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Evidensen i tandvården måste öka 

SBU har vid flera tillfällen slagit fast att det saknas evidens inom tandvården både generellt och gällande 

olika områden.  

 

2010 kom en rapport som visade att det inte finns evidens för att göra rotfyllningar. Det fristående 

institutet Cochrane har kommit till liknande resultat. Det är nio år sedan SBU:s rapport kom och i den 

efterlystes mer forskning om rotfyllningar. Mycket lite har hänt sedan dess. 

 

Det är hög tid för det svenska samhället att arbeta för att skapa bättre kontroll över de behandlingar som 

görs inom tandvården. Den erfarenhet som tandläkarna har är värdefull, men den räcker inte för att 

garantera att patienterna får rätt vård.  

 

Kliniska uppföljningar är nödvändiga för att kontrollera inte bara hållfasthet och femårsöverlevnad utan 

också för att kontrollera om folk blir sjuka eller inte av den odontologiska vården. 

 

Rotfyllningar är ett exempel där det helt saknas evidens trots att omkring 250 000 rotfyllningar görs varje år 

bara i Sverige. Även inom andra områden saknas klinisk uppföljning. 

 

I Sverige finns förutsättningar för uppföljning av tandvårdens samtliga metoder, materialval etc. 

Försäkringskassan har statistik över vilka åtgärder tandläkarna får ersättning för och det finns ett 

tandhälsoregister dit tandläkare rapporterar patienternas tandstatus. Dessutom finns tandläkarnas 

journaler med personnummer.  

 

Det är således varken svårt eller särskilt kostsamt att följa upp ett större antal patienter för att kontrollera 

effekten av olika åtgärder inom tandvården. Med tredimensionell röntgen och biopsier för DNA-analyser 

finns goda förutsättningar att göra bra och effektiva uppföljningar av tandinfektioner och vilka 

behandlingar som är befogade eller mest effektiva.  

 

Varför görs inte sådan uppföljande hälsoinriktad forskning? I dag är det främst hållfasthet den 

odontologiska forskningen ägnar sig åt, men inte ens sådan forskning visar evidens för rotfyllningar. Det 

behövs därför centrala initiativ och kanske upprättande av särskilda forskningsprogram för att skapa 

evidens inom tandvårdens olika områden. 

 

Till Tandvårdsskadeförbundet (Tf) hör folk av sig när de har problem och därför finns hos oss kunskaper 

som den odontologiska forskningen skulle ha nytta av. Tyvärr efterfrågas sällan våra samlade erfarenheter.  

 

Tf anser när det gäller rotfyllningar att forskningen bör försöka besvara åtminstone följande frågor: 

 Vilka sorts bakterier finns i en infekterad tand innan den rotfylls? 

 Hur många gånger görs rotfyllningen om innan patienten blir smärtfri? 
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 Hur stor andel behöver slutligen extrahera en rotfylld tand för att bli smärtfria? 

 Hur stor andel av rotfyllningarna är korrekt gjorda? 

 Hur ser miljön runt rötterna ut i den rotfyllda tanden? Finns påverkan på 

käkbenet/käkbensnekros? 

 Vilka bakterier eller andra mikroorganismer finns runt rotspetsen på den rotfyllda tanden?  Finns 

skillnad mellan olika metoder respektive olika material? 

 Vilka sjukdomar uppträder vid eller efter att rotfyllningen gjorts? (Uppföljning behövs efter ett, tre, 

fem och tio år). 

 Vilka effekter på hälsan får extraktion av rotfyllda tänder? 

 Vilken information får patienten gällande valet mellan extraktion av en infekterad tand eller 

rotfyllning? 

 Hur upplever patienten den information som getts innan rotfyllningen?  Hur upplever patienten 

själva rotfyllningen och lyckandefrekvensen?  Ångrar de t ex rotfyllningen. 

 

Att besvara ovanstående frågeställningar innebär ingen svår eller dyrbar forskning, ändå har den inte 

genomförts. Detta trots att det årligen görs cirka 250 000 rotfyllningar i Sverige.  

 

Vem tar initiativ till att ovanstående forskning påbörjas och behövs särskilda forskningsanslag eller räcker 

de medel regionerna avsätter för klinisk forskning? Underlag finns och det gäller därför främst att samköra 

olika register. 

 

Evidens saknas såldes för rotfyllningar, enligt både SBU och Cochrane. Trots det förvägras många patienter 

extraktion av rotfyllda tänder, trots att de upplever besvär från dem. Tf får många samtal där patienter 

frågar efter tandläkare villiga att dra ut deras rotfyllda tänder. Dessa personer är också upprörda över att 

de inte själva får bestämma om de ska ha kvar tanden eller inte.  

 

Socialstyrelsen anvisningar måste därför ändras och till dess att evidens skapats bör patienten själv få 

bestämma om en rotfylld tand ska tas bort eller inte. Tf har flera exempel på personer som tillfrisknat från 

extrem trötthet, värk i knän och andra problem efter att rotfyllda tänder extraherats.  

 

Detta är således en fråga som måste tas på allvar och skyndsamt utredas. Till dess forskning visar vilka 

personer som klarar rotfyllningar och vilka som inte gör det kommer Tf att avråda från sådana. 

 

Gällande litteratur hänvisas till vår hemsida www.tf.nu och följande länkar: 

http://www.tf.nu/nyhet/ingen-evidens-for-rotfyllningar-enligt-sbu/ 

http://www.tf.nu/nyhet/evidens-for-rotfyllningar-saknas/ 
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