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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka antal tänder, rotrester, implantat och avtagbar protetisk 

ersättning hos personer 65 år och äldre på en ortopedavdelning samt att beskriva om det 

föreligger något samband mellan dessa variabler och BMI. Metoden som tillämpades var en 

kvantitativ tvärsnittsstudie. Data har samlats in vid en ortopedavdelning på patienter som 

skrevs in på grund av frakturer i nedre extremiteterna som tillfrågades om deltagande i studien. 

En klinisk undersökning utfördes och variabler som redovisades i studien var förekomst av 

tänder, rotrester, implantat, avtagbar protetisk ersättning och Body Mass Index (BMI). SPSS 

har använts för beskrivande och analys av data. Resultatet baserades på 181 individer. 

Medelvärde för antal tänder var 17.65, antal rotrester 0.38, antal implantat 0.46 och 

medelvärdet för förekomst av avtagbara protetiska ersättningar var 0.32. Resultatet visade inte 

på något samband mellan antal tänder, rotrester, implantat och avtagbar protetik och BMI. 

Slutsatsen är att personer 65 år och äldre på en ortopedavdelning hade cirka 18 tänder, mindre 

än en rotrest, mindre än ett implantat samt att cirka var tredje individ hade avtagbar protetisk 

ersättning. Inget samband mellan de studerande variablerna och BMI existerade. 
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1. INTRODUKTION 

1.1 Åldrandet  

Det är individuellt hur snabbt vi åldras men åldersprocessen påverkas av vårt arv, sjukdom och 

levnadsvanor (t ex såsom alkoholkonsumtion, stress och rökning) (NIH 2016). 

Medellivslängden för män i Sverige har ökat med närmare åtta år sedan 1980 och är nu 80,7 år 

medan kvinnors livslängd har ökat med fem år från 1980 och är nu 84,1 år (Socialstyrelsen 

2019). Dehlin et al. (2000) delar in åldrandet i det primära och det sekundära åldrandet. Det 

primära åldrandet är en genetisk process som inte går att påverka. Gradvis sker en försämring 

av kroppen under hela livet. Det primära åldrandet är en förprogrammerad process, håret blir 

grått, leder och muskler blir stela, ben och muskelmassan minskar och njurarnas funktion avtar. 

En försämring av balans, syn, lukt, känsel, hörsel, aptit, smak sker liksom en viktminskning och 

ett nedsatt immunförsvar. Det sekundära åldrandet kan den äldre själv påverka genom fysisk 

aktivitet och hälsosamma levnadsvanor. Åldrandet beskrivs oftast i tre faser 1) oberoende; den 

äldre är inte beroende av andra för att klara sin vardag, 2) skör; individen böjar bli mer 

beroende av andra för att klara sin vardag och 3) beroende; helt eller delvis beroende av andra 

för att klara sin vardag (Tronje et al. 2013). När vi blir äldre ökar risken att bli skör och sårbar 

vilket ökar mottagligheten för sjukdom och ohälsa (Kirkevold 2010; Strömberg et al. 2012).  

    

      

1.2 Den sköra patienten 

Skörhet kan innebära att det är svårare att återhämta sig vid sjukdom, vilket kan leda till en för 

tidig död (Morley et al. 2013). Skörhet kan beskrivas som allmän svaghet, nedsatt 

motståndskraft mot infektioner, trötthet, minskad fysisk aktivitet, nedsatt nutrition och 

begränsad reservkapacitet i kroppens olika organsystem (SBU 2013; Ferrucci et al. 

2004). För att diagnostisera skörhet måste minst tre av följande kriterier uppfyllas; oavsiktlig  
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viktnedgång, svaghet, utmattning, låg fysisk aktivitet eller långsam gånghastighet. Äldre sköra 

patienter har oftast flera sjukdomsdiagnoser såsom diabetes, hjärt- och lungsjukdom, 

demens, stroke, Parkinsons sjukdom, reumatism, depression och tumörsjukdomar 

vilket ofta medför en ökad användning av läkemedel (Tronje et al. 2013). Muntorrhet 

kan förekomma som en läkemedelsbiverkning (Wiener et al. 2010) och ökar risken för orala 

infektioner, bakterier och svampangrepp (Guggenheimer et al. 2003), samt svårigheter att äta, 

svälja, tala och en ökad risk för karies och parodontit (Fure 2004, Lindmark et al. 2019;). Ett 

högt antal läkemedel kan ge flera ogynnsamma effekter (Norlén et al. 2009), vilket 

kan leda till skörhet, dödlighet samt fallolyckor (Nordeng et al. 2009). Enligt Heuberger 

et al. (2011), har en ökad användning av läkemedel hos äldre även en negativ påverkan 

på nutritionen. 

 

 

1.3 Nutrition 

Nutrition betyder näringstillförsel av energi till kroppen så att alla grundläggande behov som 

hjärtfunktion, andning och ämnesomsättningen kan fortgå och att jämnvikt mellan hälsa och 

sjukdom kan bibehållas (Dehlin et al. 2000). Nedsatt nutrition är vanligt bland äldre i Sverige 

(Socialstyrelsen 2019) och åldrandet kan medföra stora förändringar som kan påverka 

nutritionen (Livsmedelsverket 2019). Dessa förändringar kan vara i den sociala miljön som till 

exempel förlust av sin partner men även andra faktorer som nedsatt lukt och smaksinne kan 

påverka. Även nedsatt munhälsa har inverkan på nutritionen (Andersson et al. 2002, 2004). 

Svårigheter att tugga och svälja på grund av smärta kan leda till att den äldre övergår till en mer 

ensidig och näringsfattig kost som kan resultera i undernäring (Marcenes et al. 2003; Schenker 

2003; Quandt et al 2010).  

 

 

1.3.1 Undernäring 

Undernäring är enligt Socialstyrelsen, ”ett tillstånd där brist på energi, protein och andra 

näringsämnen har orsakat mätbara och ogynnsamma förändringar i kroppens sammansättning,  
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funktion eller en persons sjukdomsförlopp” (Socialstyrelsen 2011 s.12). Undernäring är det 

mest framträdande nutritionsrelaterade problemet hos äldre (Socialstyrelsen 2019).  

 

På sjukhus och särskilda boenden är ca 30 % av de äldre undernärda (Kondrup et al 2003, 

Westergren et al. 2008). Äldre som är undernärda löper större risk för fallolyckor, frakturer och 

får oftare komplikationer efter operation så som trycksår, infektioner och sämre sårläkning 

(Brown et al. 2010). En näringsfattig kost som innehåller för lite protein har starka samband 

med undernäring. Behovet av protein ökar med stigande ålder då den äldre har en lägre 

ämnesomsättning än tidigare. Det är viktigt med en proteinrik kost för den äldre som har 

inflammatoriska sjukdomar eller som ska genomgå en operation för att kunna återhämta sig 

snabbare (Bauer et al. 2013). Undernäring och dess konsekvenser inom sjukvården har 

uppmärksammats de senaste decennierna. Nationella och internationella organisationer har 

utarbetat bedömningsverktyg för att kunna identifiera patienter som har en ökad risk för 

undernäring, det vanligaste instrumentet är att mäta BMI (Body Mass Index) (Socialstyrelsen 

2011). 

 

1.3.2 Body Mass Index  

BMI är ett instrument som mäter en individs under eller övervikt. Med hjälp av 

individens kroppsvikt i kg dividerat med längden i kvadrat m2, räknas ett värde ut som 

sedan klassificerar personen i en skala från undervikt till övervikt (Socialstyrelsen 

2019). BMI värdet minskar med stigande ålder på grund av att längden och vikten minskar när 

man blir äldre (NNR 2012). Riskzon för undervikt hos äldre som är 70 år eller mer anses vara 

BMI <22 (Socialstyrelsen 2019). 

 

       BMI < 22 ≥ 22–28 ≥ 29 

 

 Klassifikation Undervikt Normalvikt Övervikt 

Figur 1: Klassificering av BMI för personer 70 år och äldre (Socialstyrelsen 2019). 
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Vid undernäring kan symtom som trötthet, ökad läkemedelskänslighet och muskelförtvining 

uppstå. Dessa faktorer kan bidra till en ökad risk för fall vilket kan leda till frakturer (Rydholm 

et al. 2009). 

 

 

1.4 Frakturer i nedre extremiteterna  

År 2017 vårdades ca 43 000 personer 65 år eller äldre inom slutenvården för 

fallolyckor. Med åldern ökar risken för att falla på grund av nedsättning av muskelstyrka, 

syn-och hörsel, gå/balansförmågan, samt ökning av sjukdomar och läkemedelsanvändning och 

nedsatt nutrition (SBU 2013, Folkhälsomyndigheten 2019). Höftfrakturer är den fraktur 

som dominerar vid fallolyckor hos äldre. Var fjärde säng på landets ortopedavdelningar är 

belagd av en höftfrakturpatient (Rikshöft 2020). Enligt Akner et al. (2000) har man sett att 

förekomst av undernäring hos patienter med höftfrakturer är vanligt.  Detta kan leda till 

fördröjning i tillfrisknandet samt orsaka stort lidande för den äldre med längre vårdtid, vilket 

även ger ökade samhällskostnader (Socialstyrelsen 2000, Edvinsson et al. 2015). Tidigare 

studier har visat att en god oral hälsa utgör en förutsättning för en adekvat nutrition 

och tillfrisknade (Paulsson et al. 1999). 

 

 

 

1.5 Oral hälsa 
 

Munhälsan påverkar oss människor både fysiskt, psykiskt och socialt (Hugoson et al. 2002). 

Oral hälsa beskrivs enligt FDI (2016) som; möjlighet att kunna tala, le, lukta, smaka, känna, 

tugga, svälja och förmedla en rad känslor genom ansiktsuttryck med tillförsikt och utan smärta, 

obehag och/eller sjukdom i det kraniofaciala komplexet. FDI (2016), beskriver även att den 

orala hälsan är förenad med allmänhälsan och påverkar välbefinnandet. Befolkningen i 

Sverige blir allt äldre. År 2015–2030 kommer individer 75 år och äldre att fördubblas 

(Statistiska centralbyrån 2015). Äldres tandhälsa har förbättrats under decennier 

(Norderyd et al. 2015). Regelbundna tandvårdsbesök, profylaktiskt arbete, bättre 

munhygien och fluortandkräm har lett till en förbättrad oral hälsa, vilket gör att allt 

fler äldre kommer att ha kvar sina egna tänder i hög ålder. Tänder som saknas ersätts 

oftast med olika protetiska konstruktioner såsom kronor, broar, implantat och avtagbar  
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protetisk ersättning (SBU 2010). När det finns färre än 20 tänder kvar i bettet kan en 

försämring av tuggförmågan ses. Personer med färre än 20 tänder sväljer oftare större bitar och 

tar längre tid på sig att äta (Öhrn et al. 2006). Placeringen av tänderna i munnen spelar 

också en viktig roll och med fyra ocklusala kontakter (det vill säga när  

under och överkäkständer möts) anses det finnas en god tuggförmåga (Nordenram et 

al.2001). 

 

 

2.  Relevans för tandhygienisten 

Tandhygienisten möter dagligen både den friska och sjuka äldre patienten och har ett 

stort ansvar att upptäcka tidiga tecken på försämrat munstatus. Förlust av tänder kan 

leda till att den äldre väljer en mer lättuggad kost som i de flesta fall är mer 

näringsfattig och kan leda till undernäring (Nordenram et al. 2001; Marcenes et al. 

2003). Allt fler äldre som är helt eller delvis beroende av andra för att klara sin vardag 

kommer att ha kvar många av sina egna tänder, kombinerat med olika protetiska 

rekonstruktioner som brokonstruktioner, kronor och implantat  (Socialstyrelsen 2000). 

Detta innebär att samverkan mellan tandvården och andra verksamheter inom hälso–

och sjukvården, kommun och privata instanser behövs för att den äldre ska kunna 

bibehålla en god oral och allmän hälsa. Få studier har publicerats om munhälsa hos äldre 

med ortopediska skador. Därav finns en mycket begränsad kunskap i ämnet (Hagman-

Gustavsson et al. 2008). Därför är det av intresse att undersöka antal tänder, rotrester, implantat 

och avtagbar protetisk ersättning hos äldre med ortopediska skador i relation till BMI. 
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3. SYFTE  

Syftet med studien var att undersöka antal tänder, rotrester, implantat och förekomst av 

avtagbara protetiska ersättningar hos personer 65 år och äldre på en ortopedavdelning samt att 

beskriva om det föreligger något samband mellan dessa och BMI. 

 

 

4. MATERIAL OCH METOD 

En kvantitativ tvärsnittsstudie har utförts, vilket innebär att en undersökning av ett antal 

personer utförts vid ett enda tillfälle (Kristensson 2014). Data har samlats in konsekutivt på 

patienter som blev inskrivna på en ortopedavdelning på Kristianstads centralsjukhus mellan  

november 2016 och mars 2019. Ortopedavdelningen i Kristianstad vårdar patienter med akuta 

ortopediska skador som kräver operation, smärtlindring och/eller mobilisering. 

Vårdavdelningen har totalt ca 20 vårdplatser och är uppdelade på två avdelningar. 

 

4.1 Urval  

Individerna i den här studien ingick i en tidigare randomiserad kontrollerad studie (RCT) utförd 

som ett samarbete mellan Högskolan Kristianstad och Kristianstad Centralsjukhus. Syfte med 

den studien var att undersöka om ökade munhygieninsatser kunde minska vårdrelaterade 

sjukdomar. Data som insamlats till den tidigare RCT-studien har använts till den här studien. 

 

Inklusionskriterier: Patienter 65 år och äldre, som skrevs in på ortopedavdelningen på grund av 

fraktur i nedre extremiteterna och som var i behov av operativ behandling.  

 

Exklusionskriterier: Patienter som inte kunde ge samtycke till deltagande på grund av att de 

inte kunde tala eller förstå svenska och inte kunde kooperera för klinisk undersökning. 
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504 personer uppfyllde kriterierna och blev tillfrågade om att delta. Av de tillfrågade gav 240 

(47,6%) sitt samtycke. Av dessa 240 exkluderades 41 patienter; fem drog tillbaka sitt samtycke 

senare, fyra flyttades till en annan avdelning eller annat sjukhus, två avled, tre patienter var <65 

år, på 27 patienter var munhälsobedömningen inte genomförd. BMI var inte registrerat på 18 

individer vilket resulterade i ett internt bortfall. Totalt inkluderades 181 patienter i studien. 

 

 

4.2 Datainsamlingsmetod 

4.2.1 Odontologisk data 

Data samlades in av två erfarna legitimerade tandhygienister. Kalibrering av undersökningarna 

gjordes innan datainsamlingen påbörjades. Kalibreringen utfördes på sex stycken patienter på  

ortopedavdelningen. Tandhygienist 1 undersökte först patienterna enligt undersöknings-

protokollet (bilaga 1a, b), därefter undersökte tandhygienist 2 samma patienter. Protokollen 

jämfördes sedan och vid olikheter undersöktes patienten åter, gemensamt av båda 

tandhygienisterna. Individerna genomgick en klinisk undersökning i sjukhussängen på 

ortopedavdelningen med användning av spegel, ficksond och ficklampa. Variabler som valdes 

att inkluderas och redovisas i studien var antal tänder rotrester, implantat samt förekomst av 

avtagbar protetisk ersättning.  

 

 

4.2.2 Medicinsk data  

Data samlades in av legitimerad läkare och dokumenterades i journalsystemet Melior som 

används vid sjukhuset. Variabler som samlades in var kön, ålder, typ av boendeform, 
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kognition, läkemedelsanvändningen, ortopediska frakturskador (ICD-10-diagnoskoder) samt 

BMI. I studien har variabeln BMI används. Underlaget för BMI beräkning (vikt och längd) har 

i första hand patienterna själva tillhandahållit. I de fall patienterna inte kunnat ange vikt och 

längd har patienterna blivit vägda och mätta av sjukhuspersonal på avdelningen. 

 

Odontologisk och medicinsk data registrerades avkodat i en SPSS-fil (Statistical Package for 

the Social Sciences).  

 

 

 

4.3 Analys och tolkning av data 

Deskriptiv och analytisk statistik har utförts. Förekomst av färre eller fler än 20 tänder,  

rotrester, implantat samt avtagbar protetisk ersättning har analyserats. För att undersöka  

förekomst av statistiskt signifikanta samband mellan BMI och antal tänder, rotrester, implantat  

och avtagbar protetisk ersättning har Pearson Chi-Square använts. Statistisk signifikans på 5 %  

nivå (p < 0,05) har använts. För att få fram sambandsanalys i SPSS så har BMI kategoriserats i  

två grupper och redovisats som undervikt (BMI < 22) och normalvikt till övervikt (BMI ≥ 22).  

Frekvensanalyser och korstabeller utförts i SPSS och redovisats i tabeller, figurer och löpande  

text. I korstabellerna och figurerna redovisas tand- och medicinskt status.  
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4.4. Etiska aspekter 

Etiskt tillstånd har inhämtats från etikprövningsnämnden i Lund (Dnr 2016/199). 

Forskningsetiska riktlinjer enligt Helsingforsdeklarationen (2013) har följts. Studien har tagit 

hänsyn till de fyra forskningsetiska principerna informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitets kravet och nyttjandekravet (Helsingforsdeklarationen 2013). Konfidentialitets 

kravet har följts, allt material var avkodat och kunde inte härledas till de medverkande i 

studien. Nyttjandekravet har följts och det innebär att samtliga uppgifter som har samlats in har 

enbart används i studien och inte i något annat syfte (Kristensson 2014), samt att data inte har 

förvrängts eller förvanskats utan återgavs som den var. Utöver detta har vi strävat efter 

öppenhet, sanningsenlighet och rättvis bedömning genom hela uppsatsarbetet med bakgrund av 

Vetenskapsrådets publikation om God Forskningssed (Vetenskapsrådet, 2017) och enligt 

Helsingforsdeklarationen (2013). 
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5. Resultat 

Resultatet baserades på 181 individer, som redovisas i både text och tabellform. Medelåldern hos 

individerna var 80.9 år (SD±7.9) den yngsta individen var 65 år och den äldsta var 100 år. Den 

dominerande ortopediska diagnosen hos studiepopulationen var höftledsfrakturer 153/181 

(84.5%).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BMI för studiepopulationen var 24.9 (SD±4.7). Den individ som hade lägst BMI 

hade 17.0 och den som hade högst hade 39.0. Ett BMI intervall 22–28  

(n=102/181) var vanligast hos individerna i studien (tabell 1). 

 

 

 

Tabell 1: Redovisning av studiepopulationens BMI i antal och procent hos 181 

individer. 
                                                        

  BMI            Antal                         Procent  

       

Undervikt                                                                                          

< 22 

 

 

 

            42                      

                                                                                                              

                        

                                      

 

23,2 

                            

 

 

 Normalvikt  

≥ 22–28  

 

 

Övervikt 

≥ 29 

            102 

 

            37                                

                            56,4 

 

20,4 
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5.2 Antal tänder 

Nittioen (50.3%) av de 181 individerna i studien hade färre än 20 tänder. Av dessa 91 individer 

hade 20 (22.0%) BMI < 22, 54 (59.3%) BMI ≥ 22–28 och 17 (18.7%) BMI ≥ 29. Medelvärdet 

för antal tänder för individerna i studien var 17.65 (SD±8,2).  De individer som hade flest egna 

tänder hade 24 tänder (8.3%). Total tandlöshet förekom hos 15 individer (8.3%). 

 

 

Figur 1. Redovisning av individer med förekomst av fler eller färre än 20 tänder i antal (n) på individnivå fördelat på BMI 

< 22, BMI ≥ 22–28 och BMI ≥ 29 hos 181 individer.  

 

Det var 20/42 (47.6%) individer med < 20 tänder i BMI gruppen < 22, respektive 71/139 

(51.1%) i BMI gruppen ≥ 22 (OR:0.871.CI: 0,436-1.737, p=0.694) (tabell 2).  
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5.3 Rotrester 

Tjugofem av 179 individer (14.0%) hade rotrester (data saknas för två individer, en i BMI 

gruppen ≥ 22–28 gruppen och en i BMI gruppen ≥ 29). Av de 25 individerna hade 7 (28.0%) 

BMI < 22, 15 (60.0%) BMI ≥ 22–28 och 3 (12.0%) BMI ≥ 29. Medelvärdet för antal rotrester 

för individerna i studien var 0.38 (SD±1.5). Resultatet visade att den individ som hade flest 

rotrester hade 17 stycken. Att ha en rotrest var det antal som var vanligast i studien 14 (50.0%) 

följt av två rotrester 7 (25.0%) 

 

            
 
Figur 2. Redovisning av individer med eller utan förekomst av rotrester i antal (n) på individnivå fördelat på BMI 

< 22, BMI ≥ 22–28 och BMI ≥ 29 hos 179 individer.  

 

*Data saknas för två individer, en i BMI ≥ 22–28 och en i BMI ≥ 29 

 

 

 

Det var 7/42 (16.7%) individer med rotrester i BMI gruppen < 22 respektive 18/137 (12.9%) i 

gruppen BMI ≥ 22 (OR: 1.273, CI:0.500-3.244, p= 0.612) (tabell 2). 
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5.4 Implantat 

Tjugoen av 181 inivider (11.6%) hade dentala implantat. Av dessa hade 3 (14.3%) BMI < 22, 

13 (61.9%) BMI ≥ 22–28 och 5 (23.8%) hade BMI ≥ 29. Medelvärdet för antal implantat för 

individerna i studien var 0.46 (SD±1,5). Den individ som hade flest implantat hade 12 stycken. 

 

     
 

Figur 3. Redovisning av individer med eller utan förekomst av implantat i antal (n) på individnivå fördelat på BMI 

< 22, BMI ≥ 22–28 och BMI ≥ 29 hos 181 individer.  

 

Det var 3/42 (7.1%) individer med implantat i BMI gruppen < 22, respektive 18/139 (12.9%) i 

BMI gruppen ≥ 22 (OR: 1.238, CI: 0.454 -3.374, p=0.676) (tabell 2). 
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5.5 Avtagbara protetiska ersättningar 

Fyrtiotvå individer (23.2%) hade minst en avtagbar protetisk ersättning. Av dessa hade 9 

(21.4%) < 22 BMI, 22 (52.4%) BMI ≥ 22–28 och 11 (26.2%) BMI ≥ 29. Medelvärdet för 

avtagbara protetiska ersättningar för individerna i studien var 0.32 (SD±1.8). Avtagbar 

protetisk ersättning i överkäken var mest förekommande (71.4%).  

 

 
Figur 4. Redovisning av individer med eller utan förekomst av avtagbara protetiska ersättningar i antal (n) på 

individnivå fördelat på BMI < 22, BMI ≥ 22–28 och BMI ≥ 29 hos 181 individer. 

 

 

Det var 9/42 (21.4%) individer med avtagbar protetisk ersättning i BMI gruppen < 22 

respektive 33/139 (23.7%) i BMI gruppen ≥ 22 (OR: 1.103, CI: 0.525-2.321, p=0.795)  

(tabell 2). 
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5.6 Samband mellan antal tänder, rotrester, implantat, avtagbar protetisk ersättning, och BMI.  

Inget signifikant statistiskt samband mellan de undersökta variablerna och BMI (tabell 2). 

Tabell 2: Redovisning av antal tänder, rotrester, implantat och avtagbar protetisk ersättning i 

antal och procent (%) på individnivå fördelat på BMI <22 respektive BMI ≥22 hos 181 

individer. 

                      
                     BMI <22 

                    Total antal=42      

                    (%) 

 

 

 

 

 
   BMI ≥22        

 Total antal=139 

  (%)   

  
             OR                    CI                 p-värde 

 

  

Tänder 

 
Antal individer       20 (47.6) 

med <20 tänder 

 
Antalindivider 

med ≥20 tänder     22 (52.4)                      

 

 

 

 

 

 

                     

 
    71 (51.1)         

 

 

 

    68 (48.9)                

 

 

     

              

 

                

 

               0.871              0.436-1.737             0.694           

 

                                                                                             

                       

 
                                                                                  

Rotrester 

 
Antal individer        7(16.7) 

med rotrester 

 

Antal individer       35(83.3) 

utan rotrester 

 

   

 

     

                                                                                    

                                                          

 
   18 (13.1)                                              

 
 

   119 (86.9)            

              

 

               

 

               1.273               0.500-3.244            0.612           

 

                                                                       

 

                                                                          

 

                                                                      

Implantat 

 
Antal individer        3(7.1) 

med implantat 

 

Antal individer       39(92.3) 

utan implantat 

 

Protetik        

                                                                  

   

 

 

 

                    

 
   18 (12.9) 

 

 

   121 (87.1) 

 

 

                                                               

               

 

               

                1.238               0.454-3.374          0.676           

    

                                                                      

 

 

                                                                       

 

                                                      

                                                                                                            

                                          

Antal individer      9(21.4) 

med avtagbar  

protetisk ersättning 

 

Antal individer      33(78.6) 

utan avtagbar 

protetisk ersättning 

 

 

 

     33 (23.7) 

 

  

 

    106 (76.3)      

               

               1.103               0.525-2.321         0.795                                               

 

 

                                                                       

Data för rotrester saknades för två individer i BMI ≥22 (n=137/179) 
OR= Odds Ratio Estimate                                                                                                                                                                                   

CI=Confidence Interval 

*=p <0.05    
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6. Diskussion 

6:1 Metoddiskussion 

En kvantitativ tvärsnittsstudie har använts som metod för att undersöka ett eventuellt samband 

mellan BMI och antal tänder, rotrester, implantat och förekomst av avtagbar protetisk ersättning hos 

patienter 65 år och äldre inneliggande på en ortopedavdelning. Metoden var lämplig för att kunna 

inhämta och analysera data som svarade på studiens syfte. Tvärsnittsstudien gav en bild av 

populationen under en viss tidpunkt och vid ett enda tillfälle (SBU 2017).  

 

Resultatet baserades på 181 patienter. Under studieperioden tillfrågades 504 patienter som 

uppfyllde kriterierna. Kriterierna för studien var 65 år och äldre som drabbats av fraktur i nedre 

extremiteterna samt var i behov av operativ behandling. Av dessa gav 240 patienter (47.6 %) 

samtycke till att delta i studien. Att 264 individer inte gav sitt samtycke till att medverka i studien 

kan bero på hög smärtpåverkan när de tillfrågades vid inskrivningen. Många patienter upplever 

en svår och intensiv smärta vid ankomst till sjukhus och orkar inte ta beslut (Archibald 2003). 

Det stora bortfallet på 264 patienter kan ha påverkat resultatet i studien.  

 

För att få fram sambandsanalys i SPSS så kategoriserades BMI i två grupper; undervikt och 

normal/övervikt. Varför denna indelning valdes och att inte undervikt ställdes mot övervikt var 

för att majoriteten av individerna (102/181) var normalviktiga och då hade det blivit för stort 

bortfall i studien. 

 

Då den kliniska undersökningen av munhälsan utfördes med deltagarna i sjukhussäng kan det 

finnas brister i registreringen, på grund av begränsad insyn och ergonomiska svårigheter. 

Insamlingen av data genomfördes av erfarna tandhygienister, vilka var medvetna om de 

svårigheter som fanns och försökt anpassa sig till detta. Ytterligare en svaghet med den kliniska 

undersökningen var att den genomfördes enbart med spegel, ficksond och ficklampa. Tillgång 

till röntgenbilder eller panoramaröntgen saknades. Röntgenbilder eller panoramaröntgen hade 

varit till hjälp för att korrekt kunna bedöma antal implantat och rotrester. 
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6.2 Resultatdiskussion   

Tidigare studier finns där man undersökt karies och parodontit i relation till BMI (Greenway & 

Greenway, 2000; Burt et al. 2006; Eun-Jin, Bo-Hyoung, & Kwang-Hak, 2011) men ett fåtal har 

publicerats om antal tänder, rotrester, implantat och avtagbar protetisk ersättning har någon 

påverkan på BMI hos äldre. Individerna i studien hade i genomsnitt 17,6 tänder (SD±8,2), 0.38 

(SD±1.5) rotrester, 0.46. (SD±1,5) implantat och 0.32 (SD±1.8) avtagbara protetiska 

ersättningar. Något samband mellan någon av dessa variabler och BMI fanns inte. I en tidigare 

studie (Hugosson et al. 2005) redovisades att 80-åringar har i genomsnitt 18 tänder, vilket 

stämmer överens med resultatet från vår studie. 

 

Av de som hade färre än 20 tänder var 78.0 % normalviktiga eller överviktiga (BMI ≥ 22), 

vilket talar emot tidigare studier (Sheiham et al. 2001; Sahyoun et al. 2003; Stanner 2005; 

Hirotomi et al. 2010). Där fann man att ett lågt antal tänder samt placeringen av tänderna i 

tandbågen kan leda till en försämrad tuggförmåga, vilket i sin tur kan leda till att individen 

övergår till en mer ensidig och näringsfattig kost som kan resultera i undernäring. Äldre 

personer som har kvar sina egna tänder har generellt sett ett högre intag av vitaminer 

och mineraler och därmed bättre nutritionsstatus (Stanner 2005). Personer med få eller 

inga av sina tänder kvar är mer begränsade i sitt matval och undviker ofta svårtuggad 

mat som äpplen, apelsiner, råa morötter, nötter och grovt bröd (Stanner 2005; Sahyoun 

et al. 2003 och Sheiham et al. 2001). Detta kan bidra till en ökad risk för undervikt 

(Schenker 2003). Ikebe et al. (2007) fann att den subjektiva tuggförmågan inte 

behöver spegla den objektiva tuggförmågan då personer med få tänder kan uppleva en 

fullgod tuggförmåga och vice versa. Detta är inget som undersöktes i den föreliggande 

studien men hade kunnat vara av intresse. Placeringen av tänderna / implantaten i munhålan 

eller antal tandkontakter (när tand i över och underkäke möts) undersöktes inte. Detta är en 

begränsning i studien då antalet tuggytor också spelar en viktig roll för tuggförmågan 

(Nordenram et al. 2001; Sahyoun et al. 2003). 
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Förekomst av rotrester var inte relaterat till BMI. Den individ som hade flest antal 

rotrester (17 stycken) hade ett emellertid ett lågt BMI (< 22), vilket kan tyda på att få 

tuggkontakter kan påverka tuggförmågan och valet av kost (Quandt et al. 2010; Marcenes 

et al. 2003; Schenker 2003).  

 

Studiens resultat visade inget statistiskt signifikant samband mellan förekomst av 

implantat och BMI. Tidigare forskning har visat att ersätta förlorade tänder med 

implantat gav en god tuggfunktion (Muller et  al. 2008), vilket även den här studien 

visade tendenser på, 18 individer (86.0 %) med implantat hade normalvikt till övervikt 

med ett BMI på ≥ 22. Att 18/21 individer med implantat hade normal till övervikt kan 

också bero på en bättre socioekonomisk status. Tidigare forskning har visat att 

individer med en bra socioekonomisk status äter en mer näringsrikkost 

(Livsmedelsverket 2016). 

 

I studien påvisades inget statistiskt signifikant samband mellan förekomst av 

avtagbara protetiska ersättningar och BMI. Resultatet visade att 87,5 % av individerna 

med helprotes i över och underkäke hade normalvikt till övervikt i BMI, vilket kan 

tyda på att individernas proteser var välanpassade. I en tidigare studie av Marshall et 

al. (2002) såg man att illasittande proteser ledde till ätsvårigheter och obalanserad kost 

på grund av smärta och obehag, medan individer med välsittande proteser hade samma 

kostvariation som personer med egna tänder. En annan orsak till att individer med 

protetiska ersättningar hade en normalvikt till övervikt kan vara att man väljer en mer 

lättuggad kost, vilket oftast är mer kaloririk.  

 

 

Studien visade att 23.0 % av samtliga individer som var inneliggande på ortopedavdelningen 

var underviktiga vilket var färre än vad Akner et al. (2000) studie visade, där hälften av alla 

äldre som fått en höftfraktur var underviktiga. En förklaring till detta kan ha varit att BMI (vikt 

och längd) i första hand tillhandahölls av patienterna själva. I de fall då patienterna inte kunnat 

uppge egna värden har sjukhuspersonal vägt och mätt deltagarna. BMI kan då grunda sig på 
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varierande mätvärden med olika tillförlitlighet och aktualitet. Det är inte att rekommendera att 

basera BMI på patientens egna uppgifter då det har visat sig att värdena skiljer sig signifikant 

mot objektivt uppmätta värden (Geurden et al. 2012). Det BMI-index som ligger till grund för 

studien är Socialstyrelsens (2019), klassifikation för personer 70 år och äldre med undervikt 

som utgår från BMI < 22. Hade studien utgått från något annat BMI-index såsom exempelvis 

WHO, där undervikt registreras från BMI= 23, hade resultatet kunnat se annorlunda ut. 

Anledningen till Socialstyrelsens BMI-index har valts i denna studie är att många sjukhus och 

vårdprogram använder sig av dessa mätvärden.  

 

 

Även om resultatet inte uppvisade någon statistisk relevans i nuläget så vet vi att äldre 

personer som utsatts för fallskador har en stor risk att drabbas av en försämrad 

livskvalité och depression som har en negativ inverkan på återhämtning. Dessa 

personer som tidigare haft regelbunden tandvårdskontakt förlorar oftast den när de blir 

äldre och beroende av andra för att klara sin vardag (Tronje 2013). För att kunna 

upptäcka och förebygga ohälsa i tid är det viktigt att främja ett tvärprofessionellt 

samarbete mellan olika yrkesprofessioner.  

 

 

9. Slutsats 

Den aktuella studien visade inget samband mellan antal tänder, rotrester, implantat 

eller förekomst avtagbara protetiska ersättningar och BMI.  
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