

Tanduttagning med efterblödning som krävde sjukhusvård 1

Sent diagnostiserad Keratocysta 1

Sen handläggning tumör 1

Sen handläggning slemhinneförändring under tunga 1

Fel tand extraherad 1

Med hänsyn till det stora antal behandlingar som utförs (1 707 313 patient-
besök) är detta mycket låga tal. Trots detta är målsättningen att undvika varje 
sådan händelse. Verksamhetsutvecklare med särskild utbildning gör kvalificera-
de händelseanalyser på alla så allvarliga vårdskador. Erfarenheterna från dessa 
återkopplas till verksamheten och är underlag för handlingsplaner. Uppföljning 
sker av områdeschefer och tandvårdschefer.

Åtgärder
Förutom den analys av avvikelsen som alltid sker lokalt och som följs upp med 
anpassade åtgärder på den enskilda kliniken så har åtgärder satts in övergripan-
de för hela Folktandvården Västra Götaland.

• ID-kontroll. 
• Filfrakturerna har analyserats för att få en bild av omständigheterna. 

Uppdaterade rekommendationer kring rotbehandling har gått ut till alla 
kliniker.

• Efter flera fall av bränd läpp på grund av överhettat handtag till borrma-
skiner har nya rutiner skapats för att förebygga nya likande händelser. 
Bland annat har kraven på översyn och kontroll av maskinerna skärpts.

• Efter försenad diagnostik av allvarlig patologi i fyra fall har diagnosen 
av röntgenbilder uppmärksammats. Information om vikten av att fullt 
uttolka varje tagen röntgenbild har gått ut till klinikerna. En översyn av 
rutinerna kring detta har inletts.

Kapitel
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