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Landstingets hälsoinriktade arbete: 

försök till meta-beskrivning

Arena:
Hälso- och sjukvården

Bemötande

”Hur möter jag Elsa 77 år 

som behöver röra sig mer?”

• Skolan

• Utökning av ämnet idrott

• Rörelse på lektionerna

• Rörelse på rasterna

FYSS

FAR

• På fritiden

• Kultur

• Idrottsrörelser

• Infrastruktur

Arena:
Befolkningen

´”Att få barnen att röra sig”

Elin 5 år behöver

springa, klättra, 

hoppa på dagis

Hänger samman

”Jag murar”

”Jag bygger 

en katedral”

Elsa 77 år behöver 

röra sig mer

Kunskap och metoder

Bakgrund

För att möta framtidens utmaningar har Landstinget Västmanland valt att särskilt prioritera ett hälsoinriktat 

arbete inom hälso- och sjukvården. Det finns dock ett behov av en övergripande beskrivning av detta 

arbete och dess innehåll eftersom det i praktiken kan se väldigt olika ut beroende på profession och 

organisatorisk hemvist.

Syfte

Det här arbetet har som syfte att via en meta-beskrivning ta fram ett dokument över enskilda enheters 

hälsoinriktade arbete och hur detta arbete förhåller sig till organisationens totala hälsoinriktade arbete samt 

den nationella folkhälsopolitiken. 

Metod

Ett dokument tas fram särskilt anpassat för att inventera och 

beskriva landstingets hälsoinriktade arbete utifrån:

• De 11 nationella folkhälsomålen

• Typ av aktivitet

• Aktuella referensdokument

• Arena

• Målgrupp

Matrisen nedan utgör ett exempel på hur ett sådant dokument 

skulle kunna se ut. Den sammanfattar det hälsoinriktade arbetet 

för varje målområde och målgrupp ungefär som i figuren till höger. 

Av dokumentet ska också framgå om särskilda prioriteringar 

behöver göras. Till exempel kan landstinget välja att under en viss 

period satsa specifikt på målområde 3 och 9 med fokus på våld i 

nära relation respektive fysisk aktivitet.

1. Delaktighet och inflytande i samhället
Aktivitet

/Arena 

2. Ekonomiska och sociala förutsättningar

3. Barn och ungas uppväxtvillkor
Aktivitet

/Arena 

4. Hälsa i arbetslivet

5. Miljöer och produkter

6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
Aktivitet

/Arena 

7. Skydd mot smittspridning
Aktivitet 

/Arena

8. Sexualitet och reproduktiv hälsa

9. Fysisk aktivitet
Aktivitet

/Arena 

10. Matvanor och livsmedel

11. Alkohol, narkotika, doping, tobak och spel
Aktivitet

/Arena 

Målområden Förväntat resultat

Beskrivningen av det hälsoinriktade arbetet får en 

övergripande struktur med tydlig koppling till den 

nationella folkhälsopolitiken och de 11 

folkhälsomålen. Medarbetarnas kunskap om 

organisationens hälsoinriktade arbete borde 

därmed växa, både med avseende på 

aktiviteternas innehåll och var de äger rum. 

Samverkan kring frågorna inom den egna 

organisationen underlättas. Vi får en samverkan 

med bättre förutsättningar till gemensam 

förståelse och på så vis ett ökat engagemang för 

det hälsoinriktade arbetet. 

Sevek Engström, E-post: sevek.engstrom@ltv.se

Chef, Kompetenscentrum för hälsa

Fredrik Söderqvist, E-post: fredrik.soderqvist@ltv.se

Epidemiolog, Kompetenscentrum för hälsa/ Postdoktorand, Centrum för klinisk forskning

Fysisk aktivitet      Mål: Att invånarna rör sig mer
Referensdokument: x1, x2, osv



Lur, lur, strålande lur

Syfte

Syftet med den här studien var att vidare undersöka ett samband mellan 

långvarig användning (upp till 28 år) av trådlösa telefoner (DECT-telefon 

och mobiltelefon) och risken för elakartad (malign) hjärntumör (gliom). 

Studien godkändes av regional etikprövningsnämnd. 

Metod

Vi genomförde en omfattande fall-kontrollstudie av hjärn-tumörpatienter (ICD-7 kod 193.0) i 

åldern 18-75 år för tidsperioden 2007 till 2009. Diagnosverifiering genom vävnadsprov var 

ett inklusionskriterium. För varje fall drogs en kontroll slumpmässigt (inom 5-års strata) ur 

befolkningsregistret. Hela Sverige ingick i studien.

Information om användning av trådlösa telefoner inhämtades med enkätteknik och 

kompletterades vid behov via uppföljande telefonsamtal. Exponeringsbedömningen vilar på 

deltagarnas skattning av total genomsnittlig samtalstid i minuter per dag, tid från första 

användning samt vilket öra (lateralitet) som varit dominerande (>50%) vid samtal. 

Oddskvoter (OR) beräknades med hjälp av logistisk regression justerad för ålder, kön, 

socioekonomisk indelning (SEI) och diagnosår. Som oexponerade räknades de som varken 

använt DECT-telefon eller mobiltelefon eller som påbörjat sin användning ≤ 1 år innan 

diagnosår. Samma år användes för kontrollpersonen som för respektive fall. Här redovisas 

resultaten för total (kumulativ) användning i timmar, latenstid (tid från första användning till 

diagnos), samt lateralitet (sida som använts vid telefonsamtal i relation till sida för 

hjärntumör). ’Restricted cubic splines’ åskådliggör sambanden mellan användning av 

trådlösa telefoner och den relativa risk (RR) för hjärntumör (Figur 1 & 2). 95 % CI är det 

intervall inom vilket den sanna risken för population finns med 95 % säkerhet. 

Figur 1. Relativ risk (OR) för total samtalstid. 

Figur 2. Relativ risk (OR) för år av användning. 

Fredrik Söderqvist      Centrum för klinisk forskning & Kompetenscentrum för hälsa     fredrik.soderqvist@ltv.se

Lennart Hardell Universitetssjukhus Örebro      lennart.hardell@orebroll.se 

Michael Carlberg        Universitetssjukhus Örebro      michael.carlberg@orebroll.se

Resultat

Bland tillfrågade fall med elakartad hjärntumör deltog 87% (n=593) och bland kontroller 85% (n=1368). En 

statistiskt signifikant förhöjd risk sågs för användning av trådlösa telefoner totalt (samtliga typer) med OR = 

1.7, 95% CI = 1.04-2.8. Som illustreras i Figur 1 är risken främst relaterad till den kumulativa samtalstiden 

men enligt Figur 2 har även antal år av användning betydelse; efter 23 år ser vi att nedre CI överstiger 1.0 

och den relativa risken blir statistiskt signifikant förhöjd. Ytterligare två viktiga resultat i den här studien 

hämtar vi från analysen av lateralitet och tumörläge. Risken är högre om man rapporterat en dominerande 

(>50%) användning av trådlös telefon på samma sida av huvudet som tumören och för tumörer med läge 

nära den högsta exponeringen, det vill säga tinningloben.   

Slutsatser

• Studien bekräftar tidigare resultat om ett samband mellan långvarig och 
intensiv användning av trådslösa telefoner och ökad risk för hjärntumör 

• Risken är högre för dem som främst använt telefonen på samma sida av 
huvudet som tumören uppstod på samt för tumörer i tinningloben

Implikationer

• Allmänheten bör begränsa 
onödig exponering 

• Barn bör inte använda trådlösa 
telefoner till samtal

Relaterad litteratur: 

Hardell L, Carlberg M, Söderqvist F, Hansson Mild K. Int J Oncol. 2013 Dec;43(6):1833-45.

Bakgrund

Dagens maxexponering för radiofrekventa elektromagnetiska fält (RF) regleras av gränsvärden som 

baseras på uppvärmning av vävnad. Debatten som nu förs handlar om huruvida icke-termiska nivåer av 

exponeringen  på sikt ger upphov till skadliga effekter som nuvarande gränsvärde i så fall inte skyddar mot. 

Det vetenskapliga stödet  från mekanistiska studier, det vill säga cell och djurstudier,  är relativt svagt. 

Ökad bildning av fria radikaler (ROS) kan vara en mekanism. Däremot visar flera epidemiologiska studier 

ökad risk för hjärntumörer efter långvarig användning av trådlösa telefoner. Det är också anledningen till att 

WHO:s cancerorgan, International Agency for Research on Cancer (IARC) i maj 2011 klassificerade RF 

som möjligen cancerframkallande för människa. 



Folkhälsa och folkhälsoarbete

Fredrik Söderqvist, E-post: fredrik.soderqvist@ltv.se

Epidemiolog, Kompetenscentrum för hälsa/ Postdoktorand, Centrum för klinisk forskning 

Bakgrund

Med folkhälsoarbete menas systematiska och målinriktade hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser för att 

åstadkomma en god och jämlik hälsa för hela befolkningen. Ett sådant arbete påbörjades relativt tidigt i Landstinget 

Västmanland. Här introducerades t ex befolkningsundersökningar som Liv och Hälsa Ung redan 1995 och motsvarande 

vuxenundersökning, Hälsa på lika villkor, år 2000. Dessa kunskapsunderlag har sedan dess använts för styrning och 

planering av folkhälsoarbetet på både regional och lokal nivå. 

Landstingets folkhälsoarbete

Landstingets folkhälsoarbetet kan som framgår av figuren nedan beskrivas dels utifrån det strategiska och taktiska 

arbetet dels utifrån det operativa arbetet. Det senare sker framförallt inom mödra- och barnhälsovården, vid länets 

ungdomsmottagningar samt inom hälso- och sjukvården som på senare tid fått en mera tydlig hälso- och sjuk-

domsförebyggande inriktning. 

Hälsoutvecklingen
Kunskapsunderlag:

• Liv och Hälsa Ung 
• Hälsa på lika villkor
• Registerdata

Fokusområden

• Jämlik hälsa
• Psykisk hälsa
• Livskvalitet

Spridning

• Presentationer
• Rapporter
• Nyhetsbrev

Stöd
Konsultativt stöd:
• Dialogmöten med kommuner

Processtöd

• Stöd i det processinriktade 
hälsofrämjande arbetet i dialog 
med kommuner och andra aktörer

Kunskapsstöd

• Erbjuda utbildning i syfta att skapa 
en gemensam helhetsbild av länets 
folkhälsoarbete

FoU
Utvärdering av frågeinstrument

• Hälsorelaterad livskvalitet
• Positiv psykisk hälsa
• Depression & Ångest
• Existentiell hälsa

Utveckling av nya metoder

• Hälsocenter Västmanland
• Kulturprojektet läget

Vetenskaplig publicering

• Hur mäter man psykisk hälsa?
• Effekter av hälsoundersökningar
• Jämnställd hälsa och vård
• Bestämningsfaktorer för positiv 

psykisk hälsa

Det strategiska och taktiska arbetet – som är huvuduppdraget för Kompetenscentrum för hälsa (KCH) – utgörs av tre 

delområden: hälsoutvecklingen, stöd och forskning. Kunskapsunderlagen hjälper oss att följa utvecklingen i länet och 

länets kommuner. Vanligen handlar det om frågor kring levnadsvanor, livsvillkor och mående vilka ibland kompletteras för 

att belysa särskilda fokusområden (se figur). 

Kunskapsunderlagen sprids idag främst digitalt (se t ex: www.ltv.se/lhu2014). Ansvariga för denna rapportering är 

epidemiologer vid Kompetenscentrum för hälsa (KCH). Mottagare är framförallt landstings- och kommunpolitiker, 

tjänstemän, skolor, nämnder och råd. 

Utmaningen i det strategiska arbetet består främst av att öka samverkan och dialog för att omsätta aktuell kunskap om 

hälsan ute i kommunerna. Därför erbjuder KCH olika former av stöd vilka sammanfattas i figuren (stöd) ovan. Det kan 

handla om allt från konsultativt stöd av hälsoplanerare till operativt stöd från hälsovägledare i någon av länets 

hälsocenterverksamheter.

Slutligen handlar det strategiska arbetet också om att kontinuerligt höja kvaliteten i de kunskapsunderlag och metoder 

som används. Ett exempel på metodutveckling utifrån kunskapsunderlag om hälsa är Hälsocenter-verksamheten. Som 

framgår av figuren (FoU) ovan har KCH en rad aktiviteter inom detta område. 

Mödra- och barnhälsovård samt 
Ungdomsmottagningar

Hälsofrämjande och preventivt arbete 
(Befolkningsinriktat )

Hälsocentrum Västmanland

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 
arbete (Befolknings- och patientinriktat)

Hälso- och sjukvården i stort

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 
arbete (Patientinriktat)
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Landstingets folkhälsoarbete innehåller både strategiska och operativa inslag med allt från 

strukturell planering på organisationsnivå till stöd för livsstilsförändring på individnivå samt en 

fortlöpande utvärdering av dessa processer.



Sluta röka!

Kalla fakta

▪ 33 personer dör varje dag 

på grund av rökning i Sverige

▪ Rökningens skadeverkningar

kostar 30 miljarder kronor varje år -

nästan 5 gånger så mycket som 

Landstinget Västmanlands årliga budget

▪ 1.6 miljoner svenskar använder tobak 

varje dag

▪ Hälften av dem som vill få hjälp att sluta 

just nu får professionell hjälp

▪ Det krävs i genomsnitt 3-4 försök 

innan man lyckas sluta

Vad har vi gjort?

▪ Randomiserade studier med 

hög- och lågintensiva rökslutarprogram -

med personlig kontakt inom Folktandvården

Västmanland och med telefonkontakt

på Sluta-röka-linjen

▪ Jämfört behandlings- och kostnadseffektivitet 

hos programmen 

▪ Följt upp med postenkäter efter 1 år

och inom tandvården även efter 5-8 år

Vad har vår forskning visat?

▪ Inom tandvården var högintensivt (HI)

program effektivare än lågintensivt (LI)

Båda programmen var mycket 

kostnadseffektiva

Jämfört med att inte göra något alls 

sparar samhället pengar på att införa 

det lågintensiva programmet

▪ På Sluta-röka-linjen var hög- och 

lågintensivt program (HI/LI) lika effektiva; 

det spelar ingen roll om man blir uppringd 

eller enbart får ringa själv vid behov 

▪ Snus eller läkemedel som ersättning för 

rökning ökade inte chansen att bli rökfri 

Vad arbetar vi med nu?

▪ Vidareutveckling av Sluta-röka-linjen:

Kostnadseffektivitet

Effektivitet för olika subgrupper

Effektivitet över tid sedan 1999

Bortfallsanalys

▪ Kostnadseffektivitet av långtidsresultat 

inom tandvården

▪ Tobaksfri psykiatri inom Landstinget 

Västmanland

33 personer dör varje dag i onödan

Det lönar sig alltid att sluta röka

Behovet av rökavvänjningsstöd är större än tillgången 

Resurserna måste utnyttjas effektivt

Forskningen är ett samarbetsprojekt mellan Landstinget Västmanland, 

Uppsala universitet och Karolinska Institutet.

Kontakt: Eva Nohlert, tandläkare, med dr. eva.nohlert@ltv.se 

Svarsfrekvens
59%

Rökfri



Smoking cessation in a dental setting. 
Comparison of the cost-effectiveness of a 

high- and a low-intensity treatment at 

long-term follow-up in a randomized trial

Conclusions
▪ HIT was even more cost-effective than LIT at long-term than at short-term follow-up

▪ Cost-effectiveness analysis favours the more costly HIT if decision-makers are willing to 

spend at least 3,092 Euro/QALY for tobacco cessation treatment

eva.nohlert@regionvastmanland.se

Eva Nohlert1, PhD, DDS, Ásgeir R Helgason2,3, PhD, Pia Johansson4, PhD, 

Åke Tegelberg1,5, PhD, DDS, Inna Feldman6, PhD
1Centre for Clinical Research, Uppsala University, Västerås, Sweden 2Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden 3Reykjavik 

University, Reykjavik, Iceland 4Public Health & Economics, Huddinge, Sweden 5Faculty of Odontology, Malmö University, 

Malmö Sweden 6Department of Public Health and Caring Sciences, Uppsala University, Uppsala, Sweden

Background

There is strong evidence for the effectiveness of

tobacco control programs, i.a. in the dental setting. 

However, cost-effectiveness analyses are also

required to support in decisions on allocation of

societal resources. 

We have previously performed a RCT of a high- and 

a low-intensity treatment (HIT and LIT) for smoking 

cessation in a dental setting in Sweden. 

Effectiveness was assessed after 1 year and 5-8 
years. 

Aims

• A cost-effectiveness analysis of HIT and LIT using

long-term follow-up effectiveness data 

• A validation of previous cost-effectiveness results 

based on short-term follow-up

Methods

The economic evaluation

• performed in a societal perspective

• based on treatment costs and number of abstinent 

participants after 1 year and 5-8 years

• future disease-related costs (in Euro 2014) and 

health effects (in quality-adjusted life-years, 

QALYs) were estimated via a Markov model

• treatments were explicitly compared in an 

incremental analysis and the result presented as 

an incremental cost-effectiveness ratio (ICER)

Results

• The more costly HIT led to a higher number of 

point prevalence abstinent participants after 1 

year and a higher number of sustained abstinent 

participants after 5-8 years 

• This translates into larger health gains and costs 

avoided for HIT than LIT

• The incremental cost/QALY of HIT compared to 

LIT amounted to 2,430 Euro and 1,020 Euro 

using short- and long-term effectiveness 

respectively, which is considered very cost-

effective in Sweden 

For point prevalence abstinence at 1 year (CEA short-term) 

and sustained abstinence at 5-8 years follow-up (CEA long-term)



Ability to cope with stress without 

smoking predicts smoking cessation

Conclusions
 Perceived ability to handle stress and depressive mood without smoking at baseline predicts 

abstinence after 12 months

 An assessment of/adjustment for stress and depressive mood coping skills may be appropriate

in future smoking cessation research

eva.nohlert@regionvastmanland.se

Eva Nohlert1, PhD, DDS, John Öhrvik1, PhD, Ásgeir R Helgason2,3, PhD 
1Centre for Clinical Research, Uppsala University, Västerås, Sweden 2Reykjavik University, Reykjavik, Iceland

3Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden

Background: Knowledge of modifiable baseline 

factors in real-life settings with heterogeneous

participants is essential for the development and 

improvement of treatment protocols to assist in 

telephone-based smoking cessation. 

Aim: to assess self-efficacy as a predictor for 

abstinence at the Swedish National Tobacco 

Quitline (SNTQ).

Methods: 

 612 smokers calling the SNTQ

 Randomized to proactive or reactive service

 Outcome measures at 12-month follow-up: 

- point prevalence

- 6-month continuous abstinence

 Self-efficacy at baseline:

1) likelihood of being smokefree in 1 year

2) ability to handle stress and depressive 

mood without smoking

3) likelihood of using medication against 

craving if needed

 Logistic regression analyses

Results

*According to a proposed conservative correction factor of 0.8 for self-reported abstinence

based on a non-response analysis at the SNTQ (Nohlert el al 2016).

Of the 3 self-efficacy predictors only the perceived

ability to handle stress and depressive mood 

without smoking remained significant in the 

adjusted analyses.

The overall strongest predictor in the adjusted

analyses was smoking status in the week before

baseline.

a Performed with gender, age, number of cigarettes/day, and smoked in the week before baseline 

forced into the models. 
b Nagelkerke R2 20.6%. Hosmer and Lemeshow test of goodness of fit, p=0.077.
c Nagelkerke R2 23.0%. Hosmer and Lemeshow test of goodness of fit, p=0.106.
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Syftet med studien var att undersöka 

effektiviteten på lång sikt av ett hög- och ett 

lågintensivt rökslutsprogram (HIT resp LIT). 

En randomiserad kontrollerad studie med 300 

dagligrökare genomfördes inom tandvården i 

Västmanland.  

Uppföljning med enkät gjordes efter 1 år och 

efter 5-8 år (svarsfrekvens 86 resp 85 %). Såväl 

behandlings- som kostnadseffektivitet 

utvärderades efter 1 år.  
 

 

 

 

Resultaten står sig 5-8 år efter 

rökslutsprogram inom tandvården! 
 

E-post: eva.nohlert@ltv.se 

Eva Nohlert1, Åke Tegelberg1, Per Tillgren2,3, Ásgeir R Helgason2 

1 Centrum för klinisk forskning, Uppsala Universitet, Västmanlands sjukhus Västerås,  
2 Karolinska Institutet, Stockholm, 3 Mälardalens högskola, Västerås 

 

Konklusion 

Det mindre resurskrävande LIT-programmet kan 

rekommenderas som förstahandsalternativ men 

bör kombineras med någon form av annat stöd. 

Det mer resurskrävande HIT-programmet bör 

erbjudas dem som inte lyckats sluta med LIT. 

Tandvården kan vara en lämplig arena för 

rökslutsstöd i Sverige. 

 

 

 

Rökslutsprevalens för HIT och LIT efter 1 år och 5-8 år 

 

Rökslutsprevalensen var högre i båda 

programmen vid långtidsuppföljningen än vid 

1-årsuppföljningen. 

Den relativa skillnaden på 7 % mellan 

programmen var oförändrad över tid. 

Deltagare i LIT som även haft tillgång till 

annat stöd var rökfria i ungefär samma grad 

som deltagarna i HIT (punktprevalens 33 vs 

31% och 6-mån kont abst 27 vs 26 %). 

 

 

 

• 8 besök à 30-40 min 

hos rökslutsutbildad 

tandhygienist under 

ca 4 mån 

• Skriftligt material – 

egna uppgifter 

• Personlighetstest 

 

• 1 besök à ca 30 min hos 

rökslutsutbildad 

tandhygienist för 

introduktion till 

självhjälpsmaterialet 

• Broschyr - egna 

uppgifter, 8 veckor 

 

Ett personligt program för dig som vill sluta 
röka eller snusa 

Utvecklat i samarbete med Folktandvården 
Västmanland 

Nix Individ, HIT Fimpa dig fri, LIT 

 
Punktprevalens 6-mån kontinuerlig 

abstinens 

Rökfri sen 

program 
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HIT 5-8 år 
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(36/141) 
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Long-term follow-up of a high and a low 

intensity treatment for smoking cessation 

in Sweden – a randomized trial 

Conclusion 
 

• The relative difference in outcome between High Intensity Treatment (HIT) and Low Intensity 

Treatment (LIT) remains constant at least 5-8 years after the intervention.  

 

• A 12-month follow-up may be a sufficient end-point for assessment of smoking cessation 

programs with fixed quit dates. 
 

Material and method  

• 300 smokers. 

• Randomization to two study arms of different 

intensity. 

• High intensity treatment (HIT) – a written 

program and 8 individual counseling sessions 

during 4 months. 

• Low intensity treatment (LIT) – a self-help 

8-week program and 1 counseling session. 

• Follow-up after 12 months and after 5-8 years. 

• Main self-reported outcome measures after  

5-8 years 

- point prevalence (≥ past week) 

- 6-month continuous abstinence 

- sustained abstinence (since the program). 

  

 

• Response rate 85% of the 284 participants 

still alive and living in Sweden.  

• 31% in HIT and 24% in LIT were at least 

point prevalence abstinent after 5-8 years. 

• Abstinence rates were 8% higher in both 

programs at the long-term than at the  

12-month follow-up, which corresponds to 

the spontaneous quit rate of 1-2% per year 

in Sweden. 

• The relative difference of 7% between HIT 

and LIT did not change from 12-month to 

long-term follow-up. 

• Abstinence at 12-month follow-up was the 

strongest predictor for abstinence at long-

term follow-up. 

 

Correspondence: eva.nohlert@ltv.se 

Eva Nohlert1, DDS, MPH, John Öhrvik2, PhD, Åke Tegelberg1, DDS, PhD,  

Per Tillgren2,3, PhD, Ásgeir R. Helgason2, PhD 

1Centre for Clinical Research, Uppsala University, Västerås, 2Karolinska Institutet, Stockholm, 3Mälardalen University, Västerås 

Aim 

To assess the long-term (5-8 years) relative 

effectiveness of a high (HIT) and low (LIT) 

intensity treatment for smoking cessation. 

Outcomes for HIT and LIT at 12-month and at long-term (5-8 ys) follow-up  

Results 



Tandläkare och ätstörningar

eva.nohlert@regionvastmanland.se, åke.tegelberg@gmail.com

Eva Nohlert, Åke Tegelberg, Ann-Katrin Johansson, Anders Johansson, Claes Norring, Anne Nordrehaug Åström

Centrum för klinisk forskning Västerås och Tandläkarhögskolan i Bergen, Norge

Slutsats
Tandvården möter i stort sett hela befolkningen regelbundet. Ätstörningar kan ses i munnen i ett tidigt skede och 

tandvården kan därför vara en resurs för att fånga upp dessa patienter. Våra studier har dock visat att tandläkare 

behöver mer utbildning om ätstörningar och att vårdkedjor behöver tydliggöras för att vården ska kunna 

samarbeta om dessa patienter.

Metod
• Enkätundersökning till svenska (n=367 i Närke 

och Västmanland) och norska tandläkare (n=4282)

• 29 frågor/påståenden inom följande kategorier:

➢ allmän kunskap om ätstörningar

➢ orala konsekvenser av ätstörningar

➢ erfarenhet av och inställning till 

ätstörningspatienter 

➢ agerande och interaktion med övriga vården

Resultat

• Svarsfrekvens 70% i Sverige, 40% i Norge.

• Allmän kunskap om ätstörningar var signifikant 

bättre hos kvinnliga tandläkare än manliga.

• Kunskap hade tandläkarna framförallt fått från 

allmänna media-källor samt från egen och 

professionell erfarenhet.

• Kvinnliga tandläkare hade svårare att diskutera 

misstankar om ätstörning med patient och/eller 

anhörig än sina manliga kollegor.

• Ca 80% av tandläkarna ansåg att tandvårds-

behandling var av stor vikt i den totala medicinska 

behandlingen.

• Ca 80% av tandläkarna behövde mer utbildning 

och träning för att kunna ge adekvat behandling.

• Majoriteten hade erfarenhet av ätstörnings-

patienter, men i ringa omfattning.

• Stor osäkerhet rådde om var och hur 

ätstörningspatienter skulle behandlas.

Bakgrund
Ätstörningar är ett psykosomatiskt tillstånd som även 

drabbar munnen och som utgör ett folkhälsoproblem.

Tidig upptäckt är av vikt för att patienten ska få 

behandling, men tillståndet är ofta förenat med skuld, 

skam och förnekelse från patientens sida.

Multiprofessionell behandling krävs – medicinsk, 

psykiatrisk, odontologisk.

Syfte
Att undersöka kunskaper, attityder, handhavande 

och klinisk erfarenhet gällande ätstörningar hos 

svenska och norska tandläkare.  

mailto:eva.nohlert@regionvastmanland.se
mailto:åke.tegelberg@gmail.com


Sluta-Röka-Linjen 
- i samhällets tjänst

Kontakt: Eva Nohlert, eva.nohlert@regionvastmanland.se

Eva Nohlert och Ásgeir R Helgason
Centrum för klinisk forskning Västerås, Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting

Slutsats
Det är samhällsekonomiskt slöseri att inte erbjuda rökare hjälp att sluta.

Den nationella telefonlinjen Sluta-Röka-Linjen bidrar till förbättrad folkhälsa på ett mycket kostnadseffektivt sätt.

Metod
• Kontinuerlig uppföljning med postenkäter till 

samtliga kunder efter 1 år 

• Effektivitet: andel rökfria efter 1 år

• Randomiserad kontrollerad studie har jämfört 

effektivitet av proaktiv och reaktiv tjänst

• Kostnadseffektivitet: kostnader och hälsoeffekter 

för SRL har jämförts med ett alternativ utan linjen

Resultat
• 30-40 % rökfria efter 1 år – att jämföra med 2-3% 

om man slutar på egen hand

• Högintensiv proaktiv och lågintensiv reaktiv tjänst 

är lika effektiva

• Kundernas förmåga att hantera stress och 

nedstämdhet utan att röka predicerar rökfrihet

• SRL är mycket kostnadseffektiv

• Kostnad/vunnet levnadsår eller vunnet 

kvalitetsjusterat levnadsår (QALY) < 10 000 SEK 

• Socialstyrelsen klassificerar en kostnad < 100 000 

SEK/vunnet levnadsår eller vunnen QALY som låg

Bakgrund
• Tobaksrökning dödar 40 personer/dag i Sverige

• Tobaksrökning kostar samhället ca 40 miljarder 

kronor varje år

• Var 10:e person röker dagligen

• Telefonrådgivning är en effektiv åtgärd för 

rökavvänjning

• Rökslutsbehandlingar är kostnadseffektiva jämfört 

med majoriteten av medicinska behandlingar

• Sluta-Röka-Linjen (SRL): 

➢ nationell, statligt finansierad, telefonlinje sedan 

1998

➢ 10 000 samtal/år

➢ proaktiv (erbjuder återuppringning) och reaktiv 

(svarar bara på inkommande samtal) tjänst 

Syfte
Att sammanfatta 20 års forskning på Sluta-Röka-

Linjen

mailto:eva.nohlert@regionvastmanland.se


Västmanländska män ökar i snitt 15 kilo i vikt 

från mönstring till 40 års ålder

E-mail: goran.nilsson@ltv.se

Göran Nilsson, Andreas Rosenblad, Jerzy Leppert

Centrum för klinisk forskning, Västmanlands sjukhus och Uppsala Universitet

Sammanfattat
Ju kraftigare viktökning desto högre blodkolesterol och sämre överlevnad efter 

40 års ålder. Att väga sig regelbundet kan vara ett bra sätt att hindra viktökningen.

Kung Karl X Gustav erövrade Skåne 
från Danmark. Förmodligen åt han 
för mycket och motionerade för litet 

i yngre år. Han dog i förtid.

Medelvärde och 95% konfidens-
intervall av serum kolesterol i 
fjärdedelar (kvartiler) av viktökning.

Kvartiler av viktökning
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Under åren 1990-99 inbjöd landstinget Västmanland alla 40-åriga 

västmanlänningar till hälsoundersökning. 5286 män hade cirka 22 år 

tidigare, undersökts vid mönstring. Både vid mönstring och 40-

årsundersökning registrerades kroppsvikt, kroppslängd och BMI (Body 

Mass Index, definierat som kroppsvikt i kilo dividerat med/kvadrerad 

kroppslängd i meter). Medelvikten var 68.3 kg vid mönstringen och 83.3 

kg vid 40 år,  dvs 15 kilos viktuppgång. Andelen feta enligt WHO:s 

definition (BMI≥30) tiofaldigades. 10% av männen  var feta vid 40 år.

Bland övriga resultat noterades 

genomsnittligt lägre kolesterol vid 40 

år samt bättre kognitiv funktion (hög 

IQ) vid mönstring hos männen med 

låg viktuppgång. Högt IQ vid 

mönstring var också relaterat till bättre 

överlevnad efter 40 års ålder. 

Resultaten har rapporterats i 

European Journal of Epidemiology 

(2012, 27, 647-655) , i Läkartidningen 

(2014 nummer 22-23), samt European 

Association of Cardiovascular 

Preventions årliga kongress i 

Amsterdam i maj 2014. Vår forskning 

fick där pris för årets bästa poster.

Dödlighet (%) efter 40 år, vid olika IQ-nivåer.

Ett gott råd till ynglingar i mönstringsåldern:

Skaffa en personvåg! Den billigaste kostar 90 kronor på Clas 

Ohlsson. Väg Dig regelbundet minst en gång i veckan men gärna 

dagligen! Anpassa kost och motion så att övervikt och fetma inte 

smyger sig på. Det ger på sikt stora hälsoproblem. Ett eller två 

kilos viktuppgång bör Du snabbt reglera. 2-3 kilos viktuppgång 

före 21 års ålder kan dock vara acceptabel och förklaras av att 

tillväxten av skelett och muskulatur inte är helt avslutad vid den 

vanliga mönstringsåldern 18 år.



Vilka 75-åringar lever till 90 års ålder? 

År 1977 hälsoundersöktes 210 män och 223 kvinnor födda 1922, det vill 

säga vid 75 års ålder. Uppgifter om 29 riskfaktorer av tänkbar betydelse 

för överlevnad till 90 år samlades in. Vi noterade konventionella 

riskfaktorer som rökning, högt kolesterol och högt blodtryck liksom 

förekomst av kroniska sjukdomar som diabetes samt en mängd 

medicinska undersökningsresultat, bland annat från cykelarbetsprov. 

E-mail: goran.nilsson@ltv.se

Göran Nilsson, Pär Hedberg och John Öhrvik

Centrum för klinisk forskning (CKF) Västmanlands sjukhus och Uppsala Universitet

och Fysiologkliniken Västmanlands sjukhus

Sammanfattat
Vi studerade sambandet mellan  överlevnad från 75 till 90 år och undersökningsresultat från en 

hälsoundersökning  vid 75 års ålder. Hos män gav god fysisk kondition vid cykelarbetsprov och 

hos kvinnor gav låg koncentration vita blodkroppar i blodet de bästa förutsägelserna av 

överlevnad.

Ett gott råd till 75-åringar, särskilt män:

God fysisk kondition betyder mycket för Din 

hälsa och överlevnad och Du bör tänka på 

detta i Ditt vardagsliv. Minst en timme per dag 

bör du vara i fysiskt ordentligt arbete, t ex 

cykling, snabba promenader eller 

trädgårdsarbete. Tänk igenom om Du inte kan 

cykla eller promenera istället för att ta bil vid 

vardagslivets förflyttningar. Undvik hiss – gå i 

trappor!  

Figur ovan visar att 
könsskillnaden i överlevnad är 
betydlig.

Figur ovan visar överlevnad för 
tertiler av arbetsförmåga vid 
cykelarbetsprov hos män. God 
kondition betecknar tredjedelen 
med bäst kondition  osv.

Figur till vänster visar 
överlevnad för tertiler av 
nivån vita blodkroppar i 
blodet hos kvinnor. Hög nivå 
betecknar tredjedelen med 
högst nivå.

Hos män var god kondition vid 

cykelarbetsprov den i särklass viktigaste 

överlevnadsfaktorn. Överraskande nog 

hade diabetes, högt kolesterol och 

övervikt/fetma föga betydelse. Hos män 

förklarades 37% av överlevnaden till 90 

år av undersökningsresultaten. Hos 

kvinnor var motsvarande siffra endast 11 

%. Låg koncentration vita blodkroppar i 

blodet var den bästa överlevnadsfaktorn 

hos kvinnor. 

Våra överlevnadsundersökningar på 75-

åringar har publicerats i bl a tidskrifterna 

American Heart Journal, Heart, Current 

Cardiology and Geriatric Research och 

Journal of Aging Research samt vid 

internationella kongresser.



Mother's but not father's age at birth is inversely associated with 

BMI increase between late adolescence and early middle age 

A 22 years follow-up study of 4,442 young men

Contact information: andreas.rosenblad@ltv.se

Andreas Rosenblad, Göran Nilsson, Jerzy Leppert

Centre for Clinical Research, Central Hospital Västerås, Uppsala University, Sweden

Purpose

To examine if parents’ age at childbirth is associated with 

increase in the child's BMI between late adolescence and 

early middle age.

Methods

In 1989, it was decided that all men and women in the 

county of Västmanland, Sweden, turning 40 or 50 years old 

during the years 1990-1999 should be invited to a free 

health examination for risk factors for cardiovascular 

diseases – the Westmannia Cardiovascular Risk Factors 

Study (WICTORY). A total of 34,385 persons (participation 

rate: 60.3%) attended the examination, which included 

measures of e.g. BMI. Through record linkages with the 

Swedish population and conscription examination registers, 

information was obtained about parents’ birth dates, BMI at 

the time of conscription examination and confounding 

variables for 4,442 men aged 17-22 years at the 

conscription examination an 39-41 years at the health 

examination. The association between BMI increase and 

parents’ age were examined by ANOVA and multivariate 

linear regression. For ANOVA analyses, parental age was 

categorized as ≤20, 21-25, 26-30, 31-35, 36-40, and ≥41 

years old. The linear regression included BMI increase as 

outcome and mother’s and father’s ages at childbirth (as 

continuous variables), birth place and BMI, IQ, education, 

blood pressure, heart rate and age at conscription 

examination as predictors. P-values<0.05 were considered 

statistically significant.

Results

The mean (SD) age at childbirth was 30.7 (6.5) years for 

fathers and 27.4 (5.9) for mothers. Between an age of 18.1 

(0.72) years at conscription examination and 39.7 (0.49) at 

the health examination, a follow-up time of 21.6 (0.82) 

years, BMI increased with 4.4 (2.7) kg/m², from 21.4 (2.7) 

kg/m² to 25.8 (3.4) kg/m². The median (Q1; Q3) increase was 

4.2 (2.6; 5.9). BMI change differed significantly between 

maternal age groups (p<0.001), but not between paternal 

age groups (p=0.107). The Figure illustrates the association 

between BMI change and mother’s age at childbirth. The 

adjusted slope coefficients per 10 years were -0.24 kg/m² 

(p=0.027) for mother’s age and 0.01 kg/m² (p=0.896) for 

father’s age. 

Conclusions

Mother’s but not father’s age at childbirth is inversely related 

to men's BMI increase between late adolescence and early 

middle age. 



Kan högt blodtryck sjunka vid behandling 
av obstruktiv sömnapné?

Åke Tegelberg ake.tegelberg@gmail.com 

Marie-Louise Walker-Engström marie-louise.engstrom@regionvastmanland.se

Pär Hedberg par.hedberg@regionvastmanland.se 

Ann Andrén, Marie-Louise Walker-Engström, Pär Hedberg och Åke Tegelberg 
Specialisttandvården, Centrum för klinisk forskning och Fysiologkliniken, Landstinget Västmanland 

Metod
Studie 1: 29 patienter behandlades med en aktiv 

apnébettskena (OA) och följdes upp efter 3 mån 

(n=29) och efter 3 år (n=22). Blodtrycket mättes vid 

samma tid på dygnet vid alla tillfällen. 

Studie 2 var en randomiserad klinisk studie med två 

grupper. Den ena fick behandling med en aktiv OA 

och den andra med en passiv OA. Blodtrycket 

mättes med 24-timmarsmätning. 

Resultat
Studie 1: 86% svarade på behandlingen genom att 

antalet andningsuppehåll sänktes. En signifikant 

reduktion av blodtrycket uppnåddes och detta 

kvarstod efter 3 år (systoliskt värde -15,4 och 

diastoliskt värde -10,4 mm Hg).

Studie 2: Vid 24-timmarsmätningen sågs den största 

förändringen i det systoliska värdet. Sänkningen var  

1,8 mm Hg större i den aktiva behandlingsgruppen 

än i den passiva gruppen.

En subgrupp som hade ett apné-hypopné-värde >15 

vid behandlingsstart och som fick aktiv behandling 

uppvisade en större sänkning av systoliskt blodtryck 

med 4,4 mm Hg jämfört med passiv behandling.

Bakgrund
Det är känt att förhöjt blodtryck är en riskfaktor för 

hjärt-kärlsjukdomar. Sömnstörningar kan göra att 

den nattliga naturliga sänkningen av blodtrycket  

minskar. 

Det finns ett klart samband mellan högt blodtryck och 

obstruktiv sömnapné.

Behandlingsmässigt används läkemedel för att 

reducera det höga blodtrycket. Kan en normalisering 

av sömnen leda till en sänkning av förhöjt blodtryck? 

Syfte
Syftet med denna presentation är att beskriva två 

studier med följande syften: 

• Att utvärdera om oral apparaturbehandling (OA) 

av obstruktiv sömnapné påverkade patienternas 

blodtryck efter 3 månader resp. 3 år.

• Att jämföra behandlingseffekten på blodtryck mätt 

under 24 timmar mellan OA behandling med 

(aktiv) respektive utan (passiv) framdragning av 

underkäken.

Slutsats
Vid obstruktiv sömnapné och högt blodtryck gjorde behandling med oral apparatur (apnébettskena) att blodtrycket 

sjönk både i kortare och längre perspektiv. Förändringen var tydligast vid klinisk punktmätning, men även vid 

24-timmars mätning även om förändringen då var mer modest.



Endodontisk kirurgi med och utan rekonstruktion 
med bioaktivt Perioglas®

– en klinisk och radiologisk behandlingsuppföljning 

Alexander Pantchev

Eva Nohlert eva,nohlert@regionvastmanland.se

Åke Tegelberg ake.tegelberg@gmail.com 

Alexander Pantchev, Eva Nohlert och Åke Tegelberg
Specialisttandvården och Centrum för klinisk forskning Västerås

Slutsats
Tillägget med PerioGlas® som bensubstitut förbättrade inte läkningsutfallet signifikant efter endodontisk kirurgi. 

Den extra materialkostnaden är inte försvarbar. 

Material och metod
• Läkningsutfallet efter endodontisk kirurgi följdes 

upp på 186 tänder. 

• Den ena gruppen hade behandlats enbart med 

retrograd rotfyllning med EBA™cement (n=110).

• Den andra gruppen hade behandlats med tillägg 

av bensubstitut, PerioGlas® i benkaviteten efter 

den retrograda rotfyllningen (n=76).

• Uppföljning efter korttid (9 mån – 2 år) och efter 

långtid (33 mån - >4 år)

ResultatBakgrund
Endodontisk kirurgi används vid svårare 

läkningsförhållanden och där läkning efter 

konventionell rotfyllning inte har varit 

tillfredsställande.

Behandling kan vara av kliniskt värde för viktiga 

stödtänder i mer omfattande oral rehabilitering.

Syfte
Att utvärdera användningen av bensubstitutet 

PerioGlas® efter retrograd rotfyllning med Super 

EBA™ cement vid behandling av periapikala

bendestruktioner i käkbenet.

A B

C D

EBA-cement + Perioglas

EBA-cement

A C D

A= Före kirurgi

B= Direkt efter kirurgi med PerioGlas

C= Kortidsutvärdering 

D= Långtidsutvärdering 

Lyckandefrekvens

Korttid Långtid

EBA™ 56 % 74 %

EBA™+ PerioGlas® 72 % 84 %

• Det var signifikant fler lyckade behandlingar i 

PerioGlas ® gruppen vid korttid, men ingen skillnad 

mellan grupperna vid långtid.

• 67% av de tänder som hade bedömts som osäker 

läkning vid korttidsuppföljningen bedömdes som 

lyckad läkning vid långtidsuppföljningen.



Sovkamratens situation vid 
obstruktiv sömnapné

Åke Tegelberg ake.tegelberg@gmail.com 

Eva Nohlert eva.nohlert@regionvastmanland.se

Åke Tegelberg, Eva Nohlert, Lars-Erik Bergman och Ann Andrén 
Specialisttandvården och Centrum för klinisk forskning Västerås, Landstinget Västmanland

Slutsats
Behandlingseffekten med oral apparatur (apnébettskena) vid obstruktiv sömnapné hade i alla 

dimensioner som mättes stor påverkan på patienterna men även på deras sovkamrater. 

En behandling med effekt för två!

Metod
Retrospektiv enkätundersökning till patienter (n=134) 

och sovkamrater (n=85) efter 1-års behandling av 

obstruktiv sömnapné med apnébettskena. 

Enkäten omfattade 15 frågor eller påståenden om

• välbefinnande

• fysisk och psykisk ork 

• sömn

• dag- och nattsymtom

• dagsömnighetsbedömning, Epworth Sleepiness

• Scale (ESS).

Resultat
110 av 134 patienter (82%) besvarade enkäten och 

85 sovkamrater

Båda grupperna rapporterade förbättringar avseende 

allmänt välbefinnande samt fysisk och mental energi 

för dem som delade sovrum

• patienterna i 70-80%

• sovkamraterna i 55-68%

Liknande resultat avseende 

• koncentrationsförmåga 

• glädje och sociala kontakter

• känslan att få tillräcklig mängd sömn

• minskning av dagtrötthet  

• minskat behov av att gå upp och kissa 

nattetid.   

Bakgrund
Andningsuppehåll och snarkljud är påtagliga hos 

patienter med obstruktiv sömnapné. Sovkamratens

sömn kan bli förkortad med ca 1 timma.

Konsekvenser kan vara inverkan på flera dagliga 

funktioner men även blodtryck.

Syftet
Studiens syfte var att undersöka såväl patienters 

som sovkamraters reaktioner på behandling av 

obstruktiv sömnapné med apnébettskena.



Tandhälsa och tandvård
bland vuxna i Västmanland

Åke Tegelberg ake.tegelberg@gmail.com 

Håkan Flink hakan.flink@regionvastmanland.se

Anu Molarius, Bo Simonsson Sevek Engström, Håkan Flink och Åke Tegelberg, Landstinget Västmanland

Slutsats
Jämförbar lika god tandhälsa i Västmanland som i övriga riket. Var tionde angav att de hade en ganska dålig eller mycket dålig 

tandhälsa. Rökare rapporterade sämre tandhälsa. Tandhälsan var starkt kopplad till egna ekonomiska förutsättningar. Dålig 
tandhälsa var vanligast bland arbetslösa, förtidspensionärer, långtidssjukskrivna, personer födda utanför Norden samt 

personer utan kontantmarginal. Att ha avstått från tandvårdsbesök av ekonomiska skäl förklarade till stor del skillnaderna i 
tandhälsa mellan olika grupper.

Metod
Rapporten utgår från befolkningsundersökningar gjorda i 
Landstinget Västmanland, Liv och hälsa 2004 och 2008 
samt Hälsa på lika villkor 2012. 
I denna rapport gör vi jämförelser mellan könen, olika 
åldersgrupper och sociala förhållanden. 
När det är möjligt, görs även jämförelser över tid och i 
förhållande till hela riket. 

Resultat

Självskattad tandhälsa hos vuxna
• 74 % uppgav att de hade en ganska bra eller mycket 

bra tandhälsa, något vanligare bland kvinnor. 
• Var tionde person upplevde sig ha en ganska dålig eller 

mycket dålig tandhälsa.

Karies och andra besvär
• Vanligast var karies, ”hål i tänderna” med  25 % hos de 

vuxna i länet. 
• Andra besvär som känsliga tandhalsar, blödande 

tandkött och tandgnissling/pressning förekom ofta. 
• Karies förekom oftare i Västerås och Arboga än i övriga 

kommuner.

Tandvård
• 90 % rapporterade att de regelbundet besökte 

tandvården år 2012. 
• De äldre besöker tandvården mest regelbundet.

Bakgrund
Under senare delen av 1900-talet har tandhälsan 
dramatiskt förbättrats särskilt bland barn och ungdomar, 
men även hos den vuxna befolkningen i Sverige. Detta 
framgår bland annat av att en ökande andel äldre har 
egna och fler tänder kvar.

Syfte
• Beskriva den självskattade tandhälsan hos vuxna 16-84 

år i länet uppdelat på kön, ålder, kommun och 
bostadsområde.

• Beskriva andelen som regelbundet besöker 
tandvården samt andelen som avstår från att besöka 
tandvård.

• Undersöka sociala skillnader i tandhälsa och vård hos 
befolkningen i länet.

• Att utifrån dessa resultat föreslå åtgärder för en 
framtida jämlikare tandhälsa och vård.



Pågående forskningsprojekt

Smärtlindring vid kirurgi
-kan biomarkörer i plasma förutsäga postoperativ smärta?

Kontakt:

lars.b.eriksson@ltdalarna.se

Institutionen för

Kirurgiska

Vetenskaper

&

Käkkirurgiska kliniken

Falu lasarett

Remiss-
bedömning

Klinisk 
Screening 

us

Informerat 
samtycke

Exklusion

Randomisering

Inklusion

Enkäter: Linton, HAD, 
Provtagning: Rutinkemi1, BBUPP2

S-Ketamin
0,25mg/kg

S-Ketamin
0,125mg/kg

Placebo

Iv sedering med midazolam till definierad end-point enl OAA/S

Lokalanestesi + exstirpation av visdomstand

Provtagning: Rutinkemi1, BBUPP2 + VAS  + Analgetikadagbok + AE + 
PONV

Uppföljning långvarig smärta: 6 månader,  Telefonenkät

SpO2, SBP, DBP, RR, dos, AE 

Lars Eriksson, doktorand; Torsten Gordh, professor; Lars Sand, professor; Åke Tegelberg, professor; Therése Kallin, forskningssköterska; Kristina Jansson, forskningssköterska.

SYFTE

1) Jämföra postoperativ smärta

och analgetikakonsumtion mellan

placebo och två olika doseringar av

intravenös s-ketamin

2) Utvärdera om ångest och oro före

operationen påverkar postoperativ

smärta på kort och lång sikt.

3) Utvärdera patientsäkerheten vid

behandling med avseende på

blodtryck, puls, syremättnad (SpO2),

andningsfrekvens, PONV (postoperative

nausea and vomiting) och

AE (adverse events).

4) Utvärdera om biomarkörer (BBUPP,

S-Cortisol, P-CRP, P-CRP högkänsligt,

B-LPK) samvarierar med utfallet i

syftena 1-3.

Patientens 

självskattning av 

smärta
(första dygnet och efter 6 

månader)

Kliniska 

mätvärden
(Blodtryck, puls, syremättnad 

& andningsfrekvens)

Kliniskt kemiska 

mätvärden i 

plasma och saliv
(före operationen och 2 

timmar efter)

Resultat 

och 

slutsatser

En klinisk läkemedelsprövning vid visdomstandskirurgi i en randomiserad placebokontrollerad dubbelblind studie

Progress:

♀

♂
%

Antal opererade Könsfördelning opererade

N(tot)=165



Method: A multicenter, randomised, single-blind equivalence trial on 
medically verified OSA-patients with two parallel groups, one treated 
with bibloc and one with monobloc appliance.

This equivalence trial was analysed using intention-to-treat (ITT) and 
per-protocol (PP) approaches, and the trial was considered positive 
only if both approaches supported equivalence. 

Patients: Adults (> 18 years of age) with a verified OSA-diagnosis

Bibloc and monobloc oral appliances in treatment of obstructive sleep apnoea: 
A multicenter, randomised, blinded, parallel-group trial

Background: Mandibular advancement appliances are an 
established therapy in the treatment of Obstructive Sleep Apnoea 
(OSA) for those who prefer appliances or those with adverse 
effects or non-tolerance to CPAP. The clinical benefit of bibloc
over monobloc appliances has been debated but randomised 
controlled trials are missing. 

Objective: To test the hypothesis that bibloc mandibular 
advancement appliances are equally effective to monobloc
appliances in treating OSA in a short term perspective.

1Orofacial Pain and jaw function, Västmanland County Hospital, 2Centre for Clinical Research, Uppsala University, Västerås, 3Dental Sleep Medicine Clinic, 
Postgraduate Dental Education Center Örebro, Örebro, 4Orofacial Pain and jaw function, Malmö University, Malmö, 5Uppsala Clinical Research Center, 

Uppsala University, Uppsala, Sweden.

G. Isacsson1,2, E. Nohlert2, A. Fransson3, E. Wiman-Eriksson3, E. Ortlieb3, C. Fodor1, M. Schumann1, M. Sturebrand1, L. Trepp3, 
A. Avdelius4, Å. Tegelberg3,4, A. Bornefalk-Hermansson5 

Trial profile (population; ITT intention-to-treat, PP per protocol)

This trial is registered in ClinicalTrials.gov, number NCT02148510                                                           Contact: goran.isacsson@regionvastmanland.se;  +46 76 7766 506

Change in baseline polygraphy variables following 6 weeks of treatment – per protocol 
population

Baseline visit
- Enrolment
- Consenting
- Randomisation
- Polygraphy
- Impressions/index

- Adverse event registration 

Start of treatment visit
- Appliance fitted 
- Predefined mandibular

advancement 75% of max

- Adverse event registration 

Check-up visit
- Adjustments if needed

- Adverse event registration 

Evaluation visit
- Polygraphy

- Adverse event registration 

Visits

Week 0 Week 9Week 5Week 3

Results

•Analysed as per-protocol the mean change in AHI was 

-13.8 (95% CI -16.1 to -11.5) in the bibloc group and      

-12.5 (-14.8 to -10.3) in the monobloc group.

The AHI difference of  -1.3 (95% CI -4.5 to 1.9) was 

significant within the equivalence interval (p=0.011). The 

results for the intention-to-treat population supported 

the finding (p=0.001).

Conclusions: The bibloc and monobloc appliances provided

equivalent effects in treating OSA as measured by at home 
polygraphic respiratory measures and were associated with a 
similar degree of adverse events of mild character.

bibloc monobloc

The incidence of reported and observed adverse experiences, intention to treat population

*By investigator rated as probably or possibly related to intervention i.e. complaints from the mouth/jaws, teeth,  
temporomandibular joint, jaw muscles and psychological complaints associated to the use of the appliance, headache/ clenching

Approved by Uppsala Regional Ethical Review Board, Sweden (#2014/021)
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Tid från op-slut 

Post operativ smärta, VAS>40mm

M+T M+S C

*T=tramadol, M=midazolam, S=saline, C=control

Tramadol vid postoperativ smärta 
1mg/kg iv gav ingen smärtlindring men mer biverkningar

efter visdomstandskirurgi

Kontakt:

lars.b.eriksson@ltdalarna.se

M+T M+S C Tot

Operationsdagen 8 2 4 14

Dagen efter 

operationen

1 1 0 2

Tot 9 3 4 16

Slutsats Tramadol gav ingen minskning av 

postoperativ smärta men högre frekvens 

av desaturation och mer biverkningar. 

Andra läkemedel och/eller annan dosering 

får prövas för denna typ av smärtlindring.

Bakgrund Minst 20 000 

visdomstandsoperationer genomförs 

årligen i Sverige. 

Ingreppen ger måttlig till kraftig 

postoperativ smärta med peak efter ca 5 

timmar.

Frågeställning Ger preemptive intravenös 

tramadol effektiv och säker postoperativ 

smärtlindring?

Metod Randomiserad, 

placebokontrollerad, enkelblind klinisk 

läkemedelsprövning (Fas IV) med 

tramadol 1mg/kg intravenöst direkt 

preoperativt som tillägg till 

midazolamsedering hos tandvårdsrädda. 

Effektiviteten utvärderas med smärtdagbok 

VAS. Säkerheten utvärderas med 

perioperativ övervakning (SpO2 och BT).

Resultat Ingen skillnad mellan grupperna i 

skattningen av postoperativ smärta (VAS). 

Längre tid till första värktablett (rescue pill) 

i tramadol- vs kontrollgrupp (157 vs 110 

min p=0.049). Vanligare med desaturation

(SpO2 < 90%) i tramadolgruppen vs 

placebo och kontroll (p<0.01). Systolisk 

blodtryckshöjning i kontrollgruppen. 

Diastolisk blodtryckssänkning i tramadol

och placebogrupp. Vanligare med (lätta) 

biverkningar i tramadolgruppen.

Illamående/kräkningar

M+Ta M+Sb Cc Total P-värde

Ja 7 1 0 8 a vs b&c**

Nej 21 26 32 79

Totalt 28 27 32 87

Antal personer med desaturationsepisoder

M+T M+S C Tot

Yrsel 4 1 0 5

Feber/frossa 1 2 0 3

Huvudvärk 3 0 0 3

Kallsvettning 1 0 0 1

Tinnitus 1 0 0 1

Diplopi 1 0 0 1

Totalt 11 3 0 14

Biverkningar

Institutionen för

Kirurgiska

Vetenskaper

Lars Eriksson

Lars Sand

Torsten Gordh

Åke Tegelberg

Behandlingsrädsla Ej behandlingsrädsla 

Randomisering 

Tramadol 

N=28 

Placebo 

N=27 

Kontroll 

N=32 

Midazolamsedering, iv 

-OAA/S 

-Dos 

-BT 

-SpO2 

Lokalanestesi + exstirpation av visdomstand 

VAS + Analgetikadagbok 



Hälsoundersökningar för 55-åringar:

Effekter av strukturerat hälsosamtal
En randomiserad kontrollerad studie

mats.hellstrand@ltv.se

kent.nilsson@ltv.se

anu.molarius@ltv.se 

sevek.engstom@ltv.se 

Hälsosamtalet följer hälsokurvan, som är ett resultat av 
enkät och labprover. Fokus är individens egna mål och 
eventuella önskan om stöd. 

Syfte: 
Att studera effekten av hälsosamtal
enligt metoden Habo hälsokurva. 

Metod: 
55-åringar vid fem vårdcentraler
slumpades till intervention-, kontroll-
och jämförelsegrupp.  Vid baslinje (år
2011) besvarade deltagare i inter-
ventions- och kontrollgrupp Habo
hälsoenkät samt lämnade labprover. 
Dessutom fick interventionsgruppen
ett hälsosamtal enligt Habometodik. 
Vid ettårsuppföljning besvarade båda
grupperna, samt jämförelsegruppen, 
enkät och lämnade labprover.

Resultat: 
Interventionsgruppen (n=165) hade 
förbättrat BMI (0.3, p=0.03) 
midjemått (2.1 cm, p≤0.001) och
midjastusskvot (0.02, p≤0.001) i
förhållande till kontrollgruppen
(n=173). Interventionsgruppen hade 
därutöver förbättrad vikt, HbA1c, 
fysisk aktivitet och kost jämfört med 
baslinje. Jämförelsegruppen visade
inga skillnader mot kontrollgruppen.

Slutsats:
Hälsosamtalet enligt Habometodik
bidrog till signifikanta förbättringar
vid ettårsuppföljning.

Begränsningar: 
Uppföljningstiden är kort och
bortfallet var större än beräknat. 

Bifynd: 
Hälsoekonomisk analys visar på
effekter i form av minskat vårdbehov
inom fem år för högriskdeltagare ur
både interventions- och
kontrollgrupp.
Socioekonomiskt svaga i inter-
ventionsgruppen hade signifikant
nytta av interventionen.



Hälsa, livskvalitet och social funktion 

hos nya invandrare samt köns- och 

åldersmatchade svenskar

NYA INVANDRARE HAR INGA HÄLSOMÄSSIGA HINDER FÖR SNAR INTEGRATION I 
SAMHÄLLET. DET ÄR SLUTSATSEN FRÅN EN STUDIE DÄR NYA INVANDRARE SKATTADE 
SIN FYSISKA OCH PSYKISKA HÄLSA SAMT LIVSKVALITET, MÅENDE OCH SOCIALA 
FUNKTION PÅ MINST SAMMA NIVÅ SOM DE ÅLDERS- OCH KÖNSMATCHADE 
SVENSKFÖDDA PERSONERNA.

Syftet med studien var att undersöka om invandrare som nyss erhållit permanent 
upphållstillstånd hade sämre livskvalitet, mående och social-familjemässig funktion än
ålders- och könsmatchade svenskar under loppet av 1 år. 

Metoden för studien var prospektiv med fall-kontrollupplägg. “Fallen” var personer
18–65 år med nytt (inom en månad) permanent uppehållstillstånd (PPS) och
“Kontrollerna” var ålders- och könsmatchade svenskfödda ur befolkningsregistret
Västmanland (SB). Tre skattningsskalor för internationellt bruk användes: WHO:s 
WHOQOL-BREF samt GAF-skalan från DSM och GHQ-12 antingen muntligt via tolk
eller skriftligt för kontrollerna vid 3 tillfällen: start; efter 6 månader och efter 12 månader. 

Resultat. Invandrargruppen dominerades av personer från Somalia (67%) och Irak
(27%). 93 par med medelålder 36 år var med från start. Antalet par minskade till 73 vid 
6 månader och till 66 par efter 12 månader. PPS gruppen hade signifikant bättre värden
vid alla mättillfällen både gällande psykisk hälsa och sociala relationer, samt vid start 
och 6 månader för allmän mental hälsa. Tendensen var densamma för båda könen.

Kontakt:

Löfvander M, monica.lofvander@ltv.se

Leppert J,  jerzy.leppert@ltv.se

Rosenblad A, Wiklund T, Bennström H

Tid PPS SB p

WHOQOL-BREF 0-100

Somatisk Start 72.8 72.7

12 mån 75.3 71.7 0.082

Mental Start 74.7 67.6 0.004

6 mån 73.2 67.8 0.025

12 mån 73.9 69.3 0.041

Social Start 75.9 66.9 0.002

6 mån 78.0 65.7 <0.001

12 mån 75.9 64.7 0.001

Omgivning Start 67.7 67.2

6 mån 69.0 66.5

12 mån 70.5 67.7

GAF 0-100 Start 79.2 77.9

6 mån 77.7 78.1

12 mån 76.8 78.6

GHQ-12 0-36 Start 8.3 10.8 0.003

6 mån 9.6 11.2 0.032

12 mån 9.1 9.7



Lindring av käkledssmärta efter injektion med 
kortison eller koksalt 

En randomiserad kontrollerad blindad studie

goran.isacsson@regionvastmanland.se, mohamad.schumann@regionvastmanland.se, 
eva.nohlert@regionvastmanland.se, ake.tegelberg@gmail.com

Göran Isacsson, Mohamad Schumann, Eva Nohlert, Christina Mejersjö, Åke Tegelberg

Avd för bettfysiologi, Specialisttandvården Västerås och Centrum för klinisk forskning Västerås

Slutsats

Kortison (metylprednisolon) minskade inte smärta bättre än koksalt vid behandling av käkledssmärta. 

Kortison gav mer biverkningar, främst som ökad smärta dagarna efter behandlingen.

Metod

• Randomiserad, kontrollerad, dubbelblind 

multicenterstudie 

• Inklusionkriterier: patienter > 18 år med diagnos 

enkelsidig artralgi

• Jämförelse mellan engångsdos av 1 ml 

metylprednisolon och 1 ml koksaltlösning vid 

intraartikulär injektion 

• 1 registreringsbesök, 1 behandlingsbesök och 

1 uppföljningsbesök 4 veckor efter behandlingen

• Utfallsmått: förändring av smärtintensitet 

registrerad med visuell analog skala (VAS) 

(0-100) vid maximal gapning

Resultat

• 4 veckor efter behandlingen hade smärtan vid 

maximal gapning minskat från ursprungsmedel-

värdet 61 (95 % CI 50; 71) till 34 (95 % CI 22; 46) i 

kortisongruppen och från 60 (95 % CI 51; 66) till 34 

(95 % CI 24; 44) i koksaltgruppen. 

Ingen signifikant skillnad mellan grupperna (p=.812). 

• Behandlingsrelaterade biverkningar var dubbelt så 
vanliga i kortison- som i koksaltgruppen.

Bakgrund

Käkledssmärta, artralgi, utan tillhörande allmän 

inflammatorisk sjukdom är ett smärtsamt tillstånd 

som antas vara associerat med lokal inflammation.

Syfte

Att jämföra den smärtlindrande effekten av 

metylprednisolon och fysiologisk koksalt vid 
injektion i käkleden. 

VAS-dagbok; smärtintensitet vid maximal gapning. 

Daglig (median) smärtintensitet 3 dagar före och 5 dagar 

efter behandling samt 3 dagar före utvärdering. 

Singelpunkterna är VAS strax före behandling respektive 

vid utvärdering.

Flödesschema. ITT=Intention-To-Treat, PP=Per Protocol

mailto:goran.isacsson@regionvastmanland.se
mailto:mohamad.schumann@regionvastmanland.se
mailto:eva.nohlert@regionvastmanland.se
mailto:ake.tegelberg@gmail.com

	Eva Nohlert_49.pdf
	Bildnummer 1




