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God munhälsa är en del av den allmänna hälsan. Problem med 
munhälsan påverkar intagandet av mat och näring, försvagar 
vårdbalansen vid kroniska sjukdomar och ökar risken för exempelvis 
hjärt- och hjärninfarkt.

De vanligaste tand- och munsjukdomarna är folksjukdomar som 
uppstått till följd av infektion. Varannan finländare har en kronisk 
inflammation i munnen av något slag, ofta helt utan några symptom.

Det är viktigt att regelbundet besöka tandläkaren. Var och en bär 
själv ansvar för den egna munhälsan. Bästa resultat fås med god 
egenvård, hälsosamma matvanor, undvikande av tobak samt 
regelbundna tandläkarbesök. Hur ofta man behöver uppsöka 
tandläkare varierar från person till person. Syftet med vården är att 
hålla munnen frisk och fungerande samt minimera antalet ingrepp.

Målet med den förnyade servicestrukturen inom social- och 
hälsovården är att förbättra tillgången till vård, utjämna 
hälsoskillnader och minska hållbarhetsgapet. Detta gäller även 
munhälsovården.

Munhälsovården är en viktig del av hälsovården vars behov även 
måste beaktas i social- och hälsovårdsreformen.

Munhälsa en viktig del av hälsan
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Årligen vårdas ungefär en miljon vuxna patienter vid 
hälsovårdscentraler och lika många vid privata mottagningar.

Betydelsen av den privata vården är stor. Den inte enbart kompletterar 
de offentliga tjänsterna, så som inom hälsovården i övrigt. De privata 
mottagningarna finns dock i stor utsträckning i städerna. Vid 
hälsovårdscentralen betalar patienten en lagstadgad klientavgift för 
tandvården, som täcker en tredjedel av kostnaderna. På en privat 
mottagning betalar kunden fullt pris, men får ersättning av FPA. I detta 
fall betalar patienten tre fjärdedelar av vården.

FPA-ersättningarna är av större betydelse för tandvården än för 
hälsovården i övrigt, eftersom hälsovårdscentralernas resurser inte är 
anpassade för vård av hela befolkningen. FPA-ersättningarna inom 
grundtandvården balanserar systemet. Utan dessa skulle rusning 
uppstå vid hälsovårdscentralerna och klyftorna mellan olika 
befolkningsgrupper öka. FPA-ersättningar för tandvård betalas ut 
också till många låginkomsttagare.

FPA-ersättningarna skars ned i början av år 2015. Regeringen fattade 
beslut om att spara 75 miljoner euro i sjukvårdskostnaderna, varav 33 
miljoner euro inom tandvården.

I Finland är hushållens andel av hälsovårdskostnaderna hög i 
internationell jämförelse, vilket främst beror på den höga självrisken 
för läkemedel och munhälsovård.

I städerna är hälsovårdscentralernas och de 
privata mottagningarnas andel av vården 
nästan lika stor. På de mindre orterna 
erbjuds endast begränsat med privata 
tandvårdstjänster.

Hushållens andel utgörs av klientavgifter, samhällets av i 
nära på lika stora delar kommunalskatt, statsskatt och 
sjukförsäkringar.

n Under 10 %
n 10–19 %
n 20–30 %
n Över 30 %
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THL-rapport 22/2014 om hushållens 
internationellt sett höga avgiftsandel.
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Patienten betalar 
för mycket Finansieringen av 

munhälsovården

Besök hos den privata 
tandvården enligt kommun

Hushållens höga andel beror främst 
på den höga självrisken för läkemedel 
och munhälsovård, som utgör ungefär 
hälften av hushållens avgifter och 
självrisker.

HUSHÅLLEN 

58 %
SAMHÄLLET 

42 %





Det blir dyrt att 
inte uppsöka vård
Resultatgivande munhälsovård utgår från regelbundna tandläkarbesök. Då 
man upptäcker inflammationer i tid undviker man allvarliga inflammationer och 
komplikationer.

Tandläkaren undersöker och vårdar hela käkapparaten: käkleder, tuggmuskler, 
tänder, stödjevävnad och slemhinnor. Det finns bevis för att regelbunden vård 
hos tandläkare blir förmånligare och främjar munhälsan bättre. I vården deltar 
även andra proffs inom munhälsovården.

Att laga ett litet hål kostar några tior, men att helt ersätta en tand kan kosta 
tusentals euro. Dyrast blir vården om bakterier från en inflammation i munnen 
sprider sig i blodomloppet och ger upphov till en infarkt eller på annat sätt 
försämrar den allmänna hälsan.

Patienten bär ansvaret för regelbunden egenvård och hälsosamma vanor. 
Munnen insjuknar om egenvården är otillräcklig och matvanorna 
ohälsosamma. Rökning och allmänna sjukdomar ökar sjukdomsrisken. Hål i 
tänderna, m.a.o. karies, och sjukdomar i stödjevävnaden är de vanligaste 
munsjukdomarna.

TANDKÖTTSINFLAMMATION 
Ett bakterielager har uppstått på 
tandköttet och invid kanten till tänderna. 
Tandköttet rodnar, är ömt och blöder vid 
tandborstning. Vården vid 
tandköttsinflammation är bättre egenvård.

FRISKT TANDKÖTT är fast, 
ljusrött och fäster vid 
tänderna. Mellanrummen 
mellan tänderna är rengjorda 
enligt anvisningarna för 
egenvård.

Ett litet hål
Hål i tänderna är en infektionssjukdom 
orsakad av bakterier. Vid vården avlägsnas 
tandvävnaden som angripits av karies och 
ersätts med fyllnadsmaterial. Tänder lagas 
allt oftare även på grund av slitage, upplöst 
emalj och sprickor.

En frisk tand
Ytan är slät, eftersom 
bakteriebeläggningen har 
borstats bort med 
fluortandkräm.

INFLAMMATIONER I MUNNEN FRAMSKRIDER OCH SPRIDS En tandköttsinflammation som 
inte vårdas kan utvecklas till en sjukdom i stödjevävnaden, dvs. parodontit. Om 
inflammationen får fortskrida leder den till bestående skador på vävnaden. Inflammationer i 
munnen kan spridas till blodomloppet och förorsaka infarkt, öka risken för kärlsjukdom och 
försvaga vårdbalansen vid övriga sjukdomar.



Stort hål
Ju större hål desto mer skadad 
tandvävnad tvingas man borra bort. 
Hålets storlek påverkar även valet av 
fyllnadsmaterial. Att laga ett stort hål 
kan kräva flera besök hos tandläkaren. 
Bakterier kan sprida sig från ett stort 
hål till tandens inre och dess blodkärl.

Inflammation i tandpulpan
Inflammationen har spridit sig till pulpan 
och kräver rotbehandling. Den 
inflammerade vävnaden avlägsnad, hålan 
rengörs och fylls. Efter rotbehandlingen 
lagas tanden med en fyllning eller förses 
med en krona. En tand som rotbehandlats 
torkar småningom och är därför mer 
ömtålig och känslig för sprickor än en 
levande tand.

Tandprotes
Saknade tänder kan ersättas med 
en fast eller löstagbar protes. Olika 
slags proteser är del- och 
helproteser, kronor, bryggor och 
implantat, dvs. konstgjorda rötter. 
Även implantat kräver regelbunden 
vård. En konstgjord rot lämpar sig 
inte för patienter med obehandlad 
stödjevävnadssjukdom.

Att avlägsna en tand
Man blir tvungen att avlägsna en tand om den inte 
längre kan lagas eller rotbehandlas, eller vid långt 
framskriden bindvävnadssjukdom. Operation krävs 
om tanden befinner sig inuti käkbenet eller under 
slemhinnan på så vis att den inte kan avlägsnas på 
normalt sätt. En saknad tand gör det svårare att 
tugga och belastar de övriga tänderna.

PARODONTIT 
Det finns tandsten i 
tandköttfickorna, de har fördjupats, 
tandköttet är inflammerat och 
benförlusten runt tänderna har 
inletts. Bakteriebeläggningarna och 
tandstenen måste avlägsnas, och att 
sluta röka är även en del av vården. I 
vården deltar utöver tandläkaren en 
tandhygienist och patienten själv.

SVÅR PARODONTIT
Stor förekomst av tandsten under 
tandköttet, framskriden benförlust och 
djupa tandköttfickor. Tänderna kan förlora 
sitt fäste i tandköttet, mellanrum mellan 
framtänderna och varbildning i 
tandköttfickorna uppstå. Man kan få dålig 
andedräkt. Utöver grundvård kan det finnas 
behov av mikrobbehandling och/eller 
operation samt rehabilitering av bettet.
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En 65-årig kvinna med diabetes 
som röker har främst fått akut 
tandvård. Ständiga inflammationer 
har försämrat tändernas tillstånd 
och vårdbalansen för kvinnans 
diabetes. Största delen av tänderna 
måste avlägsnas och ersättas med 
löstagbara proteser.

En 35-årig kvinna som röker 
uppsöker tandläkare på grund 
av smärta i en främre nedre 
tand. Orsaken till smärtan är 
framskriden inflammation i 
tändernas stödjevävnad. 
Under tandköttet finns 
tandsten och även lätt 
beröring ger upphov till 
blödning. Situationen 
försvåras av panikstörning, 
blodtryckssjukdom och 
diabetes samt medicineringen 
för dessa. Prognosen för 
tänderna är dålig om man inte 
lyckas behandla infektionen.



Inflammationer i munnen som 
bidrar till allmänna sjukdomar

n tandköttsinflammation
n inflammation i 

stödjevävnaden
n inflammation i tandpulpan
n varböld i tandroten eller 

käkbenet
n inflammation i käkbenet
n sår och sjukdomar i 

munnens slemhinnor

n svampinfektioner i munnen
n sår från olämplig protes
n inflammationer i den 

kringliggande vävnaden runt 
synliga eller delvis synliga 
tänder

Munnen påverkar 
hela kroppen
De vanligaste tand- och munsjukdomarna är folksjukdomar. Varannan 
finländare har en kronisk inflammation av något slag i munnen. Den 
inflammerade tandköttsvävnaden kan vara lika stor som en handflata.

Vid akuta inflammationer är symptomen tydliga, och patienterna 
uppsöker vård på grund av feber, svullnad och nedsatt 
funktionsförmåga. Kroniska inflammationer i munnen är i regel 
symptomfria. De blir inte bättre av sig själv utan kräver undersökning 
och vård av tandvårdsgivare.

Inflammationer i munnen innebär en risk särskilt för personer med 
försämrad motståndskraft på grund av sjukdom eller användning av 
läkemedel. Vanliga bakterier i munnen kan även bli farliga för allmänt 
friska människor om de sprids i blodomloppet.

Matsmältning

Avsaknad av tänder försvårar intag av mat 
och gör dieten ensidig. Redan ett par saknade 
tänder gör det svårare att tugga.

Huvud och axlar

Svårigheter att tugga kan leda till huvudvärk 
eller smärta i käklederna. Muskelspänningen 
och smärtan kan sprida sig till nacken och 
axlarna.

Hjärta och blodomlopp

En bakterieinflammation i munnen ökar risken 
för kärlsjukdom och kan leda till hjärt- eller 
hjärninfarkt.

Inre organ

Inflammationer i munnen har negativ effekt 
på vårdbalansen vid flera kroniska sjukdomar, 
så som reumatism och diabetes.

Leder

Munnen måste behandlas före en 
ledprotesoperation.

Reproduktion

Inflammationer i munnen har även ett 
samband med låg födelsevikt hos spädbarn.
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http://www.hammaslaakariliitto.fi/fi/suunterveys/yleistietoa-suunterveydesta/suu-ja-yleisterveys/diabetes-ja-suu


Tre miljoner patienter uppsöker årligen 
tandvården, dvs. cirka 60 procent av 
befolkningen. Andelen av befolkningen som 
använder sig av tandvårdens tjänster har 
ökat i samtliga inkomst- och 
utbildningsklasser efter att befolkningen 
som helhet fått tillgång till av samhället 
understödd tandvård.

Munhälsan har förbättrats och antalet 
personer som saknar sina egna tänder har 
minskat. Finländarna är dock inte ens idag 
på 2010-talet lika flitiga besökare hos 
tandläkaren som invånarna i de övriga 
nordiska länderna.

Munhälsan är inte lika god i alla grupper, 
utan det finns fortfarande skillnader mellan 
olika sociala klasser och områden. Personer 
med låg utbildning har mest munsjukdomar, 
men uppsöker vård i mindre utsträckning än 
andra.

Det blir allt vanligare att äldre har kvar sina 
egna tänder, vilket ökar behovet av vård. Då 
den äldres förmåga att ta hand om den egna 
hälsan försvagas ökar sjukdomarna i 
munnen. Detta kommer att bli en stor 
utmaning för hälsovården.

Varje tredje äldre person lider av 
muntorrhet. Detta ökar risken för infektioner 
som är farliga för den allmänna hälsan och 
gör det svårare att äta.

Med tanke på folkhälsan och ekonomin lönar 
det sig att se till att hela befolkningen har 
tillgång till regelbunden munhälsovård. 
Förebyggande av sjukdomar och 
vårdåtgärder i rätt tid sparar samhällets 
kostnader och bidrar till personens hälsa 
och ekonomi.

I den nya hälsovårdsreformen måste 
munhälsovården bli mer sammankopplad 

med den övriga hälsovården. I ett 
fungerande system är tjänsterna rätt 
dimensionerade, patienterna får vård i tid 
och vårdförhållandena utgår från kontinuitet.

Bättre fungerande 
munhälsovård
n uppmuntran till förebyggande 

och egenvård
n regelbunden undersökning och 

vård 
n kontinuerliga vårdförhållanden
n services i hälsovårdscentralerna 

tryggas
n utnyttjande av privata tjänster
n smidig vårdkedja, ökat 

samarbete mellan 
grundhälsovården och 
specialsjukvården.

Utmaningarna blir allt större



Är Äldre än 65 år Tänder i genomsnitt Tänder som kräver vård

1960 200 000 1,0 200 000

1980 577 400 4,5 2 598 300

2000 787 400 9,0 7 086 600

2030 1 500 000 22 33 000 000

Antalet tänder hos finländare över 65 ökar.

D
U

O
D

EC
IM

 2
01

5;
13

1:
36

–4
1

33 miljoner
SENIORTÄNDERS FRAMTID



SUUNTERVEYDEN PUOLESTA
FÖR GOD MUNHÄLSA

Finlands Tandläkarförbund, Fabiansgatan 9 B, 00130 Helsingfors, tel. 09 6220 250, toimisto@hammaslaakariliitto.fi • www.hammaslaakariliitto.fi/sv • Tryckt av Forssa Print 2015

http://www.hammaslaakariliitto.fi/sv

