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För fjärde året i rad presenterar Folktandvården Västra Götaland ett odontologiskt bokslut. Avsikten
med bokslutet är att spegla det odontologiska resultatet av verksamheten i en av världens största
tandvårdsorganisationer.
Redovisningen är unik i sitt slag. Vår förhoppning är att bokslutet ska inspirera till och kvalitetssäkra
ett fortsatt systematiskt utvecklingsarbete på alla verksamhetsnivåer och därmed skapa möjlighet till
god planering och bra beslut i verksamheten.
Bokslutet beskriver Folktandvården Västra Götalands verksamhet ur olika perspektiv: patient
population, sjukdom och hälsa, behandling, remissflöden från allmäntandvård till specialisttandvård
samt avvikelser. Urvalet av fakta har gjorts i syfte att beskriva Folktandvårdens kärnverksamhet, i
huvudsak inom allmäntandvård.
Folktandvården Västra Götalands vision är frisk i munnen hela livet och prioriterat är att den
vård vi ger ska vara hälsostyrd. Visionen kompletteras med ambitionen att Folktandvården ska bidra till
ökad allmän hälsa i Västra Götaland.
Hälsostyrning kräver ett systematiskt forsknings- och utvecklingsarbete och påverkas av såväl
omvärld som av fakta från den egna verksamheten. På förvaltnings- och kliniknivå diskuteras vård
relaterade utmaningar om hur vi ska möta framtida vårdbehov och skapa en jämlik och resurseffektiv
vård för befolkningen. Fakta och analys i bokslutet syftar till att utgöra underlag för dialog och beslut
på samtliga ledningsnivåer i verksamheten. Tas beslut om aktiviteter utan faktaunderlag riskeras brister
i förankring och förståelse. Dessutom blir det svårt att bedöma om insatta åtgärder har önskad effekt.
Ytterst handlar det om att finna vägar för att förbättra hälsan och skapa ökat värde för våra kunder och
patienter.
Eftersom tillgängliga data är så omfattande har vi valt att sammanfatta och analysera dem i ett
odontologiskt bokslut. Bokslutet utgör ett underlag för strategiska beslut kring utvecklingsområden och
mål, och hur aktiviteter bör genomföras. I många fall krävs dock fördjupade analyser. Bokslutet kan
därmed också påvisa behov av forskningsinsatser vars resultat på längre sikt kan bidra till att utveckla
tandvården mot ökad hälsostyrning.
Göteborg 2019-06-05
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Inledning

Odontologiskt bokslut 2018
Detta odontologiska bokslut syftar till att beskriva Folktandvården Västra
Götalands verksamhet ur ett befolknings-, patient-, hälso- och behandlingsper
spektiv.
Inom Folktandvården Västra Götaland fattas många vårdrelaterade beslut
både på förvaltnings- och kliniknivå. Många av dessa handlar om hur organisa
tionen ska möta nutida och framtida behov hos befolkningen. Fakta och analys
i detta odontologiska bokslut syftar till att utgöra ett underlag för diskussioner
och beslut.
Urvalet av fakta har gjorts i syfte att beskriva Folktandvårdens kärnverk
samhet.

Sammanfattning

I det odontologiska bokslutet för Folktandvården Västra Götaland redovisas
fakta relaterat till förvaltningens kärnverksamhet, som exempelvis utvecklingen
av patientpopulation, hälsoläget samt behandlingspanoramat.
Antal behandlade patienter inom Folktandvårdens allmäntandvård har ökat
under det senaste decenniet. Efter att under 2017 tillfälligt stannat av så ökade
antalet igen under 2018. I förhållande till befolkningsstorleken konstateras
däremot en minskning i flera åldersgrupper. Sannolikt beror detta på förlängda
revisionsintervall hos framför allt individer med låg sjukdomsrisk.
Under de senaste fem åren noteras en större ökning av antal behandlade
individer bland de som nyligen lämnat den avgiftsfria barn- och ungdomstand
vården (25-29 år). En majoritet av dessa individer väljer att teckna frisktand
vårdsavtal.
En stor majoritet av behandlade patienter är fria från manifest karies. Men
hälsan är inte jämlikt fördelad inom Folktandvårdens patientpopulation. Detta
illustreras av att vissa kliniker behandlar patienter med avsevärt högre karies
förekomst jämfört med övriga kliniker.
En positiv utveckling av munhälsan kan noteras för patientpopulationen
som helhet. Sedan tidigare har det emellertid konstaterats att andelen kariesfria
barn (3-12 år) minskat successivt sedan 2011. Denna hälsoförsämring tycks vara
spridd över stora delar av regionen och även i övriga landet. Under 2018 fort
satta den negativa trenden i åldersgruppen 3-12 år. Bland de allra yngsta (3-5 år)
noterades emellertid en svag ökning av andelen kariesfria individer. Det är dock
för tidigt att bedöma om denna ökning utgör ett trendbrott.
Behandlingspanoramat har förändrats successivt under de senaste åren.
Förutom ett minskat antal fyllningar noteras en nedåtgående trend även för
rotbehandlingar, samtidigt som antalet extraktioner (tanduttagningar) har ökat,
framför allt bland yngre individer. Man kan inte utesluta att det senare kan för
klaras med den negativa tandhälsotrenden bland barn.
Under det senaste fem åren noteras en ökning av remissinflödet från Folk
tandvårdens allmäntandvård till Folktandvårdens specialisttandvård (STV), både
i absoluta tal och relativt till ökningen av patientpopulationen. Utvecklingen
varierar mellan olika specialiteter och specialisthus.
Förutom ovan nämnda trender ger bokslutet viktig information inom en rad
områden som bör beaktas vid förvaltningens verksamhetsplanering.
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Kommande 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 BeslutsstödR2) från 2004
och framåt. För att i analyserna kunna utgå från data per unik individ är tem
porära 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 (IBM Corp,
NY, USA).
Analyser i bokslutet baseras inte enbart på information i presenterade
diagram utan även på övriga delar av datafångsten. För att kunna jämföra diag
noser 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 verk
samheten eftersom vård inte enbart utförs på undersökta individer.
Uppdelningen per juridiskt kön baseras på personnummer.
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 som regel något högre
eftersom unika individer kan ha behandlats på flera kliniker.

Arbetsgrupp

• Arbetet har utgått från utvecklingsenheten inom Folktandvården Västra
Götaland.
• Ansvariga för urval av fakta, databearbetning och analys har varit Thomas
Jacobsen och Maria Norberg Sjösvärd
• Dataunderlaget har tagits fram av Robert Jeppesen, VGR-IT.
• Remisstatistik har tagit fram av Agneta Sundman, verksamhetscontroller
inom Folktandvården Västra Götaland.
• Avsnittet om vårdskador har författats av Kirsi Olsson, verksamhetsutveck
lare inom Folktandvården Västra Götaland.
Kontaktperson:
Thomas Jacobsen, mobil: 076-763 67 33, e-post: thomas.jacobsen@vgregion.se
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Kapitel

Patientpopulationen

Kännedom om patientpopulationen är 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 exempelvis behovet av behand
lare, kompetens, lokalisering och dimensionering av kliniker. Beskrivningar av
patientpopulationen kan också ge värdefull information om utfall av vårdadmi
nistrativa rutiner som till exempel förändringar av revisionsintervall.
I detta avsnitt beskrivs Folktandvårdens patientpopulation på förvaltnings
nivå. Då patientpopulationen beskrivs är det angeläget att skilja på behandlade
och undersökta patienter. Behandlade patienter är individer som har minst
en behandlingsåtgärd registrerad under exempelvis ett kalenderår. Undersökta
patienter är individer som har minst en undersökningsåtgärd registrerad inom
ett definierat tidsintervall. Denna beskrivs med någon av följande behandlings
åtgärder: 11, 12, 101, 102, 111 och 112 inklusive eventuella latituder.
Jämförelserna är gjorda för perioden 2014–2018. Den relativt långa observa
tionsperioden gör det möjligt att se trender vad gäller förändringar i patientpo
pulationen. Data för mellanliggande år har oftast redovisats i diagrammen.
Beskrivningen omfattar översikter för samtliga åldrar vad gäller antal och
andel behandlade av befolkningen. Mer detaljerade beskrivningar ges av andelen
behandlade unga vuxna. I ett diagram jämförs fördelningar av patienter inom
barn- och ungdomstandvården med olika revisionsintervall mellan åren 2014
och 2018. Dessutom redovisas förhållandet mellan bedömd kariesrisk, kariesut
veckling och revisionsintervall för barn, ungdomar och unga vuxna.
De data som redovisas har hämtats från T4 och från Statistiska centralbyrån
(SCB).
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Antal behandlade individer (≥ 3 år) ökar
Figur 1. Antal behandlade unika individer (≥ 3 år) per år och ålder
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Källa: T4
Beskrivning: Diagrammet ovan visar antalet individer (≥ 3 år) per åldersgrupp som behandlats inom
allmäntandvården under perioden 2014–2018. En individ anses behandlad om det i journalen finns
minst en behandlingsåtgärd registrerad under aktuellt kalenderår, dock inte enbart ett uteblivande,
sent återbud, frisktandvårdsåtgärd (NF1-10) eller annan statistikåtgärd.

Det totala antalet behandlade individer (≥ 3 år) inom allmäntandvården under
de senaste fem åren presenteras i tabell 1. I tidigare odontologiska bokslut no
terades från 2007 en successiv ökning av antalet. Men 2017 bröts den trenden.
Under 2018 noteras åter en ökning av antal behandlade individer. Andelen
behandlade kvinnor (51 procent) respektive män (49 procent) har varit konstant
sedan 2007.
Tabell 1. Totalt antal behandlade individer (≥ 3 år) per år.
Kalenderår

Antal behandlade
individer

2014

606 071

2015

620 278

2016

628 601

2017

624 780

2018

629 403

I figur 1 ovan presenteras antal behandlade individer under de senaste fem åren
uppdelade i åldersgrupper. Utvecklingen per åldersgrupp varierar. Ökningen
av antal behandlade individer under de senaste fem åren har varit mest uttalad i
åldersgrupperna 7–19, 30–39 respektive 70–79 år.

Odontologiskt bokslut 2018
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Patientpopulationen

Andelen behandlade individer minskar
Figur 2. Andel behandlade individer (≥ 3 år) av befolkningen 2014-2018
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Källa: T4, SCB
Beskrivning: Diagrammet visar andelen individer (≥ 3 år) per åldersgrupp av den totala befolkningen i
Västra Götaland som behandlats inom allmäntandvården under 2014–2018. En individ anses
behandlad om det i journalen finns minst en behandlingsåtgärd registrerad under aktuellt kalenderår, dock inte enbart ett uteblivande, sent återbud, frisktandvårdsåtgärd (NF1-10) eller annan
statistikåtgärd.

Under 2014 behandlades inom allmäntandvården 606 071 unika individer från
3 års ålder. Motsvarande antal för 2018 var 629 403. Detta utgör en ökning med
23 332 behandlade individer (4 procent). Den totala andelen behandlade av
befolkningen (≥ 3 år) har dock under motsvarande tidsperiod minskat från 37,1
till 36,8 procent.
I ovanstående diagram (figur 2) redovisas andelen behandlade individer av
den totala befolkningen 2014–2018. Utvecklingen varierar mellan olika ål
dersgrupper, men i flera grupper noteras en minskande andel. Den minskade
andelen behandlade bland barn och ungdom kan sannolikt till stor del förklaras
av en ökad tillämpning av riskrelaterade revisionsintervall.
I det odontologiska bokslutet för 2016 konstaterades att andelen behandlade
av befolkningen i åldersgruppen 20–29 år ökat successivt sedan 2010. Under
senare år tycks dock trenden vara bruten.
För att ytterligare kunna analysera utvecklingen delas individer 20–29 år in i
två åldersgrupper baserat på åldersgränsen för den avgiftsfria barn- och ung
domstandvården (tabell 2). I åldersgruppen 20–24 år noteras efter 2015 en svag
minskning av andelen behandlade individer. Samma mönster noteras däremot
inte i åldersgruppen 25–29 år där ökningen varit bestående.
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Förändringen för samtliga åldrar i intervallet 20–29 år redovisas i figur 3.
Tabell 2. Andel behandlade individer av befolkningen 2013-2017
2014

2015

2016

2017

2018

20-24 år

60%

60%

59%

59%

58%

25-29 år

35%

37%

38%

38%

38%

Totalt

47%

48%

48%

47%

47%

Figur 3. Andel behandlade individer (20-29 år) av befolkningen 2014-2018
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Källa: T4, SCB
Beskrivning: Diagrammet visar andelen individer (20–29 år) av den totala befolkningen i Västra Götaland som behandlats inom allmäntandvården under 2014–2018. En individ anses behandlad om det
i journalen finns minst en behandlingsåtgärd registrerad under aktuellt kalenderår, dock inte enbart
ett uteblivande, sent återbud, frisktandvårdsåtgärd (NF1-10) eller annan statistikåtgärd.

I diagrammet ovan (figur 3) konstateras att en successivt lägre andel av befolk
ningen behandlas i åldrarna 20–23 år. Under det sista året för den avgiftsfria
barn- och ungdomstandvården (24 år) ökar emellertid andelen markant.
Under efterföljande år (25–29 år) är andelen behandlade av befolkningen
betydligt lägre. Att individer som lämnar den avgiftsfria barn- och ungdom
standvården inte sällan flyttar till annan ort och byter vårdgivare eller väljer bort
tandvård är känt sedan tidigare. Trenden är dock att andelen som fortsatt be
handlas inom Folktandvården Västra Götaland ökar. Under de senaste fem åren
har antalet behandlade individer i åldersgruppen 25–29 år ökat med 25 procent.
En bidragande orsak är sannolikt möjligheten att teckna frisktandvårdsavtal.
Från 2014 till 2018 har antalet frisktandvårdspatienter i den aktuella ålders
gruppen ökat från 24 316 till 35 512 (46 procent). Samtidigt har antalet stycke
prispatienter minskat från 15 503 till 14 177 (-9 procent).

Odontologiskt bokslut 2018
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Revisionsintervallen har ökat i åldersintervallet 3–24 år
Figur 4. Andel individer 3-24 år per revisionsintervall och kalenderår
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Källa: T4
Beskrivning: Diagrammet ovan omfattar samtliga unika individer i åldersintervallet 3–24 år som
undersöktes inom allmäntandvården under 2014 och 2018. Tiden mellan senaste och näst senaste
undersökning (revisionsintervall) har avgränsats till 10–29 månader. Detta motsvarar 97 procent av
samtliga undersökta individer i den aktuella åldersgruppen med ett giltigt revisionsintervall (maximalt 50 månader). Individer som har ett revisionsintervall under 10 samt över 29 månader betraktas i
detta sammanhang som outliers.
En undersökning definieras med följande åtgärdskoder: 101, 102, 111 och 112 inklusive eventuella
latituder. Hänsyn har inte tagits till mellanliggande kontroller utan registrerad undersökningsåtgärd.

Diagrammet ovan (figur 4) visar det reella utfallet av revisionsintervall och inte
vad som planerats i samband med den näst senaste undersökningen. Utfallet är
därför både påverkat av klinikernas förutsättningar samt patienternas önskemål
och möjlighet att komma på ett planerat besök.
Under 2014 undersöktes 241 600 unika individer (3–24 år) varav 29 062
individer (12 procent) saknade en tidigare undersökning inom 50 månader.
Motsvarande antal 2018 var 240 456 respektive 30 625 (13 procent). Gruppen
med endast en undersökning inom 50 månader domineras av 3 och 4-åringar. I
åldrarna 5–19 år varierar andelen individer med endast en undersökning mellan
4–6 procent.
En intressant observation är att individer utan giltigt revisionsintervall i
åldersgruppen 20–24 år är överrepresenterade jämfört med ett genomsnitt
i gruppen 5–19 år. Under 2018 saknade 11 procent av undersökta individer
20–24 år ett giltigt revisionsintervall. Den relativt stora andelen utan revisions
intervall skulle kunna tyda på en inflyttning eller att individer som tidigare
avstått från tandvård eller valt en annan vårdgivare nu återvänder till Folktand
vården.
Diagrammet ovan (figur 4) visar en tydlig förändring mellan 2014 och 2018.
Avsevärt fler individer hade under 2018 ett revisionsintervall inom 20–29
månader.
Under 2014 hade 55 966 individer ett revisionintervall mellan 20–29
månader (26 procent). Motsvarande antal under 2018 var 82 547 (39 procent).
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Huvuddelen (90 procent) av individer i revisionsintervallet 20–29 månader
undersöktes under 2018 inom 20–24 månader.
Det kan konstateras en samvariation mellan ökande rörlighet och längre
revisionintervall. Bland individer 3–24 år med ett revisionintervall mellan 20–24
månader utfördes endast 5 procent av de två basundersökningarna på olika all
mäntandvårdskliniker. För revisionintervall mellan 25–29 månader var motsva
rande andel 14 procent.

De flesta individer utan manifest karies har ett längre
revisionsintervall
Figur 5. Andel individer 3-24 år fria från manifest karies 2018 per
revisionsintervall
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Källa: T4
Beskrivning: Diagrammet ovan visar andelen individer 3–24 år som vid basundersökning inom
allmäntandvården 2018 var fria från manifest karies uppdelade per revisionsintervall. Tiden mellan
senaste och näst senaste undersökning (revisionsintervall) är avgränsat till intervallet 10–29 månader.
Detta motsvarar 97 procent av samtliga undersökta individer i den aktuella åldersgruppen. Individer
som har ett revisionsintervall under 10 samt över 29 månader betraktas i detta sammanhang som
outliers.
Manifest karies definieras med följande diagnoser i T4 status: D3, S (sekundär karies) samt R
(rotkaries). Samtliga diagnoser i primära och permanenta bettet som registrerats ± 60 dagar kring
tidpunkt för senaste basundersökning inkluderades. En basundersökning definieras med följande
åtgärdskoder: 101, 102, 111 och 112 inklusive eventuella latituder

Under 2018 undersöktes totalt 209 831 individer i åldersgrupp 3–24 år som
samtidigt hade ett revisionsintervall inom 10–29 månader.
Ovanstående diagram (figur 5) visar hur andelen utan manifest karies varie
rar mellan olika revisionsintervall. Det bör understrykas att diagrammet visar
det faktiska revisionsintervallet och inte vad som planerats i samband med den
näst senaste undersökningen. Utfallet är påverkat av klinikernas förutsättningar
och patienternas önskemål och möjlighet att komma på ett planerat besök.
Lägst andel utan manifest karies finns bland individer med kortast revi
sionsintervall (10–15 månader). Från 16 till 18 månader ökar andelen individer
utan manifest karies. Andelen ligger sedan stabilt kring 85 procent fram till ett
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revisionsintervall på cirka 23 månader. Därefter minskar andelen utan manifest
karies successivt.
Förekomsten av manifest karies per revisionsintervall i figur 5 följer ett lik
artat mönster som kariesriskbedömning utförd i samband med den första av de
två basundersökningarna (figur 6). Patienter som bedöms ha förhöjd kariesrisk
har oftare ett kortare revisionsintervall.
Figur 6. Kariesriskbedömning av individer 3-24 år per revisionsintervall
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Källa: T4, R2
Beskrivning: Ovanstående diagram visar fördelningen i bedömd kariesrisk vid den näst senaste
basundersökningen av de individer som beskrivs i figur 5. Låg, mellan och hög risk motsvarar värdet
grön, gul och röd kariesrisk i R2:s munhälsoprofil. För att bedömningen skall vara giltig skall den vara
signerad ± 60 dagar kring tidpunkt för undersökning.

I det aktuella materialet (figurer 5 och 6) konstateras att ett inte försumbart
antal individer med ett revisionintervall mellan 24–29 månader både hade
förhöjd kariesrisk i samband med näst senast basundersökning och manifest
karies vid den senaste basundersökningen.
Under 2018 hade 14 995 individer ett intervall mellan senaste och näst
senaste basundersökning på 24–29 månader. Av dessa hade 2 805 individer ma
nifest karies i samband med senaste basundersökningen (19 procent). Motsva
rande antal för individer med ett revisionsintervall mellan 18–23 månader var
20 842 (15 procent).
Det är rimligt att anta att revisionintervall över 23 månader för individer
med förhöjd kariesrisk inte är planerade. Det faktiska utfallet är snarare resulta
tet av andra klinik- eller patientrelaterade faktorer.
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Karies
En stor del av tandvårdens resurser används för att förebygga och behandla ka
riessjukdomen 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 är därför en självklar
del av ett odontologiskt bokslut.
Traditionellt redovisas oftast kariesdata i enlighet med DMFT- (Decayed,
Missing, Filled Teeth) eller DMFS-systemet (Decayed, Missing, Filled surfaces).
Dessa system skiljer också på primära och permanenta tänder och redovisar inte
dessa i en samlad bild. I detta bokslut har vi valt att slå samman kariesförekomst
i både primära och permanenta tänder. I ett par diagram redovisas ”tänder med
manifest karies per 1 000 behandlade individer”. Syftet är att beskriva det vård
åtagande som kariessjukdomen förorsakar inom Folktandvården Västra Göta
land som helhet, men även hur detta fördelas mellan olika kliniker.
Det vore värdefullt om både initial och manifest karies kunde redovisas.
Men en analys i det odontologiska bokslutet för 2015 visar stor osäkerheten och
variation vid registrering av initiala kariesskador i journalsystemet (T4). Därför
redovisas endast manifest karies.
Förutom förekomst eller avsaknad av manifest karies används ytterligare ett
sätt att beskriva det behov av åtgärder som kariessjukdomen medför. R2-be
dömning av risken att utveckla karies speglar behov av riskrelaterade åtgärder.
Därför redovisas fördelningen av patienter som bedömts ha låg, måttlig respek
tive 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.
Data är hämtade från T4 och från R2.
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Andel individer med manifest karies minskar
Figur 7. Andel behandlade individer (≥ 3 år) per kariesgrupp och kalenderår
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Källa: T4
Beskrivning: Ovanstående diagram visar andelen individer (≥ 3 år) som behandlats inom allmäntandvården under 2014–2018 per kariesgrupp. Grupperna består av individer med 0, 1, 2–3 samt ≥ 4
tänder med registrerad manifest karies under aktuellt kalenderår. 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, sent återbud, frisktandvårdsåtgärd (NF1-10)
eller annan statistikåtgärd.

I diagrammet ovan (figur 7) noteras att andelen behandlade individer med
manifest karies har successivt minskat under de senaste fem åren. Under 2014
behandlades totalt 606 071 individer (≥ 3 år) inom allmäntandvården. Hos 147
538 (24,3 procent) av dessa individer registrerades manifest karies. Motsvarande
antal 2018 var 629 403 respektive 141 184 (22,4 procent). Under 2018 diagnos
tiseras således 6 354 färre individer med manifest karies.
Andel individer med en enstaka kariesskadad tand har under perioden
minskat från 13,3 till 12,3 procent. Kariesgruppen 2–3 tänder har på motsva
rande sätt minskat från 7,7 till 6,9 procent. Även andelen individer med ≥ 4
tänder med manifesta kariesangrepp har minskat från 3,4 till 3,3 procent.
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Andelen individer utan manifest karies fortsätter öka
från 20 års ålder
Figur 8. Andel behandlade individer (≥ 3 år) inom ATV utan manifest
karies per ålder och år
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Källa: T4
Beskrivning: Ovanstående diagram visar andelen individer i olika åldersgrupper som behandlats inom
allmäntandvården under åren 2014–2018 och som var fria från manifest karies under respektive
kalenderår. 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, sent återbud, frisktandvårdsåtgärd (NF1-10) eller annan statistikåtgärd.

Under 2014 behandlades totalt 606 071 individer (≥ 3 år) inom allmäntandvår
den. Under 2015, 2016, 2017 och 2018 var motsvarande antal 620 278, 628 601,
624 780 respektive 629 403 individer.
Som redovisas i figur 7 minskar det totala antalet individer (≥ 3 år) med
manifest karies under observationsperioden. Men kariesförekomsten varierar
mellan olika åldersgrupper. I diagrammet ovan (figur 8) ses en successiv ökning
av andelen individer utan manifest karies hos samtliga åldersgrupper från 20 år
ålder. I åldersgruppen 3–6 år noteras under senare år ett omvänt förhållande
och för åldersgruppen 7–19 år är andelen närmast oförändrad.
En lägre andel av behandlade kvinnor (≥ 3 år) har manifest karies. Under
perioden 2014–2018 har andelen kvinnor med manifest karies minskat från 23,3
till 21,4 procent. Motsvarande minskning bland män var 25,4 till 23,4 procent.
Skillnader i kariesförekomst mellan könen varierar med åldern. I tabell 3
redovisas andelen behandlade kvinnor och män utan registrerad manifest karies
per åldersgrupp under 2018. Analysen visar att skillnaden mellan könen ökar
med stigande ålder.
Tabell 3. Andel (%) behandlade individer fria från manifest karies per kön och
åldersgrupp (2018)
3–6 år

7–19 år 20–29 år 30–39 år 40–49 år 50–59 år 60–69 år 70–79 år

80-år

Kvinnor

86,0

78,8

78,2

74,8

75,3

79,3

80,8

79,2

73,9

Män

86,1

78,3

75,7

74,4

73,0

75,1

74,4

73,8

69,4
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Andelen individer 3–12 år utan manifest karies fortsätter
att minska
Figur 9. Andel individer fria från manifest karies per kalenderår och
ålder (3-12) år
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Källa: T4
Beskrivning: Ovanstående diagram visar andelen av de individerna 3–12 år som behandlats inom allmäntandvården under 2014–2018 och som samtidigt saknade registrerad manifest karies i både det
primära och permanenta bettet under respektive kalenderår. 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, sent återbud, frisktandvårdsåtgärd (NF1-10) eller annan statistikåtgärd.

Diagrammet ovan (figur 9) visar andelen behandlade patienter i åldrarna 3–12
år utan registrerad manifest karies under åren 2014–2018. Andelen individer
utan manifest karies i den aktuella åldersgruppen har minskat från 80,8 till 79,6
procent. Den negativa kariesutvecklingen har skett på motsvarande sätt hos
både kvinnor och män.
Det odontologiska bokslutet för 2016 visade en positiv hälsoutveckling för
den aktuella åldersgruppen från 2005 till cirka 2011. Andelen individer fria från
manifest karies ökade. Under efterföljande år skedde ett trendbrott och i ål
dersgruppen 3–12 år noteras en successiv minskning av andelen individer utan
registrerad manifest karies.
Den negativa trenden fortsatte under 2018 i de flesta åldrar till och med 10
år. I åldrarna 3–5 år noteras emellertid under 2018 en svag ökning av andelen
individer utan manifest karies. Det är dock för tidigt att bedöma om detta är ett
trendbrott.
Under 2014 diagnosticerades totalt 64 040 tänder i det primära och perma
nenta bettet med manifest karies i den aktuella åldersgruppen. Motsvarande
antal 2018 var 75 632. Det har följaktligen tillkommit 11 592 tänder med mani
fest karies under den senaste femårsperioden.
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Några kliniker har mycket hög kariesbelastning
Figur 10. Antal tänder med manifest karies per 1 000 behandlade
individer (≥ 3 år) och ATV-klinik 2014-2018
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Källa: T4
Beskrivning: Ovanstående diagram visar det genomsnittliga antalet tänder med manifest karies per
1000 behandlade individer ≥ 3 år hos allmäntandvårdens kliniker (n=104) under de fem senaste
kalenderåren (2014–2018). Dessutom visas det högsta respektive lägsta värdet för de aktuella
klinikerna under tidsperioden.
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,
sent återbud, frisktandvårdsåtgärd (NF1-10) eller annan statistikåtgärd.

Även om den totala kariesutvecklingen hos individer behandlade inom allmän
tandvården är positiv i många åldersgrupper så är variationen i kariesbelastning
stor mellan olika kliniker.
I diagrammet ovan redovisas spridningen i kariesbelastning bland Folk
tandvårdens allmäntandvårdskliniker under de senaste fem åren i åldrarna ≥ 3
år. Förutom den genomsnittliga kariesbelastningen så visas också den högsta
respektive lägsta belastningen per klinik under den senaste femårsperioden.
För ett fåtal kliniker är skillnaden mellan det högsta respektive lägsta värdet
relativt stor. Denna skillnad kan vara resultatet av förändring i munhälsan hos
patientpopulationen, men torde också kunna påverkas av skillnader mellan
enstaka behandlares bedömning. Både förändringar i patientpopulationen och
behandlares bedömning skulle kunna ha större effekt på mindre kliniker med
relativt få behandlade patienter.
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Kariesrisk
Högst andel med förhöjd kariesrisk finns bland unga vuxna
och de allra äldsta
Figur 11. Bedömd kariesrisk 2018 i olika åldersgrupper
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Beskrivning: Ovanstående diagram visar fördelningen i bedömd kariesrisk i R2 hos individer undersökta under 2017–2018. 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 758 256 unika
individer (≥ 3 år). Könsfördelningen har varit oförändrad sedan beslutsstödet
R2 infördes 2008. 2018 hade 384 906 kvinnor och 373 350 män giltiga bedöm
ningar. Av dessa skattades 75,1 procent av kvinnor och 69,8 procent av män ha
låg risk för karies. Skillnaden mellan könen är störst från 50 års ålder och uppåt,
men avtar något hos de allra äldsta.
Den genomsnittliga fördelningen mellan de tre riskgrupperna (låg, mellan
och hög) för samtliga bedömda individer under 2014 var 73,8, 19,1 respekti
ve 7,1 procent. Motsvarande andelar under 2018 var 72,4, 19,0 respektive 8,5
procent. Således bedöms en något minskande andel ha låg kariesrisk. Samtidigt
har en större andel bedömts ha hög risk. En procent motsvarar knappt 7 600
individer.
Den största förändringen mellan 2014–2018 har skett i åldersgruppen 3–6
år. Allt färre små barn bedöms ha låg kariesrisk. 2014 var andelen 84,0 procent,
medan andelen 2018 minskat till 79,9 procent. Denna trend stämmer väl
överens med den negativa tandhälsoutveckling som redovisas i figur 9.
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Parodontit
Parodontit är en vanligt förekommande sjukdom som diagnostiseras och be
handlas inom tandvården. Sjukdomens utbredning skulle delvis kunna bedömas
utifrån uppgifter i fickstatus i kombination med BOP (Bleeding On Probing).
Det har dock ifrågasatts om data från befintliga fickstatus korrekt speglar
sjukdomens spridning i befolkningen. Sannolikt saknas flest fickstatus för friska
individer.
Analysen i detta bokslut bygger därför på statusuppgifter från R2 där möjlig
heten ges att registrera en förenklad parodontal fickdjupsscreening utan full
ständig fickstatus. Om ett signerat fickstatus finns i T4 importeras dessa värden
automatiskt till R2.

Andel bedömda individer med fördjupade tandköttsfickor ökar
med stigande ålder
Figur 12. Fördelning av parodontalt status hos olika åldersgrupper 2018
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Beskrivning: Ovanstående diagram visar fördelningen av bedömt parodontalt fickstatus i R2 hos
undersökta individer under 2017–2018 per åldersgrupp. 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 2018 bedömdes parodontalt status i R2 hos 534 894 unika individer från
16 års ålder. Av dessa bedömdes 457 008 individer sakna tänder med fördju
pade tandköttsfickor enligt specifikationen ovan av grön statusgrupp. Antalet
motsvarar 85,4 procent av samtliga bedömda individer.
I diagrammet ovan presenteras fördelningen av bedömt parodontalt ficksta
tus per åldersgrupp. Andelen i grön statusgrupp är starkt åldersberoende och
varierar mellan 97,0 procent hos de yngsta till 61,4 procent hos de allra äldsta
individerna.
Det föreligger en betydande spridning av den totala andelen i grön status
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grupp mellan olika kliniker (70–95 procent). Spridningen skulle kunna påverkas
av ålderssammansättningen hos klinikernas patienter, men också av behandlar
relaterade faktorer.
I en jämförelse mellan bedömningar under åren tillbaka till 2014 noteras
under 2018 en viss minskning av andel individer utan fördjupade tandköttsfick
or (87,1 respektive 85,4 procent).
Under 2018 bedömdes totalt 276 767 kvinnor och 258 127 män. Av kvin
norna bedömdes 87,2 procent sakna fördjupade tandköttsfickor, medan mot
svarande andel hos män var 83,6 procent.

Självskattad munhälsa
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.

Andel individer som skattar sin munhälsa som god ökar mest
hos de äldsta
Figur 13. Andel individer med mycket bra eller bra självskattad munhälsa
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Källa: R2
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 13 års ålder
bedömda under åren 2014–2018. Resultatet ovan baseras på bedömningar av 452 592 (2014), 467
802 (2015), 482 594 (2016), 488 460 (2017) samt 490 596 (2018) unika individer. Information om
självskattad munhälsa saknas i bedömningar av 9 696 (2014), 6 410 (2015), 6 795 (2016), 7 782
(2017) samt 8 511 (2018) individer
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Ett par trender blir tydliga då man jämför den självskattade munhälsan hos
olika åldersgrupper och under de senaste fem åren. Med stigande ålder minskar
andelen patienter som är nöjda med sin munhälsa. Dessutom har det i åldrarna
≥ 40 år skett en tydlig ökning av andelen patienter som bedömer sin munhälsa
som bra eller mycket bra. Ökningen är inte lika tydlig bland yngre individer.
Den största ökningen mellan 2014 och 2018 av andelen individer som
bedömer sin munhälsa som bra eller mycket bra ses i åldersgruppen ≥ 80 år
(3,7 procent).

Kvinnor skattar sin munhälsa som bättre jämfört med män
Figur 14. Antal individer med bra eller mycket bra självskattad
munhälsa (2018)
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Källa: R2
Beskrivning: Under 2017 registrerades självskattad munhälsa hos 297 647 kvinnor och 280 836 män.
Ovanstående diagram visar andelen unika individer per ålder och kön som 2018 bedömt sin egen
munhälsa som bra eller mycket bra.

En tydlig skillnad i självskattad munhälsa ses mellan kvinnor och män. Totalt
skattade 86,8 procent av kvinnor sin munhälsa som bra eller mycket bra. Mot
svarande andel bland män var 82,7 procent. I samtliga åldrar skattar en högre
andel av kvinnor sin munhälsa som bra eller mycket bra. Skillnaden har varit
närmast konstant under de senaste fem åren.
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Andel friska individer
Folktandvårdens vision är ”Frisk i munnen hela livet” och dessutom ska
Folktandvården bidra till en bättre allmän hälsa. För att utvärdera i vilken ut
sträckning Folktandvården närmar sig sin vision är det nödvändigt att definiera
begreppet ”frisk i munnen”.
I detta odontologiska bokslut har ”frisk i munnen” definierats på följande
sätt: patienten 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.

Kvinnor bedöms friskare än män
Figur 15. Andel friska individer per åldersgrupp 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 2014–2018. Det totala antalet bedömda unika individer
per år var 494 015 (2014), 508 610 (2015), 521 731 (2016), 527 221 (2017) samt 527 783 (2018).
Under samtliga år var andelen kvinnor 52 procent.

Andelen individer (> 16 år) som bedömts friska i munnen har minskat mellan
2014 och 2018 från 57,6 till 56,4 procent. Förändringen per åldersgrupp visas i
tabell 4.
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Tabell 4. Andel (%) friska per åldersgrupp under 2014 och 2018
Åldersgrupp (år)

2014

2018

Differens

16-19

59,6

57,7

-1,9

20-39

59,7

57,9

-1,8

40-59

62,3

61,5

-0,8

60-79

47,3

48,0

0,7

80-

30,7

28,9

-1,8

En tydlig skillnad kan noteras mellan kvinnor och män. Under 2018 bedömdes
61,0 procent av kvinnor och 51,3 procent av män vara friska enligt ovanstående
definition. Detta är en svag minskning sedan 2014 då motsvarande andelar var
62 respektive 52,9 procent. Utfallet är också starkt åldersberoende med en tydlig
nedgång i andelen friska från 60 års ålder.
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Sjukdom och hälsa

Rökning
Tobaksbruk, speciellt rökning, är en faktor som är tydligt relaterad till både
mun- och allmän hälsa. Effekten av rökning ur allmän hälsosynpunkt är väl
dokumenterad med bland annat ökad risk för cancersjukdom, hjärt-kärlsjuk
dom och KOL. Rökning ökar också risken för komplikationer i samband med
kirurgiska ingrepp.
Vad gäller de vanligaste munsjukdomarna finns dokumentation som visar
på en relation mellan rökning och parodontal sjukdom. Det är även visat 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?
Data är hämtade från R2

Andelen rökare minskar i åldersgruppen 15–21 år
Figur 16. Andel rökare bland ungdomar 15-21 år under 2014-2018
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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. Under
perioden 2014–2018 besvarades frågan av 109 712, 106 836, 105 306, 104 615 respektive 105
486 individer. Bortfallet på grund av att uppgifter saknas varierar under de senaste fem åren mellan
1,8–2,8 procent.

En ökning av andelen rökare noteras med stigande ålder. Samtidigt observeras
under de senaste fem åren en tydlig minskning i samtliga åldrar.
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Den största minskningen av rökare finns bland kvinnor
Figur 17. Andel rökare bland kvinnor och män (15-21 år) under
perioden 2014-2018
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Källa: R2
Beskrivning: Ovanstående diagram visar andelen kvinnor och män i åldersgruppen 15–21 år som
under åren 2014–2018 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. Under
perioden 2014–2018 besvarades frågan av 109 712, 106 836, 105 306, 104 615 respektive 105
486 individer. Bortfallet på grund av att uppgifter saknas varierar under de senaste fem åren mellan
1,8–2,8 procent.

Under de senaste fem åren ses en tydlig minskning av andelen rökare både
bland kvinnor och män. Minskningen är störst bland kvinnor och från och med
2016 rökte något färre kvinnor än män.
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Analys av behandlingspanoramat ger viktig kunskap inför planering av verksam
heten. Detta panorama kan också utgöra indirekta mått på behandlingsbehov
och hälsoförändringar i patientpopulationen.
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 förutsättningar
att förändra vilken vård som erbjuds. Dessutom kan man inte utesluta att be
handlingspanoramat påverkas av behandlarrelaterade faktorer, som exempelvis
erfarenhet och tradition.
I detta avsnitt beskrivs ett urval av behandlingar inom allmäntandvården
och hur de förändrats från 2014 till 2018. Respektive behandling definieras med
vanligt förekommande behandlingsåtgärder registrerade i T4. För att kunna
jämföra behandlingspanoramat över tid och mellan olika kliniker presenteras
resultatet som antal åtgärder per 1 000 behandlade individer.
Volymen åtgärder skiljer mellan olika behandlingar. Förändringar i antal
behandlingar kan således få mycket varierande effekt på verksamheten.
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Antal undersökta individer minskar med stigande ålder
Figur 18. Undersökningar per 1 000 behandlade individer
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Källa: T4
Beskrivning: Ovanstående diagram visar antalet utförda undersökningar inom allmäntandvården
per behandlad individ i respektive åldersgrupp under perioden 2014–2018. Undersökningsåtgärderna definieras med följande koder: 101, 102, 111 och 112 inklusive eventuella latituder. En individ
anses behandlad om det i journalen finns minst en behandlingsåtgärd registrerad under aktuellt
kalenderår, dock inte enbart ett uteblivande, sent återbud, frisktandvårdsåtgärd (NF1-10) eller annan
statistikåtgärd.

Under 2018 undersöktes 507 003 (81 procent) av samtliga behandlade individer
i alla åldrar ≥ 3 år. Motsvarande antal 2014 var 489 844 (81 procent).
Diagrammet ovan visar att andelen undersökta av den totala gruppen
behandlade individer minskar med stigande ålder. Under 2018 undersöktes 90
procent av samtliga behandlade individer i åldersgruppen 3–6 år. Motsvarande
andel i åldersgruppen 80- år var endast 65 procent.
Bland barn och ungdomar noteras under de senaste fem åren en minskning
av antal undersökningar per individer. Denna trend överensstämmer väl med
den analys av revisionsintervall som presenteras i figur 4.
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Förebyggande och sjukdomsbehandlande åtgärder ökar
bland unga patienter
Figur 19. Förebyggande och sjukdomsbehandling av karies per
1 000 behandlade individer
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Källa: T4
Beskrivning: Ovanstående diagram visar antalet utförda förebyggande och sjukdomsbehandlande
åtgärder av karies inom allmäntandvården per behandlad individ i respektive åldersgrupp under
2014–2018. Behandlingsåtgärderna definieras med följande koder: 161, 201–206, 311–314, 321
inklusive eventuella latituder. En individ anses behandlad om det i journalen finns minst en behandlingsåtgärd registrerad under aktuellt kalenderår, dock inte enbart ett uteblivande, sent återbud,
frisktandvårdsåtgärd (NF1-10) eller annan statistikåtgärd.

Antalet förebyggande och sjukdomsbehandlande åtgärder per behandlade
individer har under de senaste fem åren ökat bland yngre åldersgrupper. Men
bland individer ≥ 30 år noteras en tydlig minskning. Denna minskning varierar
beroende på åldersgrupp från 13,5 till 23,2 procent och är mest uttalad i ålders
gruppen 70–79 år.
Flera förebyggande och sjukdomsbehandlande åtgärder är generella och
därför ofta komplicerade att knyta till enskilda diagnoser eller sjukdomsgrupper.
Det är därför svårt att analysera de omedelbara konsekvenserna av ovanstående
förändringar. Skillnaden i antal åtgärder per behandlade barn och ungdomar
respektive vuxna är dock förvånansvärt stor och bör utredas ytterligare.
Antalet förebyggande och sjukdomsbehandlande åtgärder riktade mot
kariessjukdomen är ett grovt mått. De indikerar inte vad vården i praktiken
innehåller och inte heller vilken effekt insatta åtgärder har på sjukdomsutveck
lingen. För att kunna besvara dessa frågor krävs en djupare analys.
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Fler fyllningar utförs bland yngre barn
Figur 20. Fyllningar per 1 000 behandlade individer

Antal åtgärder per 1 000 individer

2014

1 000

2015

900

2016

800

2017

700

2018

600
500
400
300
200
100
0

3-6

7-19

20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79

80-

Åldergrupp (år)
Källa: T4
Beskrivning: Ovanstående diagram visar antalet utförda fyllningsåtgärder inom allmäntandvården per 1000 behandlade individer i respektive åldersgrupp under 2014–2018. Både primära och
permanenta tänder är inkluderade. Behandlingsåtgärderna definieras med följande koder: 701–707
inklusive eventuella latituder. Temporära fyllningar är exkluderade. En individ anses behandlad om
det i journalen finns minst en behandlingsåtgärd registrerad under aktuellt kalenderår, dock inte
enbart ett uteblivande, sent återbud, frisktandvårdsåtgärd (NF1-10) eller annan statistikåtgärd.

Det totala antalet fyllningar har successivt minskat under 2014–2018 från 484
till 431 fyllningar per 1 000 behandlade individer. I absoluta tal innebär detta en
minskning från 293 223 till 271 024 fyllningar. Detta är en fortsättning på den
trend som observerats i tidigare odontologiska bokslut.
Men förändringen under de senaste fem åren varierar mellan olika ålders
grupper. I åldersgrupperna 3–6 år och 7–19 år har antalet i absoluta tal ökat
med 784 respektive 3 387 fyllningar. Att trenden i figur 20 antyder en mindre
förändring i de aktuella åldersgrupperna beror på att diagrammet visar antal
fyllningar per 1 000 behandlade individer. Samtidigt som antal fyllningar ökat så
behandlas också allt fler patienter.
I övriga åldersgrupper har antalet fyllningar per 1 000 behandlade individer
under de senaste fem åren minskat. Den största minskningen ses i åldersgrup
pen 30–39 år, medan den lägsta ses hos de allra äldsta.
Ökningen av antalet fyllningar hos små barn kan sannolikt förklaras av den
ökande kariesförekomsten. Man bör dessutom vara medveten om att samtliga
tandrestaurationer inte registreras som permanenta fyllningar och därmed inte
ingår i datafångsten. I dataunderlaget ingår inte heller behandling som efter
remiss utförts inom specialisttandvården.
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Färre endodontiska behandlingar utförs
Figur 21. Endodonti per 1 000 behandlade individer
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Källa: T4
Beskrivning: Ovanstående diagram visar antalet utförda endodontiska åtgärder inom allmäntandvård
per 1000 behandlade individer i respektive åldersgrupp under 2014–2018. Behandlingsåtgärderna
definieras med följande koder: 501–504 inklusive eventuella latituder. En individ anses behandlad
om det i journalen finns minst en behandlingsåtgärd registrerad under aktuellt kalenderår, dock inte
enbart ett uteblivande, sent återbud, frisktandvårdsåtgärd (NF1-10) eller annan statistikåtgärd.

Antalet endodontiska åtgärder har successivt minskat under 2014–2018 från
23,8 till 20 rotfyllningar per 1 000 behandlade individer (16 procent). I absoluta
tal innebär detta en minskning från 14 426 till 12 558. Detta är en fortsättning
på den trend som observerades i tidigare odontologiska bokslut.
Möjliga orsaker till minskningen skulle kunna vara förbättrad tandhälsa,
förändrat terapival eller ökad benägenhet att remittera till specialist.
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Färre tandstödda kronor utförs per individ
Figur 22. Tandstödda kronor per 1 000 behandlade individer
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Källa: T4
Beskrivning: Ovanstående diagram visar antalet utförda tandstödda kronor inom allmäntandvården per 1 000 behandlade individer och åldersgrupp under 2014–2018. Kronorna kan även vara
del i bro. Behandlingsåtgärderna definieras med följande koder: 800 och 801 inklusive eventuella
latituder. En individ anses behandlad om det i journalen finns minst en behandlingsåtgärd registrerad
under aktuellt kalenderår, dock inte enbart ett uteblivande, sent återbud, frisktandvårdsåtgärd (NF110) eller annan statistikåtgärd.

Från 2014 till 2018 har det totala antalet tandstödda kronor utförda hos in
divider ≥ 20 år minskat från 42,5 till 38,4 per 1 000 behandlade individer (10
procent). I absoluta tal innebär detta en minskning från 16 930 till 15 641 tand
stödda kronor.
I diagrammet ovan (figur 22) kan noteras att utvecklingen per åldersgrupp
är oregelbunden. För flera åldersgrupper observeras under de senaste åren en
nedåtgående trend.
Under 2018 förseddes totalt 10 578 individer i åldern ≥ 20 år med 15 641
tandstödda kronor. Motsvarande antal under 2014 var 10 329 individer respekti
ve 16 930 tandstödda kronor.
Fördelningen av antal kronor per individ under dessa två år presenteras
i tabell 5. Trenden är att antalet individer som förses med fler än en enstaka
krona minskar.
Tabell 5. Fördelning av antal utförda kronor per individ ≥ 20 år
2014

2018

Grupp
(antal kronor)

Antal individer

Andel individer

Antal individer

Andel individer

1

7 078

68,5%

7 780

73,5%

2

1 935

18,7%

1 788

16,9%

3-4

929

9,0%

745

7,0%

5-

387

3,7%

265

2,5%

Summa

10 329

100,0%

10 578

100,0%

Odontologiskt bokslut 2018

33

3

Kapitel

Behandling

Orsakerna till denna utveckling är svåra att klarlägga. Det kan vara resultatet av
förändrad betalningsvilja hos patienterna, men också en förändrad inställning
till protetisk behandling bland tandläkare. Man kan dessutom inte utesluta att en
ökande andel av de mer omfattande rehabiliteringsfallen remitteras till specialist.
Givetvis kan denna utveckling också vara en konsekvens av bättre tandhälsa och
därmed ett förändrat behandlingsbehov.

Antalet implantatstödda kronor ökar
Figur 23. Implantatstödda kronor per 1 000 behandlade individer
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Källa: T4
Beskrivning: Ovanstående diagram visar antalet utförda implantatstödda kronor inom allmäntandvården per 1 000 behandlade individer ≥ 20 år och åldersgrupp under 2014–2018. Behandlingsåtgärderna definieras med följande koder: 850, 852, 926, 927, 929, 930, 932, 934 inklusive eventuella
latituder. En individ anses behandlad om det i journalen finns minst en behandlingsåtgärd registrerad
under aktuellt kalenderår, dock inte enbart ett uteblivande, sent återbud, frisktandvårdsåtgärd (NF110) eller annan statistikåtgärd.

I diagrammet ovan (figur 23) visas antalet utförda implantatstödda kronor per
1 000 behandlade individer och åldersgrupp. Under perioden 2014–2018 har
antalet implantatstödda kronor successivt ökat från 1 251 till 2 251. Detta mot
svarar 3,1 respektive 5,5 åtgärder per 1 000 behandlade individer ≥ 20 år.
Behandling med implantatstödda kronor utförs fortfarande inte på alla
ATV:s kliniker, men antalet ökar. Under 2014 hade 79 procent av samtliga
ATV-kliniker utfört minst en implantatstödd krona. Motsvarande andel under
2018 var 85 procent. Samtidigt har andel kliniker som utfört fler än 30 kronor
ökat från 8 till 24 procent.
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Ett fåtal av ATV:s kliniker bedriver omfattande
implantatkirurgisk verksamhet
Figur 24. Antal kliniker per grupperat antal implantatkirurgiska åtgärder
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Källa: T4
Beskrivning: Ovanstående diagram visar hur antalet utförda implantatkirurgiska åtgärder varierar
mellan ATV:s kliniker (n=106) under 2014–2018. En klinik inom ATV är remissinstans och utför
betydligt fler åtgärder än andra ATV-kliniker. Behandlingsåtgärderna definieras med följande koder:
421, 423 ,425, 925, 928, 931, 933 inklusive eventuella latituder.

Under 2014 utfördes totalt 422 implantatkirurgiska behandlingar inom ATV.
Motsvarande antal för 2018 var 634.
Variationen mellan antal åtgärder per klinik är stor. Diagrammet ovan (figur
24) illustrerar fördelningen av antal kliniker per åtgärdsgrupp under 2014–2018.
Under perioden har antalet som inte utfört någon åtgärd minskat från 83 till 81
av totalt 106 kliniker.
Av de kliniker som utför implantatkirurgi gör de flesta mellan 1–10 ingrepp
per år. De som bedrivit mer omfattande implantatkirurgisk verksamhet (≥ 30
åtgärder per år) varierade under de fem åren mellan 5–6 kliniker.
Implantatkirurgisk verksamhet per klinik varierar över tid. Av de 23 klini
ker som under 2014 bedrev implantatkirurgi fortsatte endast nio kliniker med
denna verksamhet under samtliga år fram till och med 2018. På motsvarande
sätt hade endast hälften av de kliniker som under 2018 utfört ≥ 30 åtgärder
bedrivit vård i liknande omfattning under hela den senaste femårsperioden.
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Fler individer behandlas för orofacial smärta
Figur 25. Andel individer (≥ 12 år) behandlade för orofacial smärta
och käkfunktionsstörningar
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Källa: T4
Beskrivning: Ovanstående diagram visar hur stor andel av totalt antal behandlade individer (≥ 12
år) som behandlats för orofacial smärta och käkfunktionsstörningar i allmäntandvården under
2014–2018. Behandlingen omfattar bettskena eller motorisk aktivering och definieras med följande
åtgärdskoder: 601, 602, 604, 605 och 606.
En individ anses behandlad om det i journalen finns minst en behandlingsåtgärd registrerad under aktuellt kalenderår, dock inte enbart ett uteblivande, sent återbud, frisktandvårdsåtgärd (NF1-10)
eller annan statistikåtgärd.

Under 2014 behandlades 5 798 unika individer ≥ 12 år (1,2 procent) för oro
facial smärta och käkfunktionsstörningar. Motsvarande antal under 2018 var 6
696 (1,3 procent). I diagrammet ovan (fig. 25) redovisas utvecklingen hos olika
åldersgrupper.
Kvinnor är överrepresenterade bland individer med orofacial smärta och
käkfunktionsstörningar. Under 2014 var andelen behandlade kvinnor och män
1,5 respektive 0,8 procent. Under de efterföljande åren ökade skillnaden. Under
2018 hade andelen behandlade kvinnor ökat till 1,8 procent, medan andelen
män var oförändrad.
Med behandling av orofacial smärta och käkfunktionsstörningar åsyftas i
denna rapport antingen bettskena eller motorisk aktivering. Beteendemedicinsk
behandling förekommer i detta sammanhang mycket sällan.
Under 2018 behandlades 5 543 individer med bettskena och 1 272 individer
med motorisk aktivering. Av dessa behandlas 344 individer med båda meto
derna. Även om antalet patienter som behandlas med motorisk aktivering ökat
så dominerar fortfarande bettskena vid behandling av orofacial smärta och
käkfunktionsstörningar.
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Tandextraktioner ökar bland yngre individer
Figur 26. Dentoalveolär kirurgi per 1 000 behandlade individer
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Beskrivning: Ovanstående diagram visar antalet utförda dentoalveolära kirurgiska ingrepp inom
allmäntandvården per behandlad individ i respektive åldersgrupp under 2014–2018. Behandlingsåtgärderna definieras med följande koder: 401 – 407 inklusive eventuella latituder. En individ anses
behandlad om det i journalen finns minst en behandlingsåtgärd registrerad under aktuellt kalenderår, dock inte enbart ett uteblivande, sent återbud, frisktandvårdsåtgärd (NF1-10) eller annan
statistikåtgärd.

Dentoalveolär kirurgi hos individer ≥ 3 år har under 2014–2018 ökat från 62
363 till 68 834 (10 procent) åtgärder. Denna åtgärdsgrupp består nästan uteslu
tande av extraktioner.
Den största ökningen, i förhållande till antalet behandlade individer, har
skett bland individer 3–6 år (40 procent). En något mindre ökning konstateras i
åldersgruppen 7–19 (22 procent) samt 20–29 år (11 procent). För övriga ålders
grupper är förändringen betydligt mindre och mer oregelbunden.
Ökningen bland de allra yngsta individerna skulle kunna vara resultatet av en
ökande kariesförekomst. Bland unga vuxna kan det inte uteslutas att det skett
en förändring av indikationerna för extraktion av visdomständer.
Ytterligare en förklaring skulle kunna vara att revisionsintervallen för yngre
individer blivit mer riskrelaterade (fig. 4–6). Konsekvenserna av detta blir att
individer med förhöjd sjukdomsrisk undersöks oftare och individer med låg risk
mer sällan.
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Remissflöden från allmäntandvård till
specialisttandvård

I följande avsnitt redovisas antalet remisser från Folktandvårdens allmäntand
vård till Folktandvårdens specialisttandvård (exklusive ortodonti och radiologi).
Dessutom inkluderas remisser till de käkkirurgiska klinikerna på NÄL och SkaS.
Variationer i remissflödet kan orsakas av många olika faktorer, som exem
pelvis patienternas vårdbehov och kompetensnivån inom allmäntandvården.
Dessutom går det inte att utesluta att remissflödet även påverkas av tillgången
på specialister och vårdköernas längd.
Mellan 2014 och 2018 ökade antalet remisser från Folktandvårdens allmän
tandvård successivt från 15 935 till 18 666, vilket motsvarar en ökning med 11
procent. Under samma period ökade antal behandlade individer (≥ 3 år) inom
ATV med 4 procent.
Antalet remisser till vuxenspecialiteterna redovisas per antal behandlade
vuxna individer (<20 år). Remisser till pedodontiklinikerna redovisas på mot
svarande sätt per antal behandlade barn och ungdomar (<20 år).
Antal remisser per 1 000 behandlade individer inom ATV, per specialitet och
kalenderår, redovisas i figurerna 27–33. För att få en bättre bild av geografiska
skillnader är ATV-klinikerna grupperade enligt indelningen av de gamla tand
vårdsområdena (FyrBoDal, Göteborg, Skaraborg, S:a Bohus, S:a Älvsborg).
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Bettfysiologi
Figur 27. Remisser till bettfysiologi

Antal remisser per 1 000 behandlade individer

2014

18

2015

16

2016
2017

14

2018

12
10
8
6
4
2
0

FyrBoDal

Göteborg

Skaraborg

S:a Bohus

S:a Älvsborg

Tandvårdsområden
Källa: T4
Beskrivning: Ovan redovisas antal remisser från Folktandvårdens allmäntandvård till Folktandvårdens
specialistkliniker för bettfysiologi under åren 2014–2018. Antalet remisser presenteras per 1000
behandlade individer (≥ 20 år). En individ anses behandlad om det i journalen finns minst en behandlingsåtgärd registrerad under aktuellt kalenderår, dock inte enbart ett uteblivande, sent återbud,
frisktandvårdsåtgärd (NF1-10) eller annan statistikåtgärd.

Under 2018 sändes sammanlagt 816 remisser från Folktandvårdens allmäntand
vård till specialistklinikerna för bettfysiologi. Motsvarande antal under 2014 var
729. Detta innebär en ökning med 87 remisser under den senaste femårsperio
den (12 procent).
Under 2018 varierade andelen av totalt antal remisser per specialistklinik från
12 till 35 procent. Den största andelen mottogs av specialistkliniken i Göteborg.
Antal remisser per behandlade individer varierade under 2018 mellan de olika
tandvårdsområdena från 1,7 till 2,2. Det största antalet remisser per behandlad
individ sänds från Göteborgsområdet.
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Remissflöden

Endodonti
Figur 28. Remisser till endodonti
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Beskrivning: Ovan redovisas antal remisser från Folktandvårdens allmäntandvård till Folktandvårdens
specialistkliniker för endodonti under åren 2014–2018. Antalet remisser presenteras per 1000 behandlade individer (≥ 20 år). En individ anses behandlad om det i journalen finns minst en behandlingsåtgärd registrerad under aktuellt kalenderår, dock inte enbart ett uteblivande, sent återbud,
frisktandvårdsåtgärd (NF1-10) eller annan statistikåtgärd.

Under 2018 sändes sammanlagt 3 341 remisser från Folktandvårdens allmän
tandvård till specialistklinikerna för endodonti. Motsvarande antal under 2014
var 2 907. Detta innebär en ökning med 434 remisser under den senaste femårs
perioden (15 procent).
Under 2018 varierade andelen av totalt antal remisser per specialistklinik från
5 till 66 procent. Den största andelen mottogs av specialistkliniken i Göteborg.
Antal remisser per behandlade individer varierade under 2018 mellan de olika
tandvårdsområdena från 5,0 till 11,5. Det största antalet remisser per behandlad
individ sänds från Göteborgsområdet.
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Käkkirurgi
Figur 29. Remisser till käkkirurgi
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Beskrivning: Ovan redovisas antal remisser från Folktandvårdens allmäntandvård till Folktandvårdens
specialistkliniker för käkkirurgi och motsvarande kliniker på NÄL och SkaS under åren 2014–2018.
Antalet remisser presenteras per 1000 behandlade individer (≥ 20 år). En individ anses behandlad
om det i journalen finns minst en behandlingsåtgärd registrerad under aktuellt kalenderår, dock inte
enbart ett uteblivande, sent återbud, frisktandvårdsåtgärd (NF1-10) eller annan statistikåtgärd.

Under 2018 sändes sammanlagt 5 068 remisser från Folktandvårdens allmän
tandvård till specialistklinikerna för käkkirurgi. Motsvarande antal under 2014
var 5 182. Detta innebär en minskning med 114 remisser under den senaste
femårsperioden (-2 procent).
Under 2018 varierade andelen av totalt antal remisser per specialistklinik från
16 till 25 procent. Den största andelen mottogs av specialistkliniken i Mölndal.
Antal remisser per behandlade individer varierade under 2018 mellan de olika
tandvårdsområdena från 8,6 till 16,2. Det största antalet remisser per behandlad
individ sänds från Fyrbodalsområdet.
Det minsta antalet remisser per behandlad individ sänds från Göteborgs
området (8,6 procent). En bidragande orsak är sannolikt att många patienter
remitteras till allmäntandvårdens akuttandvårdsklinik. Dessutom remitteras
många implantatpatienter till specialistkliniken för protetik i Göteborg för både
kirurgisk och protetisk behandling.
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Remissflöden

Parodontologi
Figur 30. Remisser till parodontologi
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Beskrivning: Ovan redovisas antal remisser från Folktandvårdens allmäntandvård till Folktandvårdens
specialistkliniker för parodontologi under åren 2014–2018. Antalet remisser presenteras per 1000
behandlade individer (≥ 20 år). En individ anses behandlad om det i journalen finns minst en behandlingsåtgärd registrerad under aktuellt kalenderår, dock inte enbart ett uteblivande, sent återbud,
frisktandvårdsåtgärd (NF1-10) eller annan statistikåtgärd.

Under 2018 sändes sammanlagt 1 700 remisser från Folktandvårdens allmän
tandvård till specialistklinikerna för parodontologi. Motsvarande antal under
2014 var 1 684. Detta innebär en ökning med 16 remisser under den senaste
femårsperioden (1 procent).
Under 2018 varierade andelen av totalt antal remisser per specialistklinik från
9 till 51 procent. Den största andelen mottogs av specialistkliniken i Göteborg.
Antal remisser per behandlade individer varierade under 2018 mellan de olika
tandvårdsområdena från 2,1 till 5,9. Det största antalet remisser per behandlad
individ sänds från Göteborgsområdet.
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Pedodonti
Figur 31. Remisser till pedodonti
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Beskrivning: Ovan redovisas antal remisser från Folktandvårdens allmäntandvård till Folktandvårdens
specialistkliniker för pedodonti (inkl. Mun-H center) under åren 2014–2018. Antalet remisser presenteras per 1000 behandlade individer (<20 år). En individ anses behandlad om det i journalen finns
minst en behandlingsåtgärd registrerad under aktuellt kalenderår, dock inte enbart ett uteblivande,
sent återbud, frisktandvårdsåtgärd (NF1-10) eller annan statistikåtgärd.

Under 2018 sändes sammanlagt 3 165 remisser från Folktandvårdens allmän
tandvård till specialistklinikerna för pedodonti. Motsvarande antal under 2014
var 2 320. Detta innebär en ökning med 845 remisser under den senaste femårs
perioden (36 procent).
Under 2018 varierade andelen av totalt antal remisser per specialistklinik
från 0,3 till 41 procent. Den största andelen mottogs av specialistkliniken i
Göteborg.
Antal remisser per behandlade individer varierade under 2018 mellan de
olika tandvårdsområdena från 7,8 till 16,4. Det största antalet remisser per be
handlad individ sänds från Göteborgsområdet.
En påtaglig ökning av remisser till specialistklinikerna för pedodonti har
skett inom de flesta tandvårdsområden mellan 2014 och 2018. Denna ökning
kan inte på samma sätt ses i Skaraborg där antalet remisser både i relativa och
absoluta tal är närmast oförändrat.
Sannolikt kan ökningen av antalet remisser delvis förklaras med den försäm
rade tandhälsa hos små barn som redovisas i figur 9.
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Remissflöden

Oral protetik
Figur 32. Remisser till oral protetik
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Beskrivning: Ovan redovisas antal remisser från Folktandvårdens allmäntandvård till Folktandvårdens
specialistkliniker för oral protetik under åren 2014–2018. Antalet remisser presenteras per 1000
behandlade individer (≥ 20 år).En individ anses behandlad om det i journalen finns minst en behandlingsåtgärd registrerad under aktuellt kalenderår, dock inte enbart ett uteblivande, sent återbud,
frisktandvårdsåtgärd (NF1-10) eller annan statistikåtgärd.

Under 2018 sändes sammanlagt 1 796 remisser från Folktandvårdens allmän
tandvård till specialistklinikerna för oral protetik. Motsvarande antal under
2014 var 1 855. Detta innebär en minskning med 59 remisser under den senaste
femårsperioden (-3 procent).
Under 2018 varierade andelen av totalt antal remisser per specialistklinik
från 11 till 46 procent. Den största andelen mottogs av specialistkliniken i Gö
teborg (Brånemarkkliniken).
Antal remisser per behandlade individer varierade under 2018 mellan de
olika tandvårdsområdena från 2,4 till 6,8. Det största antalet remisser per be
handlad individ sänds från Göteborgsområdet.
Under samtliga observerade år har ATV-klinikerna i Göteborgsområdet
remitterat störst andel patienter. Detta kan sannolikt delvis förklaras genom att
specialistkliniken i Göteborg även tar emot remisser för implantatkirurgi.
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Sjukhustandvård/oral medicin
Figur 33. Remisser till sjukhustandvård/oral medicin
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Beskrivning: Ovan redovisas antal remisser från Folktandvårdens allmäntandvård till Folktandvårdens
specialistkliniker för sjukhustandvård/oral medicin under åren 2014–2018. Antalet remisser presenteras per 1000 behandlade individer (≥ 20 år). En individ anses behandlad om det i journalen finns
minst en behandlingsåtgärd registrerad under aktuellt kalenderår, dock inte enbart ett uteblivande,
sent återbud, frisktandvårdsåtgärd (NF1-10) eller annan statistikåtgärd.

Under 2018 sändes sammanlagt 2 780 remisser från Folktandvårdens allmän
tandvård till specialistklinikerna för sjukhustandvård/oral medicin. Motsvarande
antal under 2014 var 2 145. Detta innebär en ökning med 635 remisser under
den senaste femårsperioden (30 procent).
Under 2018 varierade andelen av totalt antal remisser per specialistklinik
från 1 till 36 procent. Den största andelen mottogs av specialistkliniken i Göte
borg (Oral medicin). Av samtliga remisser det aktuella året till oral medicin kom
89 procent från Göteborgsområdet och S:a Bohus. Sannolikt innehåller dessa
remisser många oralmedicinska frågeställningar som i andra områden hanteras
av specialistklinikerna för käkkirurgi.
Antal remisser per behandlade individer varierade under 2018 mellan de
olika tandvårdsområdena från 4,6 till 8,7. Det största antalet remisser per be
handlad individ sänds från S:a Bohusområdet.
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Avvikelser

Rapporten för 2018 bygger på de avvikelser som är rapporterade i MedControl
Pro t.o.m. 2018-12-31

Totalt antal avvikelser 2014-2018
Tabell 6. Totalt antal avvikelserapporter 2014–2018
Vårdskada

Arbetsskada

Patientklagomål

Övrigt

Summa

2014

532

235

78

193

1 038

2015

530

240

93

147

1 010

2016

699

281

134

400

1 514

2017

791

254

138

314

1 498

2018

773

291

250

386

1 700

Vårdskador
Tabell 7. Totalt antal avvikelserapporter gällande vårdskador.
Fördelning mellan olika verksamhetsgrenar

46

2014

2015

2016

2017

2018

Allmäntandvård

433

444

596

675

631

Specialisttandvård

59

57

55

82

120

Forskning, utveckling och
utbildning

40

26

48

34

21

Övrigt

n.a

n.a

n.a

n.a

1

Summa

532

530

699

791

773
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Tabell 8. Typ och antal rapporterade vårdskador per år
2014

2015

2016

2017

2018

Diagnos fördröjd, felaktig, utebliven

44

63

71

91

132

Behandling missad, felaktig, fördröjd

56

61

56

103

121

Förväxling (patient, röntgen, journal)

58

66

83

104

97

Material, instrument, utrustning, hygien

52

29

36

55

87

Mjukdelsskada

57

51

81

68

67

Filfraktur

120

105

129

111

64

Strålningsrelaterat

36

45

48

49

63

Förlorat föremål i svalg

32

23

34

65

57

Kommunikation och dokumentation

49

54

73

78

52

Rotperforation

21

22

31

48

42

Känselbortfall

n.a

13

n.a

23

26

Medicinsk komplikation

23

27

n.a

30

24

Hårdvävnadsskada

n.a

n.a

n.a

n.a

17

Protetisk komplikation

n.a

n.a

52

24

10

n.a = uppgift saknas
Eftersom varje rapporterad avvikelse kan innehålla fler vårdskador kan inte
summorna i tabell 7 och 8 jämföras med tabell 9.
Med hänsyn till vårdskadans art har Folktandvården tre olika strategier
1. Nollvision – för allvarliga händelser som vi oavsett volym inte vill ska hända.
a. Förväxling
Fel patient behandlad i 12 fall. Fel tand har behandlats i 16 fall.
Förutom detta har 15 tillbud gällande förväxling hänt.
b. Diagnosavvikelser
Sen diagnos av retinerade hörntänder har noterats i 38 fall. 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.
a. Frakturer av rotkanalsfilar vid rotbehandling.
Färre fall har rapporterats då riktade informationsinsatser gjorts. En
rutin finns som är känd på klinikerna. Detta bedöms vara ett handhavan
deproblem, inte primärt en materialfråga.
b. Mjukdelsskador.
Den tidigare allvarligaste enskilda orsaken brännskador av läpp har
sjunkit från 9 stycken 2017 till 2 stycken under 2018.
3. Professionell och lika hantering på alla kliniker – för jämlik vård - för alla
händelser.
Förlorat föremål i halsen. Klinikerna har fortsatt hanterat detta professio
nellt enligt rutin lika på alla kliniker. Händelseanalyser sker för att genomlysa
allvarliga förlopp ur ett verksamhetsperspektiv.
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Lex Maria-händelser
Tabell 9. Antal och orsak till anmälningar 2018
Lex Maria

Anmälan

Försenad diagnostik av retinerad hörntand

4

Försenad diagnostik av cysta

3

Försenat omhändertagande av trauma

1

Totalt

8

• Med hänsyn till det stora antal behandlingar som utförs är detta mycket låga
tal. Trots detta är målsättningen att undvika varje sådan händelse.
• Verksamhetsutvecklare med särskild utbildning gör kvalificerade händelse
analyser på alla 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 dessutom nedanstående
åtgärder satts in för hela Folktandvården Västra Götaland.
• Handlingsplan för att främja adekvat diagnostik av retinerade hörntänder i
överkäken är under införande.
• Kvalitetssäkring av avvikelsehanteringen genom att anpassa avvikelserappor
teringssystemet till tandvården.
• Insatser för att höja kvalitet på journalföring i samband med projekt 1177
e-tjänster och Journal via nätet.
• ID kontroll av patienterna. Fortsatt uppmärksamhet och krav på säker iden
tifiering är ställt. Översyn görs av hur temporära personnummer hanteras
inom FTV.
• Fallbibliotek. På Folktandvårdens intranät uppdateras fortlöpande fallbiblio
teket med nya beskrivningar av händelser som gett anledning till ett lärande.
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