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SAMMANFATTAT Sedan 2001 har Blekinge 
deltagit i en nationell äldrestudie där 
även munhälsobedömning ingår. Studien 
gör det möjligt att analysera eventuella 
samband mellan allmänhälsa och mun-
hälsa. Analys av materialet pågår men 
det är redan påvisat att man genom en 
enkel analys av den kortikala mandibulära 
benplattan kan uppskatta förekomsten av 
osteoporos.
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Befolkningsstudien sNAc (se faktaruta 1), som i 
Blekinge även innehåller en större munhälsobe
dömning, avser att ge information om vilken be
tydelse bland annat omgivning, livsstil, tidigare 
sjukdomar och munhälsa har för hälsa och välbe
finnande på äldre dagar. Genom tvärvetenskap
liga undersökningar, intervjuer och enkäter som, 
beroende på deltagarnas ålder, upprepas med tre 
eller sex års intervall kartläggs förändringar över 
tiden av såväl ohälsa, funktionsförmåga, psykiskt 
tillstånd, upplevd livskvalitet som sociala förhål
landen och kontakter med vård och omsorgs
systemet.

Åren 2001–2003 genomfördes den första fa
sen av datainsamling i befolkningsdelen för 
sNAcBlekinge och då denna slutförts hade 1 402 
personer av de totalt 2 312 personerna i popula
tionen 60–96åringar som inbjudits till studien 
undersökts. Inmatning av data från dessa 1 402 
personer var klar under våren 2004 och därefter 
vidtog de första bearbetningarna och analyserna 
parallellt med planering inför den första återun
dersökningen. Deltagandet vid baslinjeundersök
ningen var alltså drygt 60 procent för hela grup
pen 60–96åringar och varierade mellan cirka 55 
och 75 procent i de olika åldersgrupperna. Det 
högre deltagandet fanns bland de yngre.

Upplevelse av hälsotillståndet
Rent allmänt upplever män sitt hälsotillstånd 
som något bättre än vad kvinnor gör och på frå
gan om vad de tror om sitt hälsotillstånd jämfört 
med andra i samma ålder anser 93 procent att det 
förmodligen är lika bra eller bättre (figur I).

Den första återundersökningen påbörjades i 
oktober 2004 och avslutades i juni 2006. Cirka 
en fjärdedel av försökspersonerna som under
söktes vid baslinjeundersökningen hade avlidit 
när återundersökningen startade hösten 2004. 
Av de överlevande är det cirka 90 procent som 
deltar även i den första återundersökningen. En 
andra återundersökning, då också en ny popula
tion 60 och 81åringar rekryteras, påbörjades i 
januari 2007. 

Genom att göra en riskbedömning av 
osteoporos i samband med användning 
av panoramaröntgenbilder och genom att 
remittera dessa individer till lämplig instans 
inom primärvården skulle man kunna minska 
frakturförekomsten hos äldre.
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Oral hälsa – en delstudie inom SNAC
Som en del i sNAcBlekingestudien ingår en kli
nisk odontologisk undersökning och en enkät 
som fokuserar på hur individerna upplever sin 
munhälsa. På detta sätt skapas möjligheter att 
relatera munhälsans betydelse till såväl allmän 
hälsa som till individens livskvalitet.

Ett stort antal studier har påvisat samband 
mellan parodontalstatus och andra sjukdomar. 
Det inkluderar samband mellan parodontit och 
hjärt–kärlsjukdom respektive diabetes mellitus 
[1]. Oftast har sådana undersökningar genom
förts och publicerats utan kvalificerad medicinsk 
undersökning men med en noggrann oral un
dersökning. I regel har man använt medicinska 
anamnestiska uppgifter i stället för en medicinsk 
undersökning. Urvalet av individer som deltagit 
i studierna har dessutom inte nödvändigtvis varit 
representativt för befolkningen. 

Det finns få studier publicerade av äldre pa
tienter där även en oral undersökning har ge
nomförts. Bland de större studierna av orala sjuk
domar och allmänhälsa hör en studie omfattande 
1 100 äldre låginkomsttagare som inte haft till
gång till regelbunden tandvård eller någon form 
av tandvårdsförsäkring [2]. Ur denna studie från 
Seattle och Vancouver kan man sammanfatta att 
cirka 50 procent av deltagarna hade parodontit 
och att det finns ett flertal samband mellan par
odontal hälsa och andra sjukdomar, men det är 
viktigt att betona att de medicinska uppgifterna 
är baserade på anamnestiska uppgifter, som i och 
för sig kontrollerats mot recept, och information 
från behandlande läkare.

sNAcBlekingestudien inkluderar både en om

FAKTA 1. SNAC

Den nationella 
äldrestudien SNAC 
– The Swedish 
National Study 
on Aging and 
Care – startade 
på initiativ av 
regeringen för att 
ge svar på hur framtida behov av vård och omsorg 
kommer att se ut och hur de bäst ska tillgodoses. 

Blekinge har deltagit i detta mycket långsiktiga 
forskningsprojekt sedan dess start 2001 och studien 
genomförs i totalt fyra områden i Sverige: fem 
kommuner i Skåne – Eslöv, Hässleholm, Malmö, 
Osby och Ystad; en kommun i Blekinge – Karlskrona; 
stadsdelen Kungsholmen i Stockholms stad samt 
Nordanstigs kommun.

SNAC-studien kombinerar ett befolkningsperspektiv 
inriktat på att beskriva åldrandet och de äldres 
livssituation med ett vårdsystemperspektiv som 
beskriver och analyserar vård- och omsorgssystemets 
funktion i förhållande till de äldres behov.

SNAC-Blekingestudien leds av forskare vid Blekinge 
Tekniska Högskola (BTH) och vad avser de äldres 
munhälsa i samarbete med Högskolan i Kristianstad 
(HKR).

fattande medicinsk undersökning och en under
sökning av munhålan. Därigenom ges det mycket 
goda möjligheter att analysera eventuella sam
band mellan allmänhälsa och munhälsa. Denna 
del av undersökningen har koordinerats via ett 
samarbete mellan Blekinge Tekniska Högskola 
och Högskolan i Kristianstad. Undersökningarna 
genomförs på en för ändamålet specialbyggd kli
nik av medlemmar i forskargruppen. Den omfat
tande orala undersökningen omfattade klinisk 
registrering av fickdjup, blödning vid sondering, 

Figur I. Allmänt hälsotillstånd.
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»Rent allmänt upplever män sitt 
hälsotillstånd som något bättre än 
vad kvinnor gör …«

»Det finns få studier publicerade av 
äldre patienter där även en oral under-
sökning har genomförts.«
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plack, karies, munslemhinneförändringar samt en 
röntgenundersökning (panoramaröntgen). Vid 
basundersökningen togs panoramaröntgenbilder 
på totalt 1 020 äldre individer upp till 96 års ålder, 
varav 47,5 procent var kvinnor (en treårsuppfölj
ning av de äldreäldre och en sexårsuppföljning 
av samtliga individer har utförts). Uppföljande 
undersökningar i enlighet med sNAcprojektets 
studie design pågår för närvarande. 

Jämförbar med liknande studie
En av de stora fördelarna med denna undersök
ning är att den är longitudinell över många år. En 
annan fördel är att de orala undersökningarna i 
sNAc är jämförbara med den ovan omnämnda 
femårsstudien från UsA. Det innebär att vi har 
möjligheter att jämföra tandstatus hos äldre in
divider i Blekinge som har haft tillgång till tand
vårdsförsäkring under förhållanden som skiljer 
sig avsevärt från populationen av äldre individer 
från Seattle och Vancouverstudien. Nu pågår 
analys av data från förstagångsundersökning
arna i de båda materialen. Vi vet till exempel att 
individerna i sNAcstudien har i genomsnitt 19,1 
tänder (standardavvikelse ±7,1) samt att 74 pro
cent av de äldre med egna tänder har omfattande 
parodontit. Dessutom är det endast 11,7 procent 
som inte har rotfyllda tänder. Dessa resultat ska 
jämföras med att medelvärdet kvarvarande tän
der i den amerikanska studien var 22,2 (stan
dardavvikelse ±6,1) samt att 45 procent inte hade 
några tänder som var endodontiskt behandlade. 
Parodontit enligt samma beräkningsgrunder var 
51 procent i den amerikanska studien. Enligt en 
nyligen publicerad undersökning av äldre på 
Kungsholmen i Stockholm är förekomsten av 
parodontit i Blekinge högre [3].
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Riskbedömning av osteoporos
För närvarande föreligger data som publicerats 
och som påvisat att genom en enkel analys av 
den kortikala mandibulära benplattan kan man 
uppskatta förekomsten av osteoporos och som 
väl  överensstämmer med DXAmätningar av ben
täthet från häl [4]. Data föreligger som påvisar 
att äldre som med hjälp av panoramaröntgen fått 
diagnosen osteoporos hade fler höft och hand
frakturer under den första treårsperioden efter 
första undersökningen [5] och att dessa också 
hade mer parodontit än de som inte hade osteo
poros. Dessa fynd tyder på att man genom att 
göra en riskbedömning av osteoporos i samband 
med användning av panoramaröntgenbilder och 
genom att remittera dessa individer till lämplig 
instans inom primärvården skulle kunna minska 
frakturförekomsten hos dessa äldre individer ef
tersom behandlingsåtgärder och andra sociala 
insatser som minskar risken för frakturer skulle 
kunna sättas in.

Aktuella forskningsprojekt
Det omfattande medicinska och odontologiska 
materialet är för närvarande under aktiv analys 
och flera resultat kommer inom kort att redovi
sas. En av delstudierna kommer att beskriva tand
hälsotillståndet hos denna äldregrupp med fokus 
på parodontit i relation till ålder och tandvårds
besök. Analys av sambandet mellan par odontit 
och hjärt–kärlsjukdom pågår och den primära 
sammanställningen tyder på att 30 procent av 
de undersökta äldre i sNAcstudien har tecken 
på förkalkning av karotiskärlen enligt tillgäng
lig information från panoramaröntgen (figur II). 
Exempel på andra studier som är på gång är att 
analysera om försökspersonernas livskvalitet har 
någon koppling till deras tandhälsa.

Figur II. Karotis kalcifikation på panoramaröntgen-
bild.

»En av de stora fördelarna med 
denna undersökning är att den är 
longitudinell över många år. «

»Vi vet till exempel att …  74 procent 
av de äldre med egna tänder har 
omfattande parodontit.«


