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Tandvårdsskadeförbundet (Tf) är en funktionshinderorganisation, medlem i Funktionsrätt 

Sverige och en patientförening. Vi organiserar personer som fått försämrad hälsa till följd av 

reaktioner mot dentala material, rotfyllningar, implantat eller andra tandvårdsåtgärder. 

Många av medlemmarna har immunologiska problem och är ofta mycket känsliga för 

metaller och många andra material som används i tandvården.   
 

Den som blir sjuk av sina dentala material kan få omgörning som led i en medicinsk 

behandling enligt tandvårdsförordningen (1998:1338). Denna möjlighet är nödvändig för 

många som är sjuka av dentala material då tandvårdens kostnader är stora. Utan bidrag har 

personer med låga inkomster ingen möjlighet att byta dentala material de kopplar sina 

symtom till.  
 

Precis som Socialstyrelsens utredning (2018-12-53) visar är Tf:s erfarenhet att informationen är 

bristfällig om tandvårdsförordningens  möjligheter.  Vilka kriterier som gäller skiljer sig dessutom 

mellan regionerna liksom tillämpningen av dessa  (se Tf:s utredning från 2013).  
 

Under åren med tandvårdsförordningen har det blivit allt svårare för patienter som är i behov av byte 

av dentala material att få det som led i en medicinsk behandling.  Det krävs alltid aktiva insatser från 

patienten i form av initiativ till medicinska utredningar, läkarintyg och ofta också byte av tandläkare 

för att över huvud taget kunna söka detta bidrag från regionen.  Alla klarar inte att administrera allt 

detta och får således inte möjlighet  att pröva fyllningsbyte.  
 

Fleralet av de personer som genomgår fyllningsbyte söker därför aldrig dessa bidrag utan betalar 

själva kostnaderna, det vill säga de som har råd eller har möjlighet att ta lån. Denna patientgrupp 

syns således inte i regionernas statistik. Flera som skulle behöva bidraget klarar inte alla turer som 

krävs, d.v.s. att få läkarintyg och att hitta en tandläkare beredd att ansöka om bidraget. Ett okänt 

antal personer fortsätter därför vara sjuka.  

 

TF:S FÖRSLAG 
 

Flytta bestämmelserna till tandvårdslagen och försäkringskassan 

Tf önskar att 6 och 7 §§ i tandvårdsförordningen ändras till att bli mer generella för att gälla 

alla former av dentala material. För att säkra lika behandling över landet anser vi att 

reglering ska ske i tandvårdslagen, vilket tidigare var fallet och att ersättning betalas ut via 

försäkringskassan. Det underlättar både för tandläkare och patienter.  
 

Tf anser att möjlighet att överklaga måste finnas för att rättspraxis ska kunna utvecklas och 

hindra dagens godtyckliga bedömning. (Detta var förfarandet före tandvårdsförordningen då 

fyllningsbyte gjordes enligt tandvårdslagens 9 §.) 
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Svårigheter att begränsa patientgruppen 

Att definiera patientgruppen för att ringa in dem som ska vara berättigade till byte av 

dentala material innebär stora svårigheter.  Vissa områden är dock mätbara, men kräver 

andra rutiner än i dag. 
 

Allergier 

Tf anser att allergier ska testas med Melisa-test (www.melisa.org) som är ett validerat test 

och används i många andra länder.  Utöver rena allergier finns andra former av 

överkänslighet som är dåligt utredda och därför bör patientens egen berättelse och 

samband med ett eller flera dentala material väga tungt.  
 

Förgiftning 

Utöver allergi och annan överkänslighet förekommer rena förgiftningssymtom. Dagens 

provtagning är otillförlitlig och ger fel utslag för den som har genetiskt dålig avgiftning. 

Anledningen är att dessa personer lagrar gifter i kroppen, vilket gör att värdena i blod, urin, 

och faces blir mycket låga och inte alls återspeglar kroppens belastning. 
 

Det går alltså inte att med dagens kunskap helt ringa in fall av förgiftning.  Patientens egen 

berättelse behöver därför väga tungt till dess bättre provtagningsmetoder etablerats.  
 

Oral galvanism 

Patienter med många metaller kan drabbas av oral galvanism, vilket innebär att strömmar 

bildas mellan olika metaller i munhålan. Detta går att mäta, men görs inte i dag i Sverige. 

Mätning av oral galvanism bör därför införas för dem som upplever spänningar i munhålan.  

 

Krav på redovisning 

Då tillräckligt bra analysmetoder fattas för att ringa in patientgruppen som har symtom 

orsakade av dentala material är det nödvändigt att patientens berättelse väger tungt.  
 

Tandläkarens bedömning tillsammans med en noggrann patientanamnes bör vara tillräcklig 

för att patienten ska få fyllningsbyte utan kostnad eller som ett led i en medicinsk 

behandling.  
 

Tf föreslår krav på att särskild redovisning ska finnas  vid byte av dentala material på grund 

av avvikande reaktioner. Särskilda koder för tandläkaren gör det enkelt att statistiskt följa 

upp antalet personer som genomgår byte av dentala material liksom vilket/vilka material 

som byts ut.  Uppföljning bör ske efter två och fem år. Därefter kan förfarandet omprövas. 

 

BAKGRUND 

 

Statistiken missvisande 

Av Socialstyrelsens utvärdering av tandvårdsförordningen framgår att ytterst få patienter 

söker bidrag för fyllningsbyte. Man kan då förledas tro att problemet med besvär av dentala 

material upphört.  

http://www.melisa.org/
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Tf:s erfarenhet är att det fortsatt är en stor grupp av befolkningen som behöver och kommer 

att behöva byte av dentala material till följd av allergier, överkänslighet, galvaniska 

strömmar mellan olika metaller och förgiftning.  
 

Förbundets erfarenhet är att majoriteten som byter fyllningar själva betalar omgörning och 

att de därför inte syns i den av Socialstyrelsen redovisade statistiken.  

 

Patientgruppens storlek 

Tf räknar med att minst 3-6 procent av befolkningen får besvär av dentala material, vilket är 

en relativt stor sjukdomsgrupp. Det handlar fortsatt om amalgamfyllningar, men också om 

metallbundna kronor och broar, cement, rotfyllningar och implantat. Även kompositer kan 

hos känsliga individer skapa problem, men är mindre vanligt.  
 

Interaktion mellan metaller i munhålan och metaller i andra delar av kroppen förekommer. 

Tf:s erfarenhet är att borttagning av metaller i munhålan kan göra att personen i fråga bättre 

tål exempelvis ett höftimplantat. 
 

Dentalmaterialutredningen (SOU 2003:53) frågade år 2001 tandläkare hur många patienter 

de hade som ville byta fyllningar under året. Tandläkare inom offentlig vård bedömde att de 

haft 13 000 patienter som relaterat symtomen till amalgam och bland tandläkare inom den 

privata sektorn var det drygt 15 000 patienter som relaterade sina symtom till amalgam. Av 

dessa ville dryg 20 000 personer byta sina fyllningar till mindre riskfyllda material (sid 327 i 

utredningen).  
 

Sannolikt är patientgruppen som har problem av dentala material fortsatt lika stor. Nu har 

emellertid andelen med amalgamproblem minskat något och de som har problem med 

andra metaller har ökat.  

 

Vanliga symtom och möjlighet att definiera patientgruppen 

Allergier och annan överkänslighet mot dentala material förekommer liksom galvaniska 

strömmar och förgiftningar.  
 

Vanliga besvär för den som inte tål dentala material är extrem trötthet, värk i muskler och 

leder, synrubbningar, minnesproblem, spänningar i käke och mellan tänder samt ångest och 

andra psykiska besvär. Provtagning och andra undersökningar i vården visar sällan något fel. 

Ändå är symtomen allvarliga och leder ofta till långa sjukskrivningar.  
 

De som drabbas av ren allergi skiljs bäst ut med det så kallade Melisa-testet 

(www.melisa.org) . Tyvärr bekostas inte detta test av svensk sjukvård och inga regioner 

godkänner testet som bevis för allergi när det gäller prövning av tandvårdsförordningens 6§.  
 

Tf anser det angeläget att Melisa-testet används som bevis för immunologisk känslighet mot 

dentala material. Testet är vetenskapligt validerat och används i många andra länder och bör 

därför vara godkänt även i svensk hälso- och sjukvård.  
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Personer som kort efter att de fått in ett specifikt dentalt material drabbas av besvär bör 

omedelbart få byta ut detta då sambandet är tydligt. De som efter långvarig sjukdom 

misstänker dentala material som orsak bör också få fyllningsbyte utan kostnad på liknande 

sätt som nu.  
 

Flera olika metaller i munhålan kan orsaka galvaniska strömmar som är mätbara. I dag mäter 

inte sjukvården sådana strömmar, men krav på det bör ställas. Patienten upplever strömmar 

i munnen och kan känna metallsmak. De galvaniska strömmarna kan påverka muskler och 

nerver i käke och ansikte, men bidrar också till att metalljoner läcker ut i kroppen. Det 

senare kan leda till förgiftning. 
 

Patienter med galvaniska strömmar i munhålan bör alltid få möjlighet att stegvis byta ut 

metalliska material. Ibland kan en metall tolereras, men inte två. Anledningen är att det inte 

uppstår galvaniska strömmar om det är samma metall i hela munhålan.  En del personer kan 

dock tåla både tre och fyra metaller innan symtom uppstår.   
 

Förgiftning ger oftast symtom först efter lång tid, vilket handlar om år eller årtionden. I 

allmänhet har dessa patienter genetiskt dålig avgiftning. Flera gener som orsakar nedsatt 

bildning av avgiftningsenzymer eller som orsakar nedsatt metyleringsfunktion finns 

beskrivna i litteraturen. Alla med nedsatt genetisk avgiftningsförmåga och som fått symtom 

bör få möjlighet till byte av dentala material. Denna patientgrupp är i dag lätt att avgränsa 

via DNA-tester.  

 

Samhällsekonomiskt lönsamt 

Många symtom försvinner efter borttagning av materialet man inte tål, men osäkerhets-

faktorer finns gällande bevisningen. Uppföljande studier visar att mellan 70-80 procent av de 

som genomgår fyllningsbyte får förbättrad hälsa. I det så kallade HET-projektet (Är de 

verkligen sjuka? Slutrapport 2008) visade enkäter till medlemmarna att 59 procent förbättra-

des efter fyllningsbyte. Rätt diagnos fick Tf:s medlemmar först efter 12 år (median-värde).  
 

Då en del är allvarligt sjuka av sina dentala material och ofta arbetsoförmögna under lång tid 

skulle den samhällsekonomiska vinsten vara stor även om endast 20-25 procent förbättrar 

hälsan efter byte av dentala material.  Nu tycks det vara mer än det dubbla.  

 

Det finns anledning att göra hälsoekonomiska analyser för att beräkna kostnaderna för 

sjuklighet till följd av dentala material. Kostnaden för fyllningsbyten finns angiven i 

Socialstyrelsens och landstingens statistik. Med stor sannolikhet visar sådana analyser att 

det är samhällsekonomiskt riktigt att tillåta byte av dentala material i större utsträckning än 

vad som görs idag.  

 

De som har råd betalar själva sitt fyllningsbyte 

Den statliga Dentalmaterialutredningen publicerade en enkät (SOU 2003:53, bilaga 9) med 

frågor som ställts till medlemmar i Tf. Bland frågorna fanns en som handlade om ifall 

respondenten fått fyllningsbyte som ett led i en medicinsk behandling, enligt tandvårdsför-

ordningen (som då varit i kraft i närmare fyra år). Endast 12 %  (88 personer) av de 850 
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personer som besvarade frågan hade fått ekonomisk hjälp av landstinget till hela 

fyllningsbytet. 23 % hade fått ekonomisk hjälp till delar av fyllningsbytet.  
 

Det var alltså 64 % som inte alls fick ekonomiskt stöd till fyllningsbyte.  I medeltal hade Tf:s 

medlemmar 2002 betalat 35 000 kr ur egen ficka för fyllningsbyte i syfte att bli friska (se sid 

572-573 i utredningen).  
 

Enligt HET-projektet (sid 48) hade en tredjedel av dem som bytt fyllningar på grund av allergi 

eller långvarig sjukdom gjort om bytet minst en gång. Anledningar till detta var antingen att 

det gamla materialet fortsatt fanns kvar under de nya fyllningarna eller att de inte tålde det 

nya materialet. Kostnaderna för den enskilde blir i dessa fall mycket höga.  
 

Anledningen till att patienter betalar själva är dels att de inte känner till möjligheten till 

bidraget enligt tandvårdsförordningen och dels påverkar svårigheterna att få det.  
 

De som ändå via tandläkaren försöker få del av bidraget har i allmänhet inte själva råd att 

betala kostnaderna och tillhör därmed de ekonomiskt svaga grupperna. De saknar både 

besparingar och möjlighet att ta lån för den nödvändiga tandvården. 

 

Byråkratiskt krångel i nuvarande lagstiftning 

Tf:s medlemmar och andra som ringer till förbundet för rådgivning (ett tiotal rådgivnings-

samtal per dag plus lika många mailfrågor) vet i allmänhet inte om att de kan få bidrag för 

fyllningsbyte. Varken tandläkare eller läkare har berättat om den möjligheten.  
 

Tf berättar för dem som vill byta fyllningar att det krävs läkarintyg aningen från dermatolog 

om det gäller allergier eller från behandlande läkare om det gäller långvarig sjukdom. Många 

backar då och tycker det tar för lång tid, är för krångligt och för osäkert.  
 

Alla kan inte hitta en läkare villig att skriva nödvändiga intyg och då går det inte för 

tandläkaren att söka bidraget.  Om intygsskrivandet behålls måste det finnas krav på 

regionerna att tillhandahålla åtminstone en läkare som kan skriva dessa intyg. 
 

För den enskilda tandläkaren är det dessutom krångligt att söka bidrag enligt tandvårds-

förordningen. Det krävs ofta särskild legitimation för varje region och det duger inte med 

bank-ID. Blanketter ska fyllas i digitalt och tandläkaren ska skicka med läkarintyg, plan för 

fyllningsbytet och vid behov röntgenbilder. Överprövning sker på hos flertalet regioner av 

särskilda tandläkare och läkare.  
 

Åtgärder som behövs 

Behov av fyllningsbyte gäller i allmänhet amalgamfyllningar eller metalliska konstruktioner 

som kronor, broar eller implantat. Få har besvär av kompositer, men det förekommer. En del 

kan ha problem med bondingmaterial och cement.  
 

Andra hälsoproblem som har med dentala material att göra är implantat där framför allt 

titanimplantat kan ställa till besvär. Kronor och broar av annan metall än titan kan orsaka 

galvaniska strömmar och problem i käk- och ansiktsregionen.  
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Rotfyllningar innebär stor belastning på immunförsvaret från bakterier/bakteriegifter och 

känslighet förekommer mot metallstift eller mot ingredienser i rotfyllningsmaterialet.  
 

En del får besvär av metaller eller plaster i tandställningar eller proteser. Även de måste ha 

rätt att byta dessa material mot sådant de tål bättre utan att själva bekosta omgörningen. 

 

Kompetensutveckling 

Förbundets erfarenhet är att kunskapen bland tandläkare, läkare och patienter är 

undermålig om tandvårdsförordningens 6 och 7§§.   

 

Det finns tandläkare som avråder från att söka bidrag för fyllningsbyte då det tar lång tid att 

få svar och då deras erfarenhet är att få beviljas bidraget. I ett sådant läge betalar flertalet 

själva fyllningsbytet. Tandläkaren behöver i allmänhet särskilda legitimationer för att kunna 

ansöka om bidraget hos regionen, vilket är ytterligare en hämsko.  

 

Läkarintyg krävs för bidragen, men det är enligt Tf:s erfarenhet svårt att hitta läkare villiga 

att skriva dessa. Läkarna vet oftast inte hur intygen ska skrivas. Det kan till och med vara 

svårt att få remiss till hudläkare för allergitestning.  

 

Det händer att läkare ringer till Tf för att fråga hur de ska göra. Informationen i vården är 

således bristfällig. Tf uppfattar att vårdgivare inte alltför sällan fall motarbetar att sjuka 

personer ska få fyllningsbyte.  Kompetensutveckling inom området behövs. 

 

Möjlighet att överklaga beslut behövs 

En anledning till olika bedömningar av tandvårdsförordningens 6 och 7§§ i olika landsting/ 

regioner är att  paragraferna inte är överklagningsbara. Detta trots att det för den enskilde 

innebär relativt stora ekonomiska bidrag och att ärenden av detta slag tidigare var 

överklagandebara när försäkringskassan fattade beslut.  
 

För den enskildes rättigheter borde därför delar av tandvårdsförordningen vara möjliga att 

överklaga. Detta har inte tagits upp i Socialstyrelsens genomlysning av tandvårds-

förordningen, men utreddes av Dentalmaterialutredningen. Utredaren skriver att: 

”Rättsläget kan inte anses som tillfredsställande.” och anser att en rimlig lösning är att införa 

bestämmelser om rätten att överklaga och att den införs i tandvårdslagen (sid 134-138 i SOU 

2003:53). 

 

 

Stockholm 2020-03-12 

 
Ann-Marie Lidmark 

Ordförande Tandvårdsskadeförbundet 

 


