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Syftet var att undersöka i vilken utsträckning patienter som betalar enligt 
taxetandvård, 25-65 år, med hög kariesförekomst får orsaksinriktad 
sjukdomsbehandling. 
Material och metod: Studien genomfördes med kvantitativ ansats i Västra 
Götalandsregionen, Sverige. Via folktandvårdens registerdata identifierades patienter 
25-65 år med ≥ 4 manifesta kariesangrepp för statistiskt underlag. En retrospektiv 
journalgranskning genomfördes på 50 slumpmässigt utvalda patienter av de som hade 
≥ 4 manifesta kariesangrepp. 
Data sammanställdes och redovisades deskriptivt i tabeller och diagram. Skillnader 
mellan män och kvinnor analyserades med chitvå-test. Ett p-värde på <0,05 ansågs 
som en statistisk signifikant skillnad. 
Resultat: Totalt 101 937 individer genomförde två undersökningar (US1 och US2) i 
Västra Götaland med senaste undersökningen genomförd 2016. Totalt hade 2,9 % av 
patienterna ≥4 kariesangrepp vid US 1. Ingen statistiskt signifikant skillnad kunde ses 
mellan könen. Journalgranskning av 50 journaler visade att 58 % saknade 
förebyggande och sjukdomsbehandlande åtgärder. Sex av tio patienter med hög 
kariesförekomst inte hade fått några förebyggande och sjukdomsbehandlande 
åtgärder. Den vanligaste åtgärden som behandlarna genomförde var insatser mot 
bristande munhygien. För ungefär var fjärde patient gjordes en enklare 
kostkartläggning, men enbart 8 % fick kostråd. Knappt två av tio patienter fick 
insatser för ökad fluoranvändning. Ingen av patienterna var noterade för 
beteendemedicinsk intervention. 
Det är av vikt att tandvården använder mötet med sjuka patienter för att förmedla 
kunskap för att skapa goda förutsättningar för patienten att undvika sjukdom. Att 
förmedla kunskap och stärka individens egenvård är ett sätt att låta patienten få egen 
kontroll över sin hälsosituation. Slutsatsen är att det finns stora möjligheter att 
förbättra de förebyggande och sjukdomsförebyggande insatserna för vuxna patienter 
med hög kariesförekomst. Målet med studien var att ta fram ett underlag som 
underlättar för kliniker att genomföra kvalitetsuppföljningar avseende den 
orsaksinriktade kariesbehandlingen till patienter med hög kariesrisk samt generera ett 
underlag för vidare forskning. 
 
Inga forskningsanslag har använts. 
 
Studien har inte publicerats tidigare. 


