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Bakgrund: Mun- och tandhälsan har förbättrats avsevärt de senaste decennierna i Sverige. 
Det finns dock stora skillnader i tandhälsa mellan olika grupper. Låg-utbildade och 
låginkomsttagare har i högre utsträckning en sämre tandhälsa. Vart femte år sedan 1983 har 
tvärsnittsstudier i landstinget Dalarna genomförts med avseende på vuxnas tandhälsa, attityder 
till tandvård samt självupplevd munhälsa. Den senaste undersökningen genomfördes 2013 då 
även munhälsorelaterad livskvalitet undersöktes.  
Avhandlingen består av fyra delarbeten innefattande en översikt över munhälsoutvecklingen 
över en 25-årsperiod (delarbete I), förekomst av alveolär benförlust över en 30-årsperiod samt 
betydelsen av rökning och socioekonomiska faktorer på den parodontala hälsan (delarbete II), 
förekomst av karies över en 30-årsperiod samt samband med socioekonomiska faktorer 
(delarbete III) och slutligen attityder till tandvård och munhälsorelaterad livskvalitet 
(delarbete IV). 
Syfte: Att beskriva munhälsans utveckling över en 30 årsperiod samt undersöka eventuella 
samband med socioekonomiska faktorer och tandvårdsvanor. Syftet var också att undersöka 
attityder till tandvård samt munhälsorelaterad livskvalitet. Metod: Epidemiologiska 
tvärsnittsstudier, bestående av en patientenkät och en klinisk undersökning. Urval: Urvalet 
utgjordes av ett slumpmässigt urval från Dalarnas befolkningsregister om 787-1158 individer 
i åldersgrupperna 35, 50, 65, 75 och 85 år. Resultat: Munhälsan har förbättrats avsevärt under 
denna 30-årsperiod. Dock kunde en försämring ses med avseende på benförlust och en ökning 
av tandsten synlig på röntgen. Minskningen av manifest karies ser ut att ha stannat av och 
socioekonomiska skillnader kunde ses. Attityder som kan anses positiva för munhälsan, dvs. 
förebyggande tandvård och regelbunden tandvård uppgavs som mindre viktigt 2013 jämfört 
med tidigare. Var tredje individ uppgav någon form av munhälsorelaterad påverkan på 
livskvaliteten och var tionde uppgav påverkan en gång i veckan eller mer. Individer med färre 
tänder, bett-fysiologiska besvär eller manifest karies uppgav i högre grad munhälsorelaterad 
påverkan på livskvaliteten. Konklusion: Munhälsan har stadigt förbättrats men en försämring 
kunde ses 2013 avseende parodontit och ett samband kunde ses mellan karies och 
socioekonomi samt munhälsorelaterad livskvalitet.  
 
 
 

 


