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ABSTRACT 

 

Bakgrund 

Inom tandteknisk verksamhet upplever man att utvecklingen av framställningsmetoder och 

material för tandtekniska arbeten är under snabb utveckling men vilka metoder, material som 

används och i vilken omfattning finns det inga välgjorda undersökningar på. Tandvårds- och 

läkemedelsförmånsverket försöker i arbetet med referenspriser beräkna 

framställningskostnader för olika tandtekniska arbeten men här råder stor osäkerhet rörande 

vilka tekniker man egentligen använder ute på laboratorierna.  Det har inte heller gjorts någon 

övergripande kartläggning av antalet verksamma tandtekniska laboratorier i Sverige och hur 

många som jobbar där, hur många av dem som är utbildade tandtekniker och hur 

åldersfördelningen ser ut. 

 

Syfte 

Att kartlägga förändringar i valet av framställningsmetoder och material samt förändringar i 

typen och volymen av tandtekniska arbeten under de senaste fem åren. En förutsättning för att 

kunna få ett representativt urval av tandtekniska laboratorier var att inventera hur många 

verksamma laboratorier det finns i Sverige, hur många som arbetar där, hur många som deltar 

i produktionen av tandtekniska arbeten, samt hur många av dessa som har en formell 

tandteknikerutbildning.  

 

Material och metod 

Arbetet baseras på två enkäter där den första enkäten skickades ut till 1177 identifierade 

tandtekniska laboratorier under en period av sex månader med tre frågor angående hur många 

som totalt arbetade på dessa laboratorier, hur många som deltog i tandteknisk verksamhet 

samt hur många som var tandtekniker med formell utbildning. 

Baserat på svaren från den första enkäten skickades en andra enkät därefter ut till 138 

slumpmässigt utvalda tandtekniska laboratorier, uppdelade i tre grupper om 46 laboratorier i 

varje grupp. Enkätens fokus var förändringar i typen av arbeten och val av material sedan 

2008-års tandvårdsreform och fram till idag. 

 

Resultat 

Enkät 1: visade att det fanns 575 verksamma tandtekniska laboratorier på vilka totalt 2 489 

personer arbetade inkl. reception och bud, varav 2 241 deltog i tandteknisk verksamhet inkl. 
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gips. Av de som deltog i den tandtekniska verksamheten var 1 861 personer utbildade 

tandtekniker, dvs. 83%. 

Enkät 2: visade att det inte hade skett någon större förändring när det gäller mängden 

tandtekniska arbeten sedan 2008-års tandvårdsreform men däremot hade det skett en 

förändring när det gäller valet av material, där förändringen har gått från ädla legeringar till 

mer oädla legeringar. 

 

Slutsats 

Det fanns betydligt fler personer som deltog i den tandtekniska verksamheten på 

laboratorierna än vad den officiella statistiken uppgav. Det visade sig också att det inte har 

blivit någon avsevärd nedgång i antalet tandtekniska arbeten jämfört med tiden före 2008 års 

tandvårdsreform fram till idag och detta överensstämmer med den officiella statistiken. Det 

har dock skett förändringar i materialval och framställningstekniker. 
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INLEDNING 

Sjuk- och tandvården omgärdas och styrs av ett komplicerat regelverk för att 

säkerställa en god och säker vård av patienterna 

 

Tandteknikerns arbete 

Att arbeta som tandtekniker är att inneha ett mycket kvalificerat yrke inom den 

medicintekniska sektorn där man skapar produkter specialanpassade för en viss patient.  

Tandteknikern, i egenskap av tillverkare av specialanpassade produkter, omfattas av lagar 

som Lag (1993:584) om medicintekniska produkter, förordning om medicintekniska 

produkter (1993:876) samt av Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter 

(Läkemedelsverket, 2003:11, 2011:11;Riksdagen, 1993).  

Medicintekniska produkter, MTP, definieras som alla produkter som används inom hälso- och 

sjukvården, som inte är läkemedel. Medicintekniska produkter skall vara CE-märkta vilket 

innebär att föreskrifternas krav uppfylls. CE är en förkortning för Conformité Européenne (’i 

överensstämmelse med EG-direktiven’). Förutsättningarna för att få CE-märka en produkt är 

att: produkten överensstämmer med grundläggande krav på exempelvis hälsa, säkerhet, 

funktion, miljö, föreskriven kontrollprocedur har följts och att ansvarig tillverkare finns 

dokumenterad. 

Även om tandteknikeryrket snabbt utvecklats mot ett arbete där produkterna till stora delar 

framställs med CAD/CAM är tandteknikeryrket fortfarande till stor del ett hantverk som 

ställer mycket stora krav på manuell färdighet och en god känsla för estetik (Torbica och 

Krstev, 2006). Tandteknikern står ofta inför stora utmaningar såsom att försöka formge och 

färgsätta konstgjorda tänder så att de snyggt och omärkligt smälter in bland patientens övriga 

tänder, som kanske skadats, missfärgats eller helt enkelt gått förlorade under årens lopp 

(Derbabian et al., 2001). Kreativitet och känsla för form och färg är viktiga egenskaper för en 

tandtekniker (Ortolan et al., 2013). 

 

En tandtekniker framställer hel- och delproteser, skalfasader, kronor, broar och implantat 

o.dyl. som tandläkarna sedan använder för att ersätta förlorade eller skadade tänder. Till en 

tandteknikers arbete hör även idag framställandet av snark- och bettskenor samt 

tandregleringsapparatur (Sveriges Tandteknikerförbund, 2012). 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/CE-m%C3%A4rkning
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De allra flesta tandtekniker arbetar i dag inom den privata sektorn medan en mindre del 

arbetar inom Folktandvården (Sveriges Tandteknikerförbund, 2012). Man har förutspått ett 

ökat behov av avancerade tandtekniska arbeten, inte minst genom regeringens reviderade 

tandvårdsstöd, där staten idag satsar dubbelt så mycket pengar som man gjort före stödets 

införande (Sveriges Tandteknikerförbund, 2012). 

 

Den snabba tekniska utvecklingen inom området bidrar till att utbildningen ständigt måste 

vidareutvecklas. Några exempel på detta är utvecklandet av CAD/CAM-teknik, digital 

avtryckstagning (McLaren et al., 2013) elektronisk bildöverföring såsom C-takt LINK 

(ctaktlink.com), Futudents HD-film kamerasystem (Rusanen et al 2014) och annan datorstyrd 

utrustning, t.ex. fräsmaskiner för implantat, mm. 

 

Tandvården regleras av ett komplicerat regelverk och försäkringssystem 

Svensk tandvård regleras bl.a. med följande lagar och förordningar: 

▪ Tandvårdslagen (1985:125), (Riksdagen, 1985) 

▪ Förordningen (1998:1337) om tandvårdstaxa, (Riksdagen, 1998) 

▪ Tandvårdsförordningen (1998:1338), (Riksdagen, 1998) 

 

Tandvårdslagen 

I tandvårdslagen anges att målet för tandvården är en god tandhälsa och en tandvård på lika 

villkor för hela befolkningen. I tandvårdslagen anges krav på tandvården. För att uppfylla 

kravet på god tandvård ska vården: 

* vara av god kvalitet och lägga särskild stor vikt vid förebyggande åtgärder 

* tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behandlingen 

* vara lättillgänglig 

* främja goda kontakter mellan patienten och tandvårdspersonalen (Riksdagen, 1985) 

 

Andra grundläggande krav som slås fast i Tandvårdslagen är att vården och behandlingen så 

långt det är möjligt ska utformas och genomföras i samråd med patienten samt att patienten 

ska få information om sitt hälsotillstånd och om de behandlingsmetoder som står till buds för 

just honom eller henne. Här kan man lägga till att patienten också bör få information om 

kostnader för tandvården. 

http://www.ctaktlink.com/
https://lagen.nu/1985:125
https://lagen.nu/1998:1337
https://lagen.nu/1998:1338
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tandh%C3%A4lsa
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Tandvårdsförsäkring 

De tandvårdsförsäkringar som använts sedan den första tandvårdsförsäkringen introducerades 

1974 (Statistiska Centralbyrån, 2006) har bidragit till tandteknikerna fått förändrade 

förutsättningar att utöva sitt yrke, både ekonomiskt och hantverksmässigt och försäkringarna 

har även sannolikt påverkat valet av material för tandtekniska konstruktioner. 

I Sverige infördes en allmän tandvårdsförsäkring 1974 vars främsta syfte var att göra tandvård 

ekonomiskt tillgänglig för alla medborgare. Försäkringen omfattade alla typer av 

behandlingar och subventionen omfattade samtliga åtgärder. När tandhälsan hos befolkningen 

med åren väsentligen förbättrades, samtidigt som statens kostnader för tandvårdsförsäkringen 

ökade, blev det så småningom nödvändigt att förändra det statliga stödet till vuxentandvården. 

Dessförinnan hade tandvårdsförsäkringen kraftigt urholkats och de ekonomiska villkoren för 

patienterna försämrats bl.a. till följd av försvagade statsfinanser. Ett flertal utredningar 

tillsattes under 1980- och 1990-talet i syfte att förändra tandvårdsstödet. 

 

Staten har i praktiken bestämt tandläkarnas taxor från det att den allmänna 

tandvårdsförsäkringen infördes 1974 fram till dess att den fria prissättningen infördes 1999 

och tandteknikernas arvode inkluderades i tandläkarräkningen (alltomdinatander, 2012). 

Priset för det tandtekniska arbetet kunde inte ses på tandläkarens räkning och därför fick 

patienterna ingen uppfattning om vilket priset för det tandtekniska arbetet var. 

 

Sedan 1999 beslutas priserna inom folktandvården av politikerna i respektive landsting medan 

de privata tandläkarna själva sätter sina priser. Folktandvården och de flesta privata 

vårdgivarna är anslutna till Försäkringskassan som betalar en del av kostnaden via 

tandvårdsförsäkringen (Försäkringskassan 2008-14). 

 

Den 1 juli 2008 trädde lagen om statligt tandvårdsstöd i kraft (Socialdepartementet.2008) och 

denna hade två huvudsakliga mål. Det första målet var att bibehålla en god tandhälsa för de 

med inga eller små tandvårdsbehov. Det andra målet var att göra det möjligt för personer med 

mer omfattande tandvårdsbehov att få kostnadseffektiv vård utifrån sina behov till en så 

rimlig kostnad som möjligt. För att nå det första målet inrättades det Allmänna 

tandvårdsbidraget (ATB). För att nå det andra målet inrättades högkostnadsskyddet (se nedan). 

Det nuvarande tandvårdsstödet (2010-11) består således av två delar, ett allmänt tandvårds-

bidrag (ATB) och ett högkostnadsskydd och utformningen av dessa redovisas nedan: 
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Är du mellan 20-29 år får du 300 kr/år 

Är du 75 år eller äldre får du 300 kr/år 

Är du mellan 30-74 år får du 150 kr/år 

(Sveriges Tandteknikerförbund, 2012) 

 

Högkostnadsskyddet fungerar enl. följande (Försäkringskassan, 2010) 

* 1 - 3 000 kr betalas helt av patienten  

* 3 001 - 15 000 kr ersätts 50% av kostnaderna enligt referensprislistan och om tandläkarens 

pris är högre än detta betalas mellanskillnaden av patienten. All typ av vård ersätts inte och 

betalas då helt av patienten, som t.ex. en del kosmetisk tandvård, exempelvis skalfasader 

och tandblekning 

* 15 001 kr och uppåt ersätts 85% av kostnaderna enligt referensprislistan och om 

tandläkarens pris är högre än detta betalas mellanskillnaden av patienten. 

Ett exempel på kostnadsberäkning för insättande av tre MK-kronor i kobolt-krom. Tre kronor 

med referenspriset 5 500 kr kostar brutto 16 500 kr. De första 3 000 kr betalar patienten 

själv. Mellan 3 000 till 15 000 kr betalar patienten 12 000 - 50% vilket är lika med 6 000 kr. 

Av de sista 1 500 kr betalar patienten 15%, dvs 225 kr. Totalt blir kostnaden  

 3 000 + 6 000 + 225 = 9 225 kr. Om patienten behöver göra ytterligare en krona blir 

kostnaden för denna 5 500 x 15% = 825 kr. I exemplet ingår till exempel inte kostnad för 

undersökning och röntgen. 

 

Referensprislistan (1177, 2011) ligger till grund för den högkostnadsersättning som patienten 

får. Syftet med referenspriserna är att staten ska kunna beräkna kostnaderna för försäkringen. 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLVFS, 2013 ) är den myndighet som beslutar om 

olika referenspriser för de tandvårdsåtgärder som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Det kan 

exempelvis vara priset för olika implantat, fyllningar, kronor och broar men även för 

basundersökningar och diagnostik. Referenspriserna ligger till grund för beräkningen av delen 

av kostnaden som staten betalar vid en tandvårdsbehandling. De nuvarande referenspriserna 

gäller från och med den 1 september 2013. Referenspriserna finns i föreskriften TLVFS 

2013:2. Från den 1 januari 2013 finns det två olika referenspriser för ett antal åtgärder i 

referensprislistan. Det finns ett särskilt referenspris för specialisttandvård som kan tillämpas 

för behandling som utförs av tandläkare med bevis om specialistkompetens inom det egna 

specialistområdet. Referenspriset för specialisttandvård kan endast tillämpas när en patient är 

remitterad till specialisttandvård. Om förutsättningarna för att tillämpa referenspris för 
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specialisttandvård inte är uppfyllda tillämpas det vanliga referenspriset även om vården utförs 

av tandläkare med specialistkompetens. Valet av materialet påverkar också priset och vid en 

del tandvårdsåtgärder har materialet mycket stor påverkan på priset. Referenspriserna är 

beräknade utifrån att ett standardmaterial använts vid behandlingen (TLVFS, 2013). Det är 

inte på något vis förbjudet att använda andra och dyrare material men kostnaden utöver 

referenspriset får patienten betala själv. 

TLVFS har även granskat hur tandvårdens priser förändrats sedan stödet infördes och funnit 

att tandvårdspriserna har ökat snabbare än den allmänna prisnivån på tjänster. 

Tandvårdspriserna har emellertid inte ökat snabbare än de statliga referenspriserna, som 

beräknas utifrån produktionskostnaderna i tandvården. Om man ersatte den summa som 

tandläkaren tar av patienten, vilken kan skilja avsevärt i och med att prissättningen är fri, 

skulle kostnaden för försäkringen inte gå att beräkna. Staten har därför beräknat ett 

referenspris som ska täcka tandläkarens kostnad för en viss behandling och även innehålla en 

vinstmarginal som staten anser vara rimlig. Patienten kan nu jämföra tandläkarnas priser med 

referenspriset. Avsikten med referensprislistan i prisportalen är att informera patienten om 

vad som anses vara ett rimligt pris för behandlingen och att därigenom skapa prispress genom 

att öka möjligheten för patienterna att jämföra priser. 

Staten har kunnat klara att hålla kostnaden för försäkringen inom planerad budget eftersom 

pengarna i anslaget för tandvården räckt och att det fortfarande finns anslag som inte har 

utnyttjats. Att det finns en outnyttjad del av de avsatta pengarna för tandvårdsförsäkringen 

kan bero på att gruppen med dålig tandhälsa och låga inkomster inte konsumerar den tandvård 

som de troligtvis skulle behöva. 

Analysen visar också att tandvårdspriserna ofta ligger nära referenspriserna. I tre av fyra fall 

betalar patienten ett pris som ligger maximalt tio procent över referenspriset. Referenspriserna 

har en direkt påverkan på tandvårdspriserna, vilket bland annat framgår genom att 

vårdgivarna ofta ändrar sina priser i samband med referensprisändringar, även i de fall 

förändringarna av referenspriserna inte berott på förändrade produktionskostnader. 

– Referenspriserna har en styrande effekt. Det är därför viktigt att vi ser över modellen så att 

vi är säkra på att referenspriserna ligger på rätt nivå, säger TLVFS:s generaldirektör Sofia 

Wallström (Dental24, 2014). 

Syftet med tandvårdsreformen från 2008 var att fler skulle gå till tandläkaren i förebyggande 

syfte och att kostnaden för personer med stora tandvårdsbehov skulle bli rimlig. Regeringen 
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införde därför ett allmänt tandvårdsbidrag för att öka besöksfrekvensen. Ett 

högkostnadsskydd skulle göra att även personer med stora tandvårdsbehov skulle anse sig få 

råd att gå till tandläkaren (Försäkringskassan, Socialförsäkringsrapport 2010:11, 2010) 

Avsikten var också att patientens ställning skulle stärkas i samband med reformen, främst 

genom en förbättrad information. Det skulle bli lättare att förstå vad som omfattas av det 

statliga tandvårdsstödet och hur stor ersättning patienten har rätt till. Patienten skulle också 

lättare kunna jämföra priser hos olika vårdgivare. Lättbegriplig information som når ut till 

många var en förutsättning för att reformen skulle få önskad effekt, men där kan vi nu se att 

det finns stora brister när det gäller att nå ut med informationen (Försäkringskassan, 

Socialförsäkringsrapport 2011:10, 2011). 

En patients försäkringsår löper under 12 månader och efter 12 månader påbörjas en ny period 

igen med en ny karens. Även om behandlingen tar längre tid än 12 månader kan ingen 

förlängning av perioden ske, utan det blir då en ny period. 

 

Regeringen har uppdragit åt Försäkringskassan att samordna ett utvärderingsprogram 

avseende de förändringar som genomfördes i tandvårdsstödet den 1 juli 2008 

(Försäkringskassan, Dnr 74853-2008, 2010). 

I december 2009 publicerade Försäkringskassan en första delrapport innehållande en 

bedömning av prisutvecklingen för tandvården och i vilken omfattning de ökade statliga 

resurserna inneburit lägre kostnader för patienterna (Försäkringskassan, Dnr. 74853-2008, 

2010). Nästa del i utvärderingen lämnades till regeringen i maj 2010 och innehöll dels en 

analys av frekvensen av regelbundna tandvårdsbesök i förebyggande syfte och dels en analys 

av effekterna av skyddet mot höga kostnader. En särskild utvärdering av 

implantatbehandlingar redovisades också i maj 2010 (Försäkringskassan, 

Socialförsäkringsrapport 2010:13, 2010). 

 

I den nu aktuella rapporten gjordes en utvärdering av olika ersättningsformer inom 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (Riksrevisionen, 2012). 

En första analys av den utvärderingen har gjorts för att kartlägga huruvida det finns 

demografiska och socioekonomiska grupper som nyttjar tandvårdsstödet i lägre utsträckning 

än andra, samt hur de olika ersättningsformerna fördelar sig mellan olika grupper 

(Försäkringskassan, Socialförsäkringsrapport 2011:9, 2011). 
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Undersökningen utgår från de två huvudmålen i 2008-års tandvårdsreform som är att 

stimulera till regelbundna förebyggande tandvårdsbesök och att möjliggöra för individer med 

omfattande tandvårdsbehov att få kostnadsreduktion för den omfattande tandvården. 

 

Det reformerade tandvårdsstöd som trädde i kraft den 1 januari 1999 (Statistiska Centralbyrån, 

2006; Riksrevisionen, 2012) gav alla vuxna ett ekonomiskt stöd för den s.k. bastandvården 

och ett visst stöd för protetiska åtgärder. Boende på sjukhem och liknande fick ett avgiftsfritt 

besök av tandvårdspersonal för en munhälsobedömning. Samma patienter fick nödvändig 

tandvård för samma avgift som för öppen hälso- och sjukvård, dvs. som för närvarande är 

högst 900 kronor per tolvmånadersperiod. Tandvård i samband med sjukdomsbehandling 

omfattas av samma avgiftssystem (Regeringen, 2011/12:7) . Syftet är i första hand att ge 

ekonomiskt stöd för att förhindra framtida större tandvårdsbehov framför att ge stöd till 

behandling av redan uppkomna skador. Denna prioritering har gjorts för att tandvårdsbehovet 

på sikt skall minska och därmed även kostnaderna för den enskilde och för samhället 

(Regeringen, SOU 2002:53, 2002). 

 

Till Försäkringskassans tandvårdsregister rapporteras sedan 2008 huvuddelen av all tandvård 

som utförs på vuxna i Sverige, vilket möjliggör registerstudier (Försäkringskassan 2008-14). 

Den orala hälsan rapporteras genom att antal kvarvarande och intakta tänder rapporteras in till 

Socialstyrelsens tandhälsoregister. Antalet tänder måste registreras när patienterna använder 

det allmänna tandvårdsbidraget (Försäkringskassan, 2012:7, Socialdepartementet 2008; 

Socialstyrelsen, 2008). 

Det är dock enbart den ersättningsberättigade tandvården som rapporteras in till 

Försäkringskassan. Utöver detta finns en grupp som inte finns med i registret och det är vuxna 

sjuka och funktionshindrade, mestadels äldre vars behov av erforderlig tandvård betalas av 

landstinget. Uppgifter om den landstingsfinansierade tandvården för barn och ungdomar upp 

till det år då patienten fyller 20 år ingår ej heller i Försäkringskassans tandvårdsregister 

(Försäkringskassan, 2012:10). 

Det nuvarande tandvårdsstödet infördes den 1 juli 2008, vilket innebär att endast två år 

passerat sedan stödet infördes, vilket är en relativt kort period då många tandläkare initialt 

eventuellt inte ”riktigt” förstod hur systemet fungerade fullt ut. 

 

Tandvårdsstödet som infördes den 2008 utökades 2013 med ett särskilt tandvårdsbidrag 

(STB) som ska ge stöd till vissa patientgrupper. Det är det så kallade särskilda 
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tandvårdsbidraget för förebyggande vård till patienter som på grund av vissa sjukdomar, ofta 

kroniska, och/eller funktionshinder, löper ökad risk att få problem med tänderna och därmed 

försämrad munhälsa (Regeringen, 2011). Ett exempel är de som genomgår strålbehandling 

eller får mediciner som kan ge muntorrhet. Bidraget är 1 200kr per år (TLVFS Handbok 

2013:2 om statligt tandvårdsstöd). Totalt beräknades 285 600 personer initialt vara berättigade 

till det särskilda tandvårdsbidraget (Regeringens proposition 2011/12:7). Av dessa räknade 

regeringen med att 85% skulle utnyttja stödet. Men uppgifter från Försäkringskassan som 

Riksdag & Departement, 5/2014 (Riksdagen, 2013-14) har tagit del av visar att endast 

21 924 personer fick bidraget under 2013, dvs. endast ca. 8% av de berättigade. 

 

De största skillnaderna mellan de tidigare och det nuvarande tandvårdsstödet är dels att i det 

nuvarande stödet har hela den vuxna befolkningen samma högkostnadsskydd och dels att 

högkostnadsskyddet innefattar det som tidigare betecknades som bastandvård såväl som 

protetik och tandreglering. Ytterligare en stor skillnad är att ett av ändamålen med 

konstruktionen av det nuvarande tandvårdsstödet är att patienten alltid ska bära en del av det 

totala vårdgivarpriset. I det gamla stödet var det uteslutande personer som fyllt 65 år som 

hade ett reellt högkostnadsskydd, och då enbart för protetiska åtgärder. 

Riksförsäkringsverket skriver i sin utvärdering (Försäkringskassan.Socialförsäkringsrapport 

2011:9) av det gamla tandvårdsstödet att det inte fungerade som någon reell försäkring mot 

höga kostnader, utan att det snarare fick karaktären av ett stöd till näringsidkare i branschen. 

En av anledningarna till att det inte bedömdes ha karaktären av ett skydd mot höga kostnader 

var att merparten av det tandvårdsstöd som betaldes ut under 1999 var ersättning enbart för 

bastandvård. Att det ansågs likna ett näringsstöd berodde på att den ersättning som i 

utvärderingen räknats fram per individ ungefär motsvarade den prishöjning av bastandvård 

som skett under året. 

 

En nyligen publicerad granskning från Riksrevisionen, (RIR 2012:12) visar att 

tandvårdsreformen från 2008 inte har fungerat fullt ut och att målen med reformen endast har 

uppnåtts till viss del. En anledning är att det kan ha brustit i informationen till allmänheten 

och att inte tillräckligt många känner till det allmänna tandvårdsbidraget och 

högkostnadsskyddet, skriver riksrevisor Gudrun Antemar (Antemar, 2012). 
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Riksrevisionen skickade 2010 ut en enkät till 2 000 personer för att fråga om hur väl man 

känner till tandvårdsstödet (Socialstyrelsen,.2010-06-01). En stor del av de som svarat kände 

varken till tandvårdsbidraget eller högkostnadsskyddet. Det har endast genomförts ett fåtal 

informationsinsatser för att nå dem som sällan besöker tandvården och som har stora behov av 

tandvård. Kännedomen om tandvårdsbidraget är särskilt låg hos unga individer vilka är en av 

de primära målgrupperna (Försäkringskassan 2011:10). 

 

För att underlätta för patienterna att jämföra priser införde regeringen bland annat 

referenspriser och en prisjämförelseportal för tandvård (prisportalen 1177, 2011). Tanken var 

att prisjämförelseportalen skulle fungera ungefär som Pricerunner och liknande webbplatser 

där man kan jämföra priser för att kunna göra ett medvetet val. Men prisportalen för 

tandvårdstjänster har inte fungerat då många tandläkare inte har lagt in sina priser. En ny 

portal öppnades i januari 2012, men det är fortfarande få privata tandläkare som registrerar 

sina priser. Tidningen Råd och Rön konstaterar också att ett fåtal privata kliniker har anslutit 

sig till Vårdportalen 1177.se trots att Tandläkarförbundet rekommenderat sina medlemmar att 

registrera sig där. Vidare gjorde Råd och Rön också 2012 en undersökning för att utröna om 

och hur referenspriserna påverkade vårdpriserna och det kunde konstateras att priserna skiljer 

sig betydligt. På en klinik inom landstinget kunde en basundersökning kosta mellan 660-

885 kr och på en privat klinik mellan 450-975 kr (Jacobsson, 2012). Rent generellt ligger 

folktandvårdens priser ca. 6% över referenspriset och, och på det privata klinikerna i 

genomsnitt ca. 12% högre än referenspriset (Nylander, 2013). Praktikertjänst har framför 

kritik mot portalen, då det endast går att göra en prisjämförelse och inte någon bedömning av 

den upplevda kvaliteten på en utförd åtgärd (Praktikertjänst, 2012) 

Det allmänna tandvårdsbidraget skulle locka befolkningen till att gå till tandläkaren framför 

allt för förebyggande besök. Bidraget innebär till exempel att en ungdom som besöker 

tandläkaren vartannat år kan få 600 kronor i bidrag, vilket gör att de i princip får en gratis 

undersökning (Försäkringskassan, 2010:11). 

Regeringen hoppades på att reformen skulle leda till att 67 procent skulle besöka tandvården 

varje år. Granskningen visar att inte mer än 59 procent av den vuxna befolkningen besökt 

tandvården under 2011 (RIR 2012:12). Andelen besökare har blott ökat med 2 procentenheter 

sedan reformen infördes (Antemar 2012). Att många unga inte går så ofta som man hoppades 

på kan bero på att de inte känner till bidraget (Nordenram, 2012). För majoriteten av dem som 
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är mellan 30–74 år är beloppet troligtvis för lågt för att påverka om man går till tandläkaren 

eller inte (Försäkringskassan, 2012:10). 

Sedan 2008 har totalt två miljarder kronor betalats ut i tandvårdsbidrag. Om inte stödet når ut 

bör regeringen överväga om inte dessa pengar kan användas mer effektivt (Försäkringskassan, 

2011:10). 

Ett annat mål med reformen var att personer med stora tandvårdsbehov skulle kunna få vård 

till en rimlig kostnad. Därför infördes ett högkostnadsskydd som gäller för alla vuxna, oavsett 

ålder (Högkostnadsskydd i tandvårdsstödet, Försäkringskassan, 2010). Högkostnadsskyddet 

är ett bra stöd för många. Men det finns en grupp med låga inkomster och dålig tandhälsa som 

fortfarande inte tar del av högkostnadsskyddet. Andelen som avstår från tandvård trots stora 

behov har dessutom ökat sedan reformen infördes. Drygt sju procent av dem som svarat på 

enkäten uppger att de trots dålig tandhälsa ändå inte besöker tandvården regelbundet 

(Riksrevisionen, RIR 2012:12). I nästan tre av fyra fall beror det på att de inte tycker att de 

har råd att gå oftare. Detta kan på sikt leda till sjukdom och mycket onödigt lidande för den 

enskilde samt i slutänden höga kostnader för staten (Socialstyrelsen,, 2010). 

Granskningen pekar framför allt på två huvudförklaringar till att högkostnadsskyddet inte når 

ända fram till dem med störst behov. Den första är att många inte känner till 

högkostnadsskyddet. Vissa personer skulle i större utsträckning söka sig till tandvården om de 

visste att skyddet fanns. Den andra förklaringen är att den första karensnivån på 3 000 kronor 

är för hög för de som har stora behov och samtidigt låga inkomster. Denna grupp uppger att 

de skulle gå oftare till tandläkaren om tandvården var ännu mer subventionerad 

(Riksrevisionen, RIR 2012:12). Högkostnadsskyddet är därför inte tillräckligt effektivt för att 

nå målet om bättre tandhälsa för dem med stora behov. 

Syftet att skapa prispress har däremot inte lyckats alls. Tvärtom finns det en risk för att 

referenspriserna fungerar som en utgångspunkt, ett slags basprislista, och på så sätt driver på 

prisutvecklingen. När referenspriserna höjs följer tandläkarna efter och höjer sina priser. En 

anledning till att man inte har någon större prispress inom tandvården kan vara att man har 

gott om patienter i tandvården och att tandläkarna inte behöver konkurrera med priset för att 

få patienter. En annan anledning kan vara att en förtroendefull relation med tandläkaren är 

viktigare än priset för många patienter. 
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Sammantaget visar Riksrevisionens granskning att tandvårdsreformen inte har fungerat fullt 

ut och att målen bara har nåtts till viss del. Regeringen bör därför följa upp om 

tandvårdsbidraget och högkostnadsskyddet är rätt utformade och att de träffar rätt målgrupper. 

Regeringen bör också följa upp systemet med referenspriser och vad som krävs för en 

fungerande prisportal. Slutligen rekommenderas regeringen även att överväga om en 

myndighet ska få det samlade ansvaret för att patienter får rätt information vid rätt tillfälle 

(Riksrevisionen, RIR 2012:12). 

Syfte/ målsättning 

Syftet med detta arbete var att kartlägga förändringar i valet av material och förändringar i 

typen och volymen av tandtekniska arbeten under de senaste fem åren. En förutsättning för 

detta var att inventera hur många verksamma laboratorier det finns i Sverige idag, och hur 

många som med eller utan formell tandteknikerutbildning arbetar i tandteknisk verksamhet. 
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MATERIAL OCH METOD 

 

En första enkät skickades ut till 1177 tandtekniska laboratorier i landet som identifierats via 

Läkemedelsverket, Tandteknikerförbundet, Folktandvården, Praktikertjänst samt ett antal 

sidor på Internet; (121.nu, allabolag.se, .eniro.se, folktandvarden.se, foretagsbasen.se, hitta.se, 

gulex.se/firmainfo, infodirekt.se, lakemedelsverket.se, lokaldelen.se, praktikertjanst.se, 

ucme.se, reco.se, Sveriges Tandteknikerförbund/Kvalitetssäkrade dentallab, q-

sakrade.dentallab, wedoo.se). 

De tandtekniska laboratorierna fick svara på enkäten under en sexmånaders period och 

enkäten innehöll tre frågor angående hur många som totalt arbetade på laboratoriet, hur 

många som deltog i tandteknisk verksamhet samt hur många som var utbildade tandtekniker 

(bilaga 1). Samtliga svar sammanställdes sedan i Microsoft Excel 14 för Mac. 

Många av dessa laboratorier visade sig vara dubbletter med identiska eller snarlika namn 

(vanligast), många var inaktiva, adressaten var okänd eller att de lagts ned. 

 

I Microsoft Excel gjordes ytterligare en sortering: 

- först sorterades laboratorierna efter gatuadress, så att det gick att identifiera ytterligare 

eventuella dubbletter och ta bort dessa, om flera laboratorienamn fanns på samma adress 

- därefter skedde en sortering i alfabetisk ordning i 3 olika kategorier, beroende på storlek på 

labben, för att ytterligare kunna identifiera eventuella dubbletter  

- borttagande av de lab där det ansågs att det inte bedrevs någon egentlig tandteknisk 

verksamhet , exempelvis av s. k. ”importlab” (n=14), det vill säga lab som sysselsätter 

tandtekniker genom outsoursing, och sk. anaplastiklab (n=7). 

 

Efter gallringen ovan återstod 575 lab som var aktiva och hade besvarat enkät 1. 

 

Baserat på resultaten i den första enkäten gjordes därefter en gruppindelning utifrån antalet 

personer som deltog i produktionen av tandtekniska arbeten. Indelningen gjordes i 

laboratorier med: 

 1 person i tandteknisk produktion, s.k. enmans lab (n=258) 

 2-10 personer i tandteknisk produktion, (n= 271) 

 ≥ 11 personer i tandteknisk produktion, (n=46)  

 

 

http://www.121.nu/
http://allabolag.se/
http://www.eniro.se/
http://www.folktandvarden.se/
http://www.foretagsbasen.se/
http://www.hitta.se/
http://www.gulex.se/firmainfo
http://www.infodirekt.se/
http://lakemedelsverket.se/
http://www.lokaldelen.se/
http://www.praktikertjanst.se/
http://ucme.se/
http://reco.se/
http://www.q-sakrade.dentallab/
http://www.q-sakrade.dentallab/
http://wedoo.se/
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Den andra enkäten skickades ut till slumpvis utvalda tandtekniska laboratorier i de tre 

grupperna. Enkäten skickades till 46 lab i varje grupp och den bestod av 21 frågor; bl.a. 

rörande vilka avdelningar som fanns på laboratoriet, åldersfördelningen hos personalen samt 

antalet producerade led, val av material till dessa led samt förändringar inom yrket under 

perioden från reformen 2008 och framåt. Totalt gick enkät nr. 2 ut till 138 laboratorier (bilaga 

2). 

 

ETISKA REFLEKTIONER OCH ÖVERVÄGANDEN 

Det är viktigt att vi använder material och metoder inom tandvården som i slutändan ger 

hållbara och säkra tandersättningar för patienterna. För att kunna göra en bedömning om man 

i tandvården använder sig av de senaste vedertagna teknikerna och materialen är det viktigt att 

man kartlägger hur man arbetar ute i de tandtekniska laboratorierna och därför sattes två 

enkäter ihop. I den skriftliga informationen som följde enkät nr. 1 framgick det tydligt att 

svaren ingick i ett magisterarbete i tandteknik vid Tandteknikerprogrammet vid Umeå 

universitet. Bakgrunden, det övergripande syftet med studien och nyttan beskrevs också. Det 

framgick att det var helt frivilligt att delta men att det var viktigt att besvara enkäten eftersom 

svaren bidrar till viktig kunskap men också att resultaten blir mer tillförlitliga (Johansson, 

2004). Inför enkät nr. 2 gavs det dessutom en kort information om resultatet ifrån enkät nr. 1 

samt att samtliga laboratorier som deltog i enkät nr. 2 var slumpvis utvalda. I både enkät 1 

och 2 var samtliga laboratorier kodade med en sifferbeteckning och samtliga personer 

involverade i magisterarbetet har tystnadsplikt. Resultaten av enkätsvaren redovisades enbart i 

aggregerad form, dvs. att svaren från ett enskilt laboratorium ej kunde läsas ut. Detta framgick 

även tydligt i utskicken till laboratorierna. 

 

RESULTAT 

 

Enkät 1 (bilaga 1 enkät nr. 1) 

Svarande – enkäten besvarades initialt av 75% av de aktiva tandtekniska laboratorierna och de 

resterande 25% som inte besvarade den första enkäten ringdes upp och fick besvara enkäten 

telefonledes. Detta innebar att i princip att samtliga, identifierade, aktiva laboratorier i Sverige 

2011 har besvarat frågorna i enkät nr. 1. 

Resultatet visade att det fanns 575 aktiva tandtekniska laboratorier med 2 241 personer som 

deltog i tandteknisk verksamhet, varav 1 861 var formellt utbildade tandtekniker (Fig.1 och 2). 
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Figur 1. Antalet arbetande på de tandtekniska laboratorierna, med tandteknikerexamen 

och det totala antalet arbetande personer på det tandtekniska laboratoriet. 

Detta innebär att ca. 17% av de som deltar i tandteknisk verksamhet saknar formell utbildning. 

Totalt arbetade 2 489 personer på de tandtekniska laboratorierna under hösten 2011 och då 

ingick även övrig personal som inte direkt deltog i produktionen av tandtekniska arbeten. 

 

Figur 2. Resultat av de tre frågorna i enkät nr. 1  

Av de 575 funna laboratorierna utgör enmanslaboratorierna 46%  
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Enkät 2: (bilaga 2 enkät nr. 2) 

Gruppindelning gjordes utifrån antalet personer som deltog i produktionen av tandtekniska 

arbeten, dvs. de som besvarat fråga 2 i första enkäten. Indelningen gjordes i laboratorier med: 

 

 1 person i tandteknisk produktion, s.k. enmanslab (n=258)  

 2-10 personer i tandteknisk produktion, (n= 271) 

 ≥ 11 personer i tandteknisk produktion, (n=46) 

 

På enmanslabben var 97% av tandteknikerna formellt utbildade, i 2-10-mans labben var 83% 

utbildade och  i labben med ≥11 personer i tandteknisk verksamhet var 79% utbildade 

tandtekniker. Detta visar att ju större labben är desto större andel outbildad personal på lab. 

För den andra, utökade enkäten, blev svarsfrekvensen initialt totalt 56%, där 78 av 138 

laboratorier svarade, skulle ha varit 46 vardera i de 3 olika kategorierna) med följande 

fördelning: 

 

Lab med 1 deltagande i tandteknisk produktion = 20/46, dvs. 43% besvarade 

Lab med 2-10 deltagande i tandteknisk produktion = 22/46, dvs. 47% besvarade 

Lab med ≥ 11 deltagande i tandteknisk produktion = 18/46, dvs. 39% besvarade 

  

En första påminnelse gick då ut till de laboratorier som inte svarat. Tandteknikerförbundet var 

behjälpliga och lade ut enkäten på förbundstidningen Tandteknikerns hemsida under mars 

månad 2012 med en uppmaning till laboratorierna som blivit utvalda att besvara enkäten. 

 

Efter det att denna första påminnelse gått ut svarade ytterligare ca 25% av de utvalda labben. 

Fördelningen i antalet svarande såg då ut som följer: 

 

Lab med 1 deltagande i tandteknisk produktion = 14 till, dvs. 34/46 totalt ≈ 74% besvarat 

Lab med 2-10 deltagande i tandteknisk produktion = 16 till, dvs. 38/46 totalt ≈ 83% besvarat 

Lab med ≥ 11 deltagande i tandteknisk produktion = 7 till, dvs. 25/46 totalt ≈ 54% besvarat 

 

  



  20 (77) 

Efter ytterligare en påminnelse med betydligt mindre text på försättsbladet svarade ytterligare 

några lab: 

 

Lab med 1 deltagande i tandteknisk produktion = 2 till, dvs. 36/46 totalt ≈78 % besvarat 

Lab med 2-10 deltagande i tandteknisk produktion = 3 till, dvs. 41/46 totalt ≈90% besvarat 

Lab med ≥ 11 deltagande i tandteknisk produktion = 3 till, dvs. 28/46 totalt ≈61% besvarat 

 

Den totala svarsfrekvensen 2012-06-04 var 76%, vilket innebär att det är 33/138 lab (24%) 

som inte har besvarat enkät nr. 2. Det är laboratorier med 11 eller fler personer i tandteknisk 

verksamhet som står för den största andelen obesvarade enkäter, dvs. knappt 40% vilket 

motsvarar 18 laboratorier.  
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Resultat enkät nr. 2 

 

Totalt besvarade 107 av 138 enkäten. Alla laboratorier har inte svarat på alla frågor utan det 

finns ett internt bortfall i enkätsvaren. Hur många laboratorier som besvarade varje fråga kan 

utläsas i figurerna. De returnerade ifyllda enkäterna fördelades enl. följande: 29 laboratorier 

med 11 eller fler anställda deltagande i tandteknisk verksamhet, 41 laboratorier med 2-10 

deltagande samt 35 enmanslaboratorier. 

Fråga 1. När startade verksamheten? 

 

Figur 1. Svaren på frågan ”När startade verksamheten?” 

Observationer: 

 Drygt 2/3 av de totalt 29 stora laboratorierna startade sin verksamhet före 1990 medan 

endast fyra av dessa startade sin verksamhet på 2000-talet.  

 Endast ett lab startade sin verksamhet under 2011 eller senare. 
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Fråga 2. Vilka avdelningar finns på lab idag, 2012 och hur många personer arbetar där? 

 

Figur 2. Fördelningen av antalet laboratorier som har en viss avdelning och antal 

personer som arbetar på dessa avdelningar 

De avdelningar som hade flest arbetande personer var porslin/estetik- och 

guld/metallavdelningarna medan hel- och delprotes, CAD/CAM samt ortodonti kommer i en 

fallande skala. 

När det gäller 1-manslab så är arbetet tämligen jämnt fördelat mellan hel- och delprotes, 

guld/metall samt porslin/estetik. Många enmanslaboratorier arbetar huvudsakligen med 

hel- och delproteser och av dessa startade många sin verksamhet före 1970-talet.  

Observationer: 

 Drygt hälften av laboratorierna har produktion i guld/metall med i genomsnitt 2 

personer som arbetar med detta 

 Drygt hälften av laboratorierna tillverkade helproteser och detta sysselsatte i 

genomsnitt 1,4 personer per laboratorium 

 Delproteser i Co-Cr gjordes på mindre än hälften av laboratorierna och då av ca.1 

person per laboratorium 
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 Porslin/estetik gjordes på drygt hälften av labben och sysselsatte ca. 3 personer per lab 

 Ortodonti tillverkades på en femtedel av labben och då av ca. 2 personer på dessa lab 

 CAD-CAM användes på knappt hälften av labben och då sysselsatte detta drygt 1 

person per lab 

 Annat såsom administration, snarkskenor, bettfysiologi och så vidare gjordes av en 

tredjedel av labben och då av drygt 2 personer per lab. 

 

 

Fråga 3. Hur många tandtekniker med formell utbildning (ej självlärda, oavsett hur 

duktiga de än är) finns på lab och hur gamla är de?  

 

Figur 3. Antalet tandtekniker med formell utbildning och deras ålder 

 Bland de med formell utbildning kan man se att åldersgruppen med flest tandtekniker är den i 

åldersintervallet 46-55 år. Den totala könsfördelningen är 54% kvinnor och 46% män. Den 

största skillnaden i könsfördelning ligger hos de yngre tandteknikerna inom grupperna yngre 

än 26 år och 26-35 år där totalt 74% är kvinnor. Knappt en tredjedel av teknikerna är 56 år 

eller äldre och extrapolerar man detta till den totala tandteknikerkåren rör det sig om ca 600 

personer.  
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Fråga 4. Vad görs mest på laboratorierna idag 2012? Vilken typ av arbeten är vanligast 

förekommande? Rangordna från 1-10. Laboratorierna har rangordnat från 1 som är mycket 

vanligt förekommande till 10 som är mycket ovanligt förekommande. Ett medelvärde har 

sedan beräknats på hur laboratorierna svarat (Figur 4). 

 

 

Figur 4. De vanligast förekommande arbetena på laboratorierna där låga medelvärden 

står för att arbetena är vanligt förekommande och högt medelvärde står för att de är 

ovanligt förekommande. 

Helkeramik dominerar tätt följt av MK i basmetall typ Co-Cr, titan eller någon annan oädel 

legering. Ej vanligt förekommande idag är MK i ädelmetallegering, tandskydd, rebaseringar, 

lagningar, studiemodeller, blekskenor, gips, m.m. samt absolut sist på listan kommer 

konus/attachments. 
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Antal svarande laboratorier är 104 av 107. 
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Fråga 5. Om du skattar förändringarna sedan nya tandvårdsförsäkringen kom i juli 

2008 - har antalet led som ni producerar på laboratoriet ökat, är oförändrat eller har 

minskat? 

 

Figur 5. Skattning av förändringarna i produktionen av led sedan nya 

tandvårdsförsäkringen kom i juli 2008. 

Det är oförändrat för 30 av 87 laboratorier, dvs. för 34%. Om man delar in förändringar efter 

storleksordning är labben med minskningar i volym ungefär lika många som de som ökat. 

Små ökningar eller minskningar (±20%) eller inga förändringar rapporteras av totalt 64 av 87 

lab, dvs. ca 74%. 

Ökningar eller minskningar i volymen på 40% eller mer har 18 av 87 laboratorier rapporterat, 

dvs. ca 21%. 

Totalt av de som svarat (n=87) har 25 laboratorier minskat sina antal producerade led och 21 

har ökat. 

Observationer: 

 Av de 20 laboratorier som inte svarat på denna fråga är det 16 som svarat att de ”inte 

gör några led”.  
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Fråga 6 och 7. Val av material - hur stor andel göts före 2008-års reform (6) och hur 

stor andel gjuts i idag (7)  i följande material:  

 

Figur 6. Val av material före 2008 – andelen arbeten som gjöts i en viss legering 

Före 2008-års reform dominerade de gjutna guldlegeringarna med 32 av 85 laboratorier som 

gjöt ≥90% av sina arbeten i guld (Fig. 6) medan det EFTER 2008 års reform var 57 av 85 

laboratorier som göt ≤10% av sina arbeten i guldlegeringar (Fig. 7) och 11 laboratorier som 

göt >90% i guldlegering 

 Observationer: 

 Av de laboratorier som inte svarat (n=22) är det 16 som svarat att de ”inte gör några 

led”. 
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Figur 7. Val av material idag 2012 – andelen arbeten som gjutits i en viss legering 

Av de 21 laboratorier som inte svarat på denna fråga är det 16 som ”inte gör några led”. 

När det gäller Co-Cr-legeringar var det före 2008-års reform endast sju laboratorier som 

använde legeringen i ≥90% av sina gjutna konstruktioner (n=7) men antalet laboratorier har 

ökat efter reformen till 24 till stor del på bekostnad av guldlegeringarna, se Fig 6 och 7. 

Observationer: 

 När det gäller guld har antalet laboratorier som använde guldlegeringar i 90% eller mer 

av sina gjutna konstruktioner sjunkit med ca 2/3 efter införandet av reformen 2008. 

 När det gäller guld har antalet laboratorier som använde guldlegeringar i 10% eller 

mindre av sina gjutna konstruktioner före 2008 ökat med ca 3 ggr efter införandet av 

reformen 

 När det gäller Co-Cr har antalet laboratorier som använde Co-Cr-legeringar i 90% eller 

mer av sina gjutna konstruktioner före 2008 ökat med drygt 3 ggr efter införandet av 

reformen 

 När det gäller Co-Cr har antalet laboratorier som använde Co-Cr-legeringar i 10% eller 

mindre av sina gjutna konstruktioner före 2008 halverats efter införandet av reformen 
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Fråga 8. Implantatstödda konstruktioner - efter 2008 har antalet led ökat, minskat, eller 

är det i stort sett oförändrat? 

 

Figur 8. Implantatstödda konstruktioner – förändringar av antalet producerade led 

efter 2008. 

 

Av de som svarat att de gör den typen av arbeten har många (n=17) svarat att det är oförändrat 

men 11 laboratorier uppger också en ökning med ca 20% och i stort sett lika många (n=13) en 

minskning med ca. 20%. Elva laboratorier har angett att produktionen minskat med 40% 

medan 3 laboratorier har ökat med 40%. Det finns dessutom ett fåtal som anser att det har 

både ökat och minskat med både 60 och mer än 80%. Sammantaget är de laboratorier som 

anser att implantaten minskat (n=34) fler än de som anser att det ökat (n=21). 

 

Observationer: 

 Av de laboratorier som inte svarat (n=35) är det 29 som uppger att de ”inte gör några 

implantat" 
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Fråga 9. Implantatstödd kron- och broprotetik; hur stor andel gjuts respektive fräses? 

 

Figur 9. Implantatstödd kron- och bro, andelen som gjuts respektive fräses. 

 

Här är antalet som uppgett att ≥90% av deras konstruktioner fräses 28 medan 18 svarar att 

>90% av deras implantatstödda produktion gjuts. I de övriga grupperna är antalet laboratorier 

som gjuter och fräser ungefär lika, relativt lika, dvs. ≤10%, 30%, 50%, 70% för frästa eller 

gjutna. Sammantaget är antalet laboratorier som fräser sina konstruktioner något fler (n=65) 

än de som uppger att de gjuter sina konstruktioner (n=55).  

Då staplarna ovan summeras kan vi se att summan svar blir större (n=120) än det antal 

laboratorier som svarat (n=75). Det innebär att laboratorierna har svarat under flera kategorier, 

en del laboratorier både gjuter och fräser. 

 

Observationer: 

 Av de laboratorier som inte svarat (n=32) är det 29 som svarat att de inte "gör några 

implantat" 

  

12

8
7

10

18

11

9

6

11

28

0

5

10

15

20

25

30

≤10% 30% 50% 70% ≥90%

Gjuts

Fräses
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Fråga 10. Material i implantatstödda kron- och brokonstruktioner, hur stor andel är? 

 

Fig. 10. Implantatstödda kron- och brokonstruktioner – andelen framställda 

konstruktioner i olika material. 

Helkeramer används i någon omfattning av 49 laboratorier (65%) medan enbart 5 laboratorier 

(7%) använder detta i ≥70% eller mer i sina implantatstödda konstruktioner. 

I någon omfattning använder 50 laboratorier (70%) guldlegeringar medan endast 4 (5%) 

använder det i ≥ 70% eller mer av sina implantatstödda konstruktioner. 

I någon omfattning använder 45 laboratorier (60%) titan medan 18 laboratorier (24%) 

använder det i ≥ 70% eller mer i sina konstruktioner, dvs. ca 60% av laboratorierna använder 

titan i en del av sina implantatstödda konstruktioner. 

I någon omfattning använder 57 laboratorier (76%) andra basmetaller än titan medan 18 

laboratorier (24%) använder dessa i ≥ 70% eller mer i sina implantatstödda konstruktioner. 

Totalt har 43 laboratorier (57%) uppgett att de använder guld i liten utsträckning (≤10%) i 

sina konstruktioner. 

Sammantaget kan man säga att i någon omfattning använder laboratorierna följande 

legeringar: titan 45 laboratorier (60%), andra basmetallegeringar än titan 57 laboratorier 

(77%), guld 50 laboratorier (67%) och helkeramer 49 laboratorier (65%). 

 

Observationer: 

 Av de laboratorier som inte svarat (n=32) är det 29 som uppger att de inte "gör några 

implantat".  
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Fråga 11. Singelimplantat – har antalet implantatstödda led ökat, minskat eller är det i 

stort sett oförändrat? 

 

Figur 11. Förändringar i produktionen av implantatstödda singelkronor efter 

införandet av det reviderade tandvårdsstödet 2008 

 

Singelimplantaten – 11 laboratorier (16%) menar att implantatarbetena i olika grad minskat 

medan 35 (52%) menar att de ökat och 22 laboratorier (32%) att det är oförändrat. Ett 

laboratorium har svarat att singelimplantaten har ökat med >80% (se Fig. 11). 

 

Observationer: 

 Av de laboratorier som inte svarat (n=39) är det 29 som rapporterar att de inte "gör 

några implantat" 
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Fråga 12. Helkeramer – hur stor andel pressgjuts respektive fräses? 

 

Figur 12. Andelen pressgjutna respektive frästa helkeramer 

 

Helkeramer – totalt 61 laboratorier pressgjuter en varierande del av sin produktion av 

helkeramer medan 66 laboratorier fräser delar av sin produktion (se Fig. 12). 

 

Observationer: 

 Av de laboratorier som inte svarat (n=24) är det 16 som uppger att de inte "gör några 

helkeramer" 

 

Kommentarer ifrån några av de svarande laboratorierna: 

 gör inga helkeramer  

  gör enbart skelett till delproteser (1) 

 50 % är e-max, 
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Fråga 13. Material i helkeramer – hur stor andel utgörs av zirkoniumdioxid, 

aluminiumoxid, glaskeramer? 

 

Figur 13. Andelen av olika material i helkeramer 

Material i helkeramer – laboratorierna arbetar i varierande grad med olika typer av keramer. 

Resultaten visade att 68 laboratorier (82%) arbetade i någon grad med zirkoniumdioxid, 22 

laboratorier (26%) med aluminiumoxid samt 69 laboratorier (83%) med glaskeramer. 

Av de 68 laboratorier som arbetade med zirkoniumdioxid, använde 24 laboratorier dem i 

≥ 70% av sina konstruktioner.  

Användningen av aluminiumoxid är idag relativt begränsad och av de 22 lab som använder 

materialet använder 17 det i ≤10% medan endast fyra använder det i ca. 30% av sina 

konstruktioner. 

Glaskeramer används av 69 lab och knappt hälften av dessa, 33 lab använder dem i ≥ 70% av 

sina konstruktioner. 

 

Observationer: 

 Av de lab som inte svarat (n=24) är det 16 som inte "gör några helkeramer"  
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Fråga 14. Helproteser - efter 2008 har antalet helproteser som produceras på 

laboratoriet ökat, minskat eller är det i stort sett? oförändrat 

 

Figur 14. Förändringen i antalet helproteser som efter 2008 produceras på laboratoriet 

 

 Av de laboratorier som gör helproteser är volymen i stor sett oförändrad hos 39 av de 

69 laboratorierna (56%), medan volymen ökat resp. minskat med 20% hos 6 

laboratorier vardera. Tio laboratorier (14%) menar att deras produktion minskat med 

40% medan ett laboratorium anger att deras produktion ökat med 40%. Ett litet antal, 

1-3 laboratorier, anger att deras verksamhet ökat resp. minskat med 60% och >80% 

(Fig. 14). 

 

Observationer: 

 Av de laboratorier som inte svarat (n=38) har de flesta svarat att de inte "gör några 

proteser". 
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Fråga 15. Delproteser- efter 2008 har antalet delproteser - ökat, minskat eller är det i 

stort sett oförändrat? 

 

Figur 15. Förändring i produktionen av delproteser efter 2008 

 

Av de laboratorier som gör delproteser är det ett stort antal laboratorier (n=33) som uppger i 

stort sett oförändrad produktion. Av de laboratorier som rapporterat förändringar i 

produktionen, har fler ökat än minskat.(se Fig. 15). 

 Av de laboratorier som gör helproteser är volymen i stor sett oförändrad hos 33 av de 

77 laboratorierna (43%), medan volymen ökat resp. minskat hos 28 respektive 16 

laboratorier  (Fig. 15). 

 

Observationer: 

 Av de laboratorier som inte svarat (n=30) har de flesta svarat att de inte "gör några 

delproteser". 
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Fråga 16. Omgörningar - hur stor andel av den fasta protetiken görs om oavsett orsak 

eller vem som orsakat omgörningen? Valmöjligheterna är ≤10% - 80%. 

 

Figur 16. Andelen av den fasta protetiken som görs om oavsett orsak eller vem som 

orsakat omgörningen 

 

Av de laboratorier som gör fast protetik har 99 %, 79 laboratorier, svarat att det är ≤10 % av 

arbetena som görs om och 1%, 1 av 80 laboratorier, har uppgett att det är 20% av arbetena i 

fast protetik som görs om (Fig. 16). 

 

Observationer: 

 Kommentarer ifrån några av laboratorier som svarat:  

 - har aldrig några omgörningar 

 - dum fråga på omgörning. över 10%, hur ska man då överleva? 
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Fråga 17. Omgörningar - hur stor andel av den avtagbara protetiken görs om oavsett 

orsak eller vem som orsakat omgörningen? Valmöjligheterna är ≤10% - 80%. 

 

Figur 17. Andelen av den avtagbara protetiken som görs om oavsett orsak eller vem som 

orsakat omgörningen 

 

Av de lab som gör avtagbar protetik svarar 96% av labben (74 lab) att det är ≤10 % av 

arbetena som görs om och 4% (3 lab) att det är 20% av arbetena som görs om (Fig. 17). 

Observationer: 

 Kommentarer ifrån några av labben som svarat:  

 har aldrig några omgörningar 

 varför är 40, 60 o mer än 80% med i frågan? 
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Fråga 18. Har ni fått rapport om misstänkt eller verifierad biverkning av material som 

ingår i den tandtekniska konstruktionen och i så fall hur ofta? 

 

Figur 18. Frekvensen av rapporter från tandläkaren om misstänkta eller verifierade 

biverkning av material som ingår i den tandtekniska konstruktionen 

 

Femtiotre procent av labben har svarat att de aldrig får några rapporter, 34% 1 gång/5 år, 9% 

1 gång/vartannat år och 2% svarar 1 gång/år och <1 gång/år (Fig. 18). 

 

Observationer: 

 Kommentarer ifrån labben: 

  det har hänt en gång sen – 84 

  pat. allergisk mot titan 

 mycket sällan 

 oftast mot akryl 

 i ortodontimaterial ingår Ni-haltiga legeringar 

 PMMA 

 kan bara minnas att det hänt 1 gång sedan vi startade 2004 

 1 gång på 21 år 
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 på 20 år = 2 ggr 

 har väl haft tur (svarat aldrig) ta i trä 

 väldigt ovanligt 

 forskning på Co-Cr önskas 

 oftast är det redan diagnostiserade allergiker (svarat >1 gång/år) 

 fått förfrågan om särskild legering 

 bränner inlägg i Clear för att undvika allergier på känsliga pat. 
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Fråga 19. Medförde övergången från ädla till oädla legeringar samt titan några problem 

och i så fall vilka? 

 

Figur 19. Andelen lab som rapporterat att övergången från ädla legeringar till oädla 

orsakat problem. Problemen har indelats i kategorier av författaren efter det att svaren 

som samtliga är fritextsvar lästs. 
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Fyrtioen procent uppger att de fått sämre arbetsvillkor, sämre arbetsmiljö, problem med 

luftrör, vibrationer, att det är hårda och tungarbetade material att jobba med som ger hårt 

slitage på utrustning och svåra material som inte är justerbara när det gäller att löda/svetsa 

efter porslinspåbränningen. 

Ungefär lika stor andel, 40% svarar nej/inga nämnvärda/inga stora förändringar/ ingen 

övergång på labbet/vet ej. 

Problem med påbränningen av titanporslin rapporteras av 7% av labben och lika stor andel, 

dvs. 7%, anser att man fått sämre lönsamhet efter övergången från ädla till oädla legeringar. 

Fem procent av de svarande labben har följande uppfattning; Gjutet titan = potentiell felkälla, 

fräst = obefintliga felkällor (Fig. 19). 

 

Observationer: 

 Kommentarer ifrån labben: Vi införde CAD-CAM strax innan övergången så 

övergången gick väldigt smidigt 

 vill helst inte jobba med dessa metaller (oädla legeringar) 

 Wirobond 280 = inga problem 

 några få tappade kunder 

 vi har fyra scanners nu 

 vi får frästa konstruktioner numera 
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Fråga 20. Hur har den tandtekniska verksamheten förändrats under åren du/ni har haft 

labbet?  

Antalet lab som svarat i respektive kategori 

 

Figur 20. Hur har den tandtekniska verksamheten förändrats under de år du/ni har 

haft labbet? Svaren som samtliga är fritextsvar har indelats i kategorier av författaren 

efter det att svaren lästs och de åtta vanligast förekommande svarskategorierna 

redovisas. 

 

 

Observationer: 

Kommentar: Samtliga kategorier är baserade på fritextsvar samt att flera lab har svarat under 

flera kategorier därav överstiger antalet sammanräknade lab 107.  

 

 Av totalt 90 svarande lab har 60 lab svarat att det har blivit en enorm prispress, sämre 

betalt och kortare tider på jobben, nästan lika många, 52 lab har svarat att 

digitaliseringen och CAD-CAM har ökat kraftigt 
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 14 lab svarar att importen ifrån fram för allt Kina sätter sina spår i upphandlingarna 

 12 lab svarar att det har blivit fler material att välja på och att tandteknikern behöver 

vara mer materialkunnig 

 9 lab säger sig vara osäkra om framtiden, priserna och tillgången på jobb 

 8 st tycker att det har blivit allt sämre, det går sakta utför och de jobbar mer och tjänar 

mindre 

 7 lab har svarat att det inte har förändrats nämnvärt, förvånansvärt lite eller inte alls 

 

Fråga 21. Skickar ni era jobb till underleverantörer utomlands? Om ja, till vilket land? 

Om ja, vilka typer av jobb? 

Figur 21a. Antalet lab som besvarat frågan inom de olika kategorierna ovan 

Nittiofyra lab svarar att de inte skickar sina jobb utomlands, tre lab skickar sina jobb 

utomlands i viss utsträckning och sex lab har svarat ja, vi skickar våra jobb utomlands och 

fyra lab har inte besvarat frågan (Fig. 21a). 

Observationer: 

 Närmare 91% av labben har svarat att man INTE skickar sina jobb utomlands.  

 Två lab som besvarat frågan med ”Nej” uppger att: ”vi använder underleverantörer i 

Sverige” samt ”inte vad avser tandtekniska lab dock nyttjar vi fräscenter utomlands” 
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Fråga 21 - fortsättning. Om man skickar sina jobb till underleverantörer i utlandet – till 

vilka länder skickar man då sina jobb? 

Figur 21b. Länder där man har underleverantörer. Figuren baseras på svaren från de 9 

lab som svarat att de skickar arbeten utomlands och flera lab har svarat att de skickar 

till fler än ett land. 

Observationer: 

 hos de 3 lab som svarat ”ja” samt de 6 lab som svarat ”i viss utsträckning” skickas 

många jobb (ca. 50%) till olika fräscenter i Tyskland. Närmare 91% av labben har 

svarat att man INTE skickar sina jobb utomlands 

 Kommentar ifrån ett lab: ”gillar inte att det inte är lika villkor: ingen moms, tull eller 

kontroll var bonusarna hamnar t.ex.” 

 ”hur kan våra skattepengar som går till tandvård användas för Kinajobb?” 

 ”men vi använder underleverantörer som finns i Sverige” (ett lab som svarat nej) 

Fråga 21-fortsättning. Om man skickar sina jobb till underleverantörer i utlandet – vilka 

typer av jobb? 
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 CAD/CAM i kobolt-krom, Zirconiumdioxid, e-max 

 ”alla jobb” 

 ”större jobb som vi inte kan fräsa i vår Sironafräs” 

 ”små broar i oädel MK” 
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DISKUSSION 

 

Det har på senare år i Sverige inte gjorts någon grundlig genomlysning av antalet tandtekniska 

lab, antalet verksamma och yrkesutbildade tandtekniker och hur användandet av olika 

framställningstekniker och material har förändrats under åren. Detta examensarbetes fokus 

var i första hand att fastställa hur användningen av olika material har förändrats efter 2008 års 

tandvårdsreform. Resultatet blev en inventering av svenska tandtekniska laboratorier och 

svensk tandteknik. Detta är nog det närmaste vi kan komma ”sanningen”. En mycket stor 

andel av de som besvarat enkäterna i detta arbete har haft önskemål om att en inventering av 

detta slag borde ske kontinuerligt, då det florerar en hel del rykten inom branschen, som i den 

här sammanställningen visar sig vara dåligt underbyggda. 

Sveriges Tandteknikerförbund har vid ett antal tillfällen skickat ut liknande enkäter, 2001, 

2005 och 2009 men enkäterna har gått ut till ett begränsat antal lab och svarsfrekvensen har 

varit låg, 45-57%. (Sveriges Tandteknikerförbundet, 2010). Extrapoleringar har sedan gjorts 

på de svar man fått in. När det gäller typen av utförda tandtekniska arbeten och förändringen 

av materialval sedan 2008 visar resultaten i den undersökningen också på samma tendens som 

i detta arbete, det vill säga att man gått från att producera tandtekniska arbeten huvudsakligen 

i ädelmetaller till att övergå mer och mer till oädla legeringar (Sveriges Tandteknikerförbund, 

2010). 

Här kan vi diskutera vad det beror på att det florerar så mycket rykten och direkta osanningar 

i branschen, som till exempel att ”alla jobb går utomlands”, ”det finns inga jobb” med flera 

uttalanden ifrån branschen. Studenter har från dentalföretag, laboratorieägare, tandvårdschefer 

med flera till exempel fått höra påståenden som ”hoppa av utbildningen, det finns ändå inga 

jobb”, ”det tas in för många studenter på utbildningen, finns ingen avsättning för de 

nyutbildade”, ”alla jobb går utomlands”. Tandtekniker på laboratorier som inte jobbar över 

har ”lite jobb” fast det kan vara fullt upp hela dagarna och många är rädda för att säga att de 

har mycket att göra. Detta kan bero på att man är rädd att uppfattas som skrytsam och vill 

tona ned att det går bra. Under många år har det också funnits en enorm konkurrens mellan de 

tandtekniska laboratorierna när det gäller prissättningen på de egna tandtekniska produkterna. 

Tandteknikerna måste bli bättre på att profilera sig och ta mer/större plats i tandvårdsteamet 

och utöka samarbetet mellan tandläkare och tekniker samt att informera om vad kåren kan 

(Nagano et al., 2007). Samarbetet mellan tandläkaren och tandteknikern fungerar när båda 

disciplinerna förstår styrkorna och utmaningarna de tillsammans står inför. Att arbetet med att 

optimera förutsättningarna för att få en nöjd patient är deras gemensamma mål (Pietrobon och 
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Malament). Tandteknikerna är experterna inom området och har möjligheten att tillverka 

specialanpassade produkter till enskilda patienter (Posterna och van Overveld, 2000). 

 

 

När det gäller sammanställningar av antalet lab och antalet yrkesverksamma och utbildade 

tandtekniker är det många olika siffror som har haft stor spridning under årens lopp. Exempel 

på detta är att det fanns: 

 700 registrerade tandtekniska lab 2010-09-21 enligt Dental24 (Dental24, 2010) 

 578-613 registrerade tandtekniska lab 2010-10-08 enligt Tandteknikerförbundet (Sveriges 

Tandteknikerförbund, 2010) 

 

 1 500 yrkesverksamma tandtekniker 2009, 2005 var siffran cirka 1 350 (Sveriges 

Tandteknikerförbund, 2010). 

 1 500 yrkesverksamma tandtekniker enligt Tandteknikerförbundet, 2012 och 2014 

(SverigesTandteknikerförbund, 2012 samt Sahlin, 2014) 

 900 yrkesverksamma tandtekniker enligt Dental24 (Dental24, 2010). 

 Samma portal säger dock att det fanns 1500 yrkesverksamma tandtekniker 2012 

(Dental24, antalet yrkesverksamma tandtekniker 2012, publicerat 2013-06-24). 

 

När det gäller ovanstående siffror vi vet inte hur många av dessa som är utbildade 

tandtekniker. 

 

Resultaten i föreliggande studie visade att det fanns 575 aktiva tandtekniska lab efter att 

utsorteringen av så kallade import- och anaplastiklaboratorier var gjorda, dvs. ungefär samma 

antal lab som Tandteknikerförbundet uppskattat 2010. Idag säger tidningen Tandteknikern att 

det enligt Läkemedelsverket finns 525 tandtekniska laboratorier samt att antalet 

yrkesverksamma tandtekniker uppskattas till cirka 1 500 enligt ungefärliga siffror/uppgifter 

från svensk Handelstidning Justitia (Sahlin, 2014).  

 

På dessa 575 laboratorierna arbetade totalt 2 489 personer, varav 2 241 deltog i tandteknisk 

verksamhet. Detta var nästan 750 personer fler än de 1 500 man angett i tidningen Justitia. Av 

dessa 2 241 var 1 861 formellt utbildade tandtekniker, det vill säga 83%. Resultaten visade att 

97% av teknikerna i enmanslaboratorierna hade formell tandteknikerutbildning medan 

motsvarande siffror för laboratorier med 2-10 tandtekniker var 83% och lab med ≥ 11 
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tandtekniker var 79% utbildade. Detta visar att ju större labben är desto större andel outbildad 

personal på lab. Det skulle kunna vara så att de större laboratorierna har större möjligheter att 

ta in outbildade personal och lära dem att utföra ett begränsat antal arbetsmoment medan att 

man på enmanslaboratorierna själv måste kunna utföra samtliga arbetsmoment. Det finns 

ingen officiell statistik på arbetande inom tandteknikerbranschen då landets tandtekniker 

varken är legitimerade eller auktoriserade på samma sätt som tandläkare eller tandhygienister. 

Tandteknikerna ansluter sig inte heller i någon större utsträckning till Sveriges 

Tandteknikerförbund. Under 2011 var cirka 170 tandtekniker anslutna till 

Tandteknikerförbundet. Tidigare var tandteknikerförbundet uppdelat i DR, 

Dentallaboratorieägarnas Riksförbund, där enbart laboratorieägarna kunde vara med och 

Tandteknikerförbundet där de anställda kunde vara med. Numera är dessa sammanslagna till 

Sveriges Tandteknikerförbund där även tandteknikerstudenterna har fått möjlighet att vara 

med kostnadsfritt upp till ett år efter avslutad utbildning.  

Statistik saknas som ger underlag till exempel för dimensionering av utbildning till 

tandtekniker. Hur ska man kunna bedöma hur många nya tandtekniker som kommer att 

behövas om man inte vet hur många som arbetar i branschen och vilken åldersfördelning de 

har? Det kan ju bli som med tandsköterskorna, arbetsmarknaden ansåg att det fanns en 

överetablering och la ner samtliga utbildningar till tandsköterska, för att några år senare inse 

att det blivit en stor brist på tandsköterskor och blev tvungna att starta upp utbildningarna igen. 

Det är alltid svårare att starta upp en utbildning än att lägga ner den.  

När vi ser på hur verksamheten på tandteknikerutbildningen fungerar idag så kan man tänka 

sig att i framtiden eventuellt utforma en mer specialinriktad utbildning med ett fåtal studenter 

som får en avancerad tandteknisk utbildning. Modeller till ett sådant avancerat 

utbildningssystem finns bland annat i Australien där man har tagit in högt utbildade personer 

med spetskompetens inom den dentala professionen som har kurser i avancerad tandteknik 

och därmed kunnat reformera utbildningen (Tennant och McGeachie, 1999). 

 

När det gäller importen av tandtekniska arbeten ifrån andra länder säger 

Tandteknikerförbundet att ca 5-6% är import, men att det har minskat nu, allt enligt 

Tandteknikerförbundets Faktabok 2012 (Sveriges Tandteknikerförbund, 2012). 

Dental24 anger att importen har minskat med så mycket som 25% från 2009-2010 och att 

importen från Asien stod för 5-6% av de ca. 1,7 miljarder som tandtekniska lab 2010 omsatte 

i Sverige (Ahlberg P, 2011). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=McGeachie%20JK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10687231
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Dessa siffror är enbart skattningar och hur långt ifrån sanningen de ligger går inte att veta då 

det inte finns någon statistik över antalet importerade led. En möjlighet att få fram mer 

tillförlitliga siffror vore att intervjua importlaboratorierna, vilket hittills inte gjorts. 

 

Några fler siffror att reflektera över: 

 60 % av de tandtekniska produkterna går till privata tandläkare och 40 % till 

folktandvårdens tandläkare (Sveriges Tandteknikerförbund, 2012) 

 Svenska tandtekniska lab omsatte 1,7 miljarder under 2010 (Dental24,2010,  Sveriges 

Tandteknikerförbund, 2012) 

 Under 2010 utfördes cirka 800 000 ersättningsberättigade protetiska åtgärder inom 

tandvårdsförsäkringen. Till det ska läggas arbeten som rebasering, justering och lagning av 

proteser. (Sveriges Tandteknikerförbund, 2012). 

 Volymmässigt störst är laboratorieframställda kronor som svarar för över 50 procent av 

totalvolymen av ersättningsberättigade åtgärder.. Därefter följer hängande broled och 

laboratorieframställda pelare, implantatförankrade kronor, partiella proteser för temporärt 

bruk, partiella proteser med gjutet skelett, semipermanenta kronor/broar, immediatproteser 

hel käke, hängande led vid implantatförankrade broar och emaljretinerade konstruktioner 

och implantatförankrade broar. 

 

Antal arbeten som utfördes under ett års tid mellan år 2009-2010: (åtgärdsnummer inom 

parentes) 

≈ 460 000 laboratorieframställda kronor, (801) 

≈ 100 000 klinikframställda kronor (707)  

≈ 110 000 pontics, (804) 

≈ 26 000 implantatförankrade kronor, (852) 

≈ 2 000 implantatförankrade broar, ök, 6 implantat, (863) 

≈  9 800 hela överkäksproteser inkl. prefabricerade tänder, (828)  

≈ 20 000 partiella proteser med gjutet skelett, klammerförankrade, (824) 

≈ 40 000 bettskenor i hård akryl utförda på bettfysiologiska indikationer (605) 

(Sahlin, 2014:2) 

 

I Sverige görs det en halv miljon led med ett referenspris på knappt 5 000 kr till en 

totalkostnad av 2,5 miljarder, och med tanke på detta är det mycket viktigt att man använder 



  50 (77) 

de effektivaste metoderna vid framställning av tandersättningar då dessa kostnader bärs av 

både patienten själv och samhället via tandvårdsförsäkringen. Grundtanken med att patienten 

alltid betalar en egenavgift för sin behandling är att undvika överkonsumtion av tandvård och 

skenande kostnader för systemet, vilket till exempel var utfallet av den tidigare 65+ reformen, 

där tendensen att 60-64 åringar väntade med tandvård tills efter 65-års dagen och därmed 

omfattas av högkostnadsskyddet (Konkurrensverket, 2013:10) Vidare var att konstruktionen 

av det tidigare stödet gjorde det ekonomiskt fördelaktigt för patient och vårdgivare att ta bort 

naturliga tänder och ersätta dem med implantat. På så sätt blev hela systemet 

kostnadsdrivande och regeringens förslag då var/är att samma regler för tandvårdsstödet 

också bör gälla för personer som under året fyller 65 år eller mer som för övriga vuxna 

(Regeringen, 2008). 

 

Enkät 1 

Metoddiskussion 

Svarande – enkäten besvarades till cirka 75% av de aktiva tandtekniska laboratorierna, vilket 

var ett mycket bra resultat. I utskick/enkät nr. 1 var listorna på möjliga laboratorier i huvudsak 

sorterade i bokstavsordning, dock var en del sorterade efter ort eller riktnummerområde, 

vilket medförde att vi fick flera namn på ett och samma laboratorium, dvs. dubbletter, 

Då det gått mer än sex månader mellan det allra första och det sista utskicket av de 1177 

laboratorierna som fanns på ett antal olika listor och som deltog i enkät 1 blev det en hel del 

dubbletter vilka senare sorterades bort. Exempelvis kan nämnas att en hel del gick bort på 

grund av, både två och tredubbla, snarlika eller identiska konstellationer av namn och adresser, 

t.ex. ”Sven Svenssons Dentallab AB” under bokstaven ”S” från första listan som skickades ut 

och därefter ”AB Sven Svenssons Dentallab” under bokstaven ”A” på en annan lista flera 

månader senare och ”Dentallabbet Sven Svensson AB” under bokstaven ”D” ytterligare ett 

antal månader senare. Det var i dessa fall inte lätt att avgöra om de var ett och samma lab. 

Hade labbet haft ett mer unikt namn hade det varit lättare att känna igen det när det dök upp 

igen. 

En hel del dubbletter gick också bort på grund av att ett lab kunde stå på en gatuadress på den 

ena listan och under en boxadress på en annan lista trots att företagsnamnet var detsamma.  

 

Vissa laboratorieägare anlitar ett eller flera andra lab för underleverans som till och med kan 

finnas/ligga på samma adress som det första labbet, och kan här ange att de enskilda företagen 

är hans eller hennes anställda. Dessa företag har dessutom svarat var för sig. 
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Man kan fundera över hur ett lab som heter xxxx-dentlab och har svarat på enkät nr. 1 och 

sedan besvarar enkät nr. 2 och skriver på svarsenkäten att xxxx-dentlab inte finns sedan 9 år 

tillbaka och ingen hänvisning om labbet är nedlagt eller att det finns under ett annat namn. 

När man ringer säger de att de sedan 9 år tillbaka heter de yyyy-lab, men har svarat för 2 lab i 

enkät nr.1, det vill säga både för xxxx-lab och yyyy-lab. 

 

Totalt nio ej verksamma laboratorier enligt 121.nu och allabolag.se har också svarat och där 

var bortfallet på antalet personer stort i enkät 1. 

 

Detta innebär att den mänskliga faktorn, spelade en mycket stor roll när enkät 1 besvarades 

men också när svaren sammanställdes, då en hel del svar fick sorteras bort. Man kan dock se 

att i enkäter som denna svarar inte de tillfrågade på ett sätt som man förväntar sig – man hade 

inte förväntat sig att man t.ex. svarar från nedlagda lab och därför var det nödvändigt med en 

noggrann genomgång av svaren för att kunna upptäcka dylika fel. 

 

En diskussion angående huruvida s.k. importlaboratorier skulle få vara med i undersökningen 

pågick också vid enkät 1:s sammanställande. Då vi personligen känner en del utbildade 

tandtekniker som jobbar på dessa laboratorier och att vi ifrån Tandteknikerutbildningen i 

Umeå också har haft studenter på verksamhetsförlagd utbildning på vissa av dessa 

laboratorier som skickar en del av sina arbeten utomlands, kan vi med bestämdhet hävda att 

på dessa labb utförs tandtekniskt arbete. På ett av dessa kända s.k. importlab uppger ägaren 

under ett personligt samtal att ca 25% av den tandteknik som de levererar är tillverkad i 

Sverige. 

Av dessa anledningar ville vi ha med importlaboratorierna i undersökningen men vi visste 

också att det förekommer personal på en del importlaboratorier som ”bara” kollar avtryck 

som kommer in och klistrar på en ny adresslapp och skickar jobbet med flyg till och från ett 

lågprisland varav Kina för närvarande anses vara det största lågprislandet för tandteknik 

(Sveriges Tandteknikerförbund, Faktabok Svensk Tandteknik, 2012). I Kina har man satsat på 

utbildning i större omfattning än tidigare för personer som ska tillverka tandtekniska 

produkter och därmed även ökat kraven på kvalitet (Zheng et al, 2013). 

Vid det ”löpande bandet”, där arbetar tekniker med enkla produktions- och monteringslinjer, 

vilken anses vara en snabb, tillämpbar produktionsmetod som tycks kunna passa den dentala 

marknaden. Det finns för närvarande omkring 133 000 tekniker i landet (2010) och det 
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beräknas finnas behov för ytterligare ca. 64 000 fram till 2015, vilket innebär att det finns ett 

stort utrymme för fortsatt framställande av tandtekniska produkter för export (Zheng et al., 

2013). 

Enligt svensk Tandtekniks faktabok (Sveriges Tandteknikerförbund, 2012) finns det också en 

hel del som tyder på att tandtekniska produkter från lågprisländer inte håller en nivå som är 

acceptabel i Sverige. Två svenska studier visade på att dimensioneringen såväl som 

materialets innehåll inte uppfyllde våra högt ställda krav. Dokumentationen följde inte heller 

regelverket. I många fall fick man dessutom en helt annan legering än den uppgivna vilket 

omöjliggör t.ex. en allergiutredning. Att på detta vis utsätta patienter för denna typ av risk 

känns helt oacceptabelt ur etisk och moralisk synpunkt. Det finns dock andra som menar att 

bevisföringen för att importerade tandtekniska produkter inte håller måttet för närvarande är 

oklar och att alla leverantörer inte kan klassas lika (Ahlberg 2010). 

Arbetsvillkoren på den kinesiska tandtekniska arbetsmarknaden vet vi också väldigt lite om. 

När det gäller annan tillverkning i Kina så har vi vid ett flertal tillfällen fått rapporter om olika 

missförhållanden på arbetsmarknaden (Sveriges Tandteknikerförbund, 2012).  

Av den anledningen beslutades det då att dessa lab inte skulle vara med i sammanräkningen 

över antalet aktiva lab i enkät 1. Detta gav ett bortfall på 14 lab och 80 personer som jobbade 

på dessa lab, varav 51 personer deltog i den tandtekniska verksamheten samt 47 som var 

utbildade tandtekniker, så här ”försvann” en del av den tandtekniska yrkeskåren.  

 

Förtjänsten från den s.k. outsourcingen kommer tyvärr sällan patienten tillgodo utan hamnar i 

stället hos tandläkarna/landstingen (Ekberg, 2010). Ersättningarna som utbetalas via 

tandvårdsförsäkringen är baserad på referenspriset som i sin tur baseras på den ca dubbelt 

högre kostnaden för svensktillverkad tandteknik, kostnader som man inte har fullt ut om man 

importerar sina tandtekniska arbeten. Mellanskillnaden mellan svensktillverkad och 

importerad tandteknik borde rimligen tillfalla patienten eller att försäkringen bara ersätter de 

faktiska tandtekniska kostnaderna – inte att öka vinstmarginalen för vårdgivaren då den är 

skattefinansierad. Jan Eric Gyllenram, tidigare VD för Tandteknikerförbundet, går också så 

långt som att i ett yttrande på portalen Dental24, säga: ”För ett medlemskap i 

Tandteknikerförbundet gäller att produktionen av tandtekniska arbeten till övervägande del 

ska se i Sverige” och ”att inte ha sin huvudsakliga produktion i Sverige är ej förenligt med 

förbundets regler om medlemskap” (Ahlberg, 2010). 
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Vad beträffar anaplastiklabben gällde samma uppfattning, d.v.s. att de som jobbar på ett 

sådant lab är aktiva tandtekniker då det finns krav på att man har genomgått en 

tandteknikerutbildning för att sedan kunna vidareutbilda sig och arbeta som anaplastolog, men 

labben räknas inte som tandtekniska laboratorier och räknades därför inte in bland de aktiva 

labben i sammanställningen av enkät 1. 

Detta gav ett bortfall på 7 lab och 10 personer som jobbade på lab, 10 som deltog i den 

tandtekniska verksamheten samt 10 som var/är utbildade tandtekniker på dessa lab men enligt 

Kerstin Orsén ska det finnas 12 anaplastiklaboratorier i Sverige 2012 samt ett antal 

occularister, som enbart jobbar med ögonproteser (Orsén, 2012). I detta nummer av 

Tandteknikertidningen, nr.3, säger också Rebecca Rosenberg att hon tror att det finns cirka 15 

anaplastologer i hela landet varav många börjar närma sig pensionsåldern (Hasselblad, 2012). 

De 10 som uppges ovan finns bland labben i föreliggande studie men i nr. 3 i 

Tandteknikertidningen sägs det att det finns 15 anaplastiklaboratorier (Hasselblad B, 2012). 

Det är svårt att säga vilken siffra som är mer korrekt. 
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Enkät 2 

Metoddiskussion 

Ur enkät nr.1 kunde man utläsa antalet verksamma lab i landet, antalet personer arbetande på 

lab, antalet personer som arbetade med tandteknisk produktion samt hur många av dessa som 

var utbildade tandtekniker. 

Tandteknikerförbundet fick göra en kontroll av samtliga listor med verksamma tandtekniska 

laboratorier innan enkät 2 skickades ut. Om Tandteknikerförbundet var tveksamma till om ett 

visst lab lagts ned, slagits ihop med andra eller bytt namn kontaktades de labben för att 

kontrollera om dessa uppgifter var korrekta. 

 

Målsättningen var att få så korrekta resultat som möjligt genom att få en så hög svarsfrekvens 

som möjligt även när det gällde labben med 11 eller fler anställda. Tandteknikerförbundet 

kontaktade deras medlemmars laboratorier i kategorin som ännu inte besvarat enkät 2 och 

universitetet skickade e-post till resterande laboratorier som inte var medlemmar i 

Tandteknikerförbundet. 

 

Tyvärr ökade dessa insatser inte svarsfrekvensen och vi beslöt att inte göra någon 

bortfallsanalys per telefon då många av de laboratorier som föll bort i enkät 2 var lab som i 

enkätundersökning 1 fått kontaktas per telefon och att många angav att de hade för mycket 

jobb för att hinna besvara enkäter på telefon. Effekterna av detta bortfall på studiens resultat 

är svåra att förutspå men det skulle kunna vara så att andelen laboratorier som fått en ökad 

arbetsbelastning efter genomförandet av det reviderade tandvårdsstödet skulle ha varit högre. 

Det är rimligt att anta att dessa stora laboratorier är de som vinner upphandlingar pga. att de 

har personella resurser och skulle kunna ha resurser i form av tekniskt avancerad apparatur 

och bortfallet skulle även här kunna påverka resultaten rörande arbetsmetoder och val av 

material. Lab med stora resurser har sannolikt bättre möjligheter till en mer högteknologisk 

produktion än enmanslabben. 

 

Nyetableringen av stora lab har inte varit stor, däremot har en hel del mindre lab startats på 

senare år. Några av de riktigt stora labben har också blivit uppköpta eller slagits ihop med 

andra. 

 

Många enmanslab arbetar huvudsakligen med hel- och delproteser. Tjugotvå enmanslab av de 

35 som svarade gör helproteser medan 16 svarade att de gör partiella proteser i Co-Cr. Detta 
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innebär att många utav enmanslabben gör både hel- och delproteser men av de svarande är det 

också en del som enbart gör ”skelett” och en del som enbart gör tanduppsättningar. Sedan kan 

det också utföras delproteser i andra material än Co-Cr, t.ex. Sunflexpartials (Sun Dental Labs, 

2011). 

 

Bland de med formell utbildning kan man se att den åldersgrupp som har flest tandtekniker är 

den i åldersintervallet 46-55 år. Könsfördelningen i det totala materialet är 54 % kvinnor och 

46 % män. Den största skillnaden i könsfördelning ligger hos de yngre tandteknikerna inom 

grupperna yngre än 26 år och 26-35 år där totalt 74% är kvinnor. Ju yngre 

tandteknikergrupper desto större andel kvinnor. 

Knappt en tredjedel av teknikerna är 56 år eller äldre och extrapolerar man detta till den totala 

tandteknikerkåren som identifierades i denna studie rör det sig om ca 600 personer som 

kommer att fylla 65 år inom den närmaste 10-års perioden. Om detta innebär att det ser ljust 

ut när det gäller framtida arbetstillfällen för blivande tandteknikerstudenter eller om labben 

kommer att läggas ner eller slås ihop med större är det svårt att sia om. Det verkar som att 

utifrån nuvarande framställningstekniker och personalbehov så råder det en balans mellan 

nyutbildade och pensionsavgångar. Om alla extrapolerade 600 går i pension skulle det innebär 

cirka 60 nya jobb per år under en 10-årsperiod. För tillfället utexaminerar vi, totalt i 

genomsnitt på samtliga tandteknikerutbildningar, cirka 50 studenter per år, räknat på antalet 

utexaminerade studenter mellan år 2010-2013.  

En kommentar som kommit upp bland svaren är att det kan vara fel att lista CAD-CAM som 

en produkt/avdelning på ett lab eftersom det är en framställningsprocess som kan innefatta 

flera avdelningar på ett lab. Detta kan stämma, kanske framför allt på större laboratorier som 

producerar många olika typer av arbeten. Oftast görs det flera olika CAD/CAM 

konstruktioner som kan innefatta flera olika avdelningar på ett laboratorium. 

 

Rapporter om biverkningar av tandtekniska konstruktioner – på fråga 18 – ”Har ni fått rapport 

om misstänkt eller verifierad biverkning av material som ingår i den tandtekniska 

konstruktionen och i så fall hur ofta?” är det svårt att hantera svaren. Svarsalternativen ”en 

gång vartannat år, en gång var femte år och aldrig är samtliga <1 gång per år”. 

Svarsalternativen är således felaktiga och detta upptäcktes inte förrän svaren kom in och då 

blev det svårt att göra korrigeringar. Detta innebär att de två lab som svarat att de fått 
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rapporter <1 gång per år skulle ha funnits bland de som svarat ”en gång vartannat år, en gång 

var femte år och aldrig”.  

 Detta innebär att alla som svarat på frågan, svarat totalt <1 gång per år hade de fått rapport 

om misstänkt eller verifierad biverkning.  

 Extrapolerat på fråga 18: 

53% x 575 = 305 lab har aldrig fått rapport om misstänkt eller verifierad biverkning 

34% x 575 = 196 lab har 1 gång på 5 år fått rapport om misstänkt eller verifierad biverkning 

  9% x 575 = 52 lab har 1 gång vartannat år fått rapport om misstänkt eller verifierad biverkning 

  2% x 575 = 12 lab har 1 gång per år/ <1/år fått rapport om misstänkt eller verifierad biverkning 

 

Av de som besvarat fråga 16 0ch 17, angående omgörningar i fast-respektive avtagbar 

protetik, är det även här svårt att hantera svaren. Svarsalternativen >40%, 60% och >80% 

tyckte inte någon av de svarande laboratorierna var relevant överhuvudtaget, som en labägare 

uttryckte det; ”dum fråga på omgörningar, över 10%, hur ska man då överleva?”. Med så hög 

andel omgörningar är det rimligt att anta att ekonomin för labbet kan bli ansträngd. 

 De tandtekniska laboratorierna ansvarar oftast för kostnaden för omgörningar. De flesta av de 

svarande laboratorierna har också svarat att det är en bråkdel av arbetena som görs om, dock 

något fler när det gäller avtagbar protetik. Detta är också ett mycket bra betyg till 

tandteknikerbranschen då vi arbetar med specialanpassade produkter till varje enskild patient. 

Materialvalen har gått från ädla legeringar såsom högädla guldlegeringar till mer oädla 

metaller och legeringar, såsom titan och Co-Cr (Baumann et al., 2010). Helkeramik görs 

enligt uppgifter i betydligt större omfattning än tidigare men det totala antalet led har inte ökat 

(Ascher A et al, 2013) och då är det rimligt att anta att helkeramerna tagit marknad av 

metallkeramiken (Ascher A et al, 2013). 

 

När det gäller antalet helkäksimplantat upplevs detta ha minskat något och det är kanske inte 

så konstigt då man får anta att 65+ reformens topp är avbetad/avklarad/undangjord, medan 

andelen delimplantat då snarare har ökat och att antalet partiella proteser görs i samma 

omfattning som tidigare. I regeringens proposition 2007/08:49 (Regeringen, 2008) redogörs 

för tendensen att 60-64 åringar väntade med tandvård tills efter 65-års dagen och därmed 

omfattas av högkostnadsskyddet. Vidare att konstruktionen av det tidigare stödet gjorde det 

ekonomiskt fördelaktigt för patient och vårdgivare att ta bort naturliga tänder och ersätta dem 

med implantat (Regeringen 2008; Konkurrensverket, 2013:10). Det reviderade 
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tandvårdsstödet verkar inte ha effekten att skjuta upp behandlingar trots att det finns ett 

behandlingsbehov. När det gäller produktionen av singelimplantat menar de flesta laboratorier 

som gör den typ av arbeten att de har ökat sin produktion eller att den är oförändrad. Ett 

laboratorium har till och med svarat att singelimplantaten har ökat med >80%! När det gäller 

om implantaten gjuts- respektive fräses, så är det en något högre andel som fräser sina 

konstruktioner och det visar sig också att en hel del laboratorier både gjuter och fräser sina 

implantatkonstruktioner. 

 

När det gäller antalet helproteser rapporteras produktionen i stort sett vara oförändrad. Det 

görs i Sverige idag ca 14 000 proteser, antingen ök- eller uk-proteser fördelat på ca. 7 500 

yrkesverksamma tandläkare, dvs. knappt 2 proteser per tandläkare och år (Socialstyrelsen, 

Aug, 2012). I stort sett oförändrad produktion gäller även för andelen delproteser som 

produceras.  

 

Vad gäller förändringarna i valen och hanteringen av olika material i metall, verkar detta enl. 

Abakay et al. (2013) internationellt ha gått från ädla till mer oädla material, och en del av 

tandteknikerna i föreliggande studie upplever att de fått en betydligt sämre arbetsmiljö och 

sämre arbetsvillkor, som t.ex. problem med luftrören vid slipning av titan och Co-Cr. 

Undersökningar visar att tandtekniker har fått problem med pneumokonios, s.k. dammlunga, 

efter att ha andats in slipdamm vid handhavandet av dessa material under långa perioder 

(Abakay et al., 2013). Det finns undersökningar gjorda i Sverige på tandtekniker som enbart 

arbetar med dessa legeringar och det har visat sig att de hade en signifikant sämre 

lungfunktion än tandtekniker med andra arbetsuppgifter (Seldén et al., 1995). Dålig 

ventilation ger också upphov till överskridande av gränsvärdena för dammkoncentrationen på 

många tandtekniska laboratorier (Seldén et al., 1996). 

Detta medför att yrkeshygienen för tandtekniker som arbetar med dessa material därför bör 

vara mycket noggrann och rigorös, fram för allt när det gäller tillslipning, gjutning och 

svetsning av dessa basmetallegeringar (Erneklint och Mårtensson, 2006).  

I en nyligen publicerad studie rapporterade Kettelarij et al. (2014) att det kan förekomma 

hälsorisker orsakade av dentala gjutlegeringar som avger kobolt-krom och nickel, men att det 

även frisätts partiklar ifrån verktyg tillverkade i dessa oädla legeringar som tandteknikern 

använder och att dessa kan orsaka kontaktallergier och handeksem (Kettelarij et al. 2014). 

Kontaktallergier är mer vanliga bland tandtekniker än hos andra, vilket har påvisats genom så 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kettelarij%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23844864
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kettelarij%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23844864
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kallade lapptester där metallallergierna dominerade (Lee et al., 2001). Det finns också studier 

som visar att det går att uppmäta signifikant högre halter av kobolt-krom och nickel i urinen 

hos tandtekniker som arbetar med dessa material än hos motsvarande kontrollgrupper (Burgaz 

et al., 2002). 

Många tandtekniker upplever också att de oädla materialen är tungbearbetade och att 

vibrationer ifrån slipverktygen är besvärande (Fabrizio et al., 2007). Dessa besvär gäller 

framför allt de övre extremiteterna såsom rygg, axelpartiet, armbåge, handled samt fingrar. 

Många tandtekniker upplever också domningar av olika karaktär i fram för allt händer och 

fingrar (Nakládalová et al., 1995). 

När tandteknikern exponeras för många olika jobbspecifika substanser, vilka kan utgöra en 

hälsorisk för denne, är det mer vanligt att kvinnor får besvär av olika slag; kontakteksem, 

muskulära besvär och besvär vid exponering för slipdamm men framför allt reagerar kvinnor 

mer på jobbrelaterad stress (Jacobsen et al., 1996). När kvinnor i Danmark undersöktes 

angående risken att drabbas av lungcancer när de exponerades för kobolt i sitt arbete, 

visade det att de hade en liten ökad risk för att utveckla lungcancer jämfört med 

referensgruppen (Tüchsen et al., 1996) 

Den största förändringen som skett på lab verkar dock vara digitaliseringen och användningen 

av Cad-Cam som ökar kraftigt men där man ändå måste ha en adekvat tandteknisk utbildning 

för att kunna framställa anatomiskt riktiga tandersättningar (Ringer, 2012). 

När det gäller frågan om laboratorierna skickar sina jobb till olika underleverantörer 

utomlands (fråga 21) har de lab som svarat ”ja” samt de som svarat ”i viss utsträckning” gjort 

gällande att de skickar många jobb till olika fräscentra i Tyskland (ca. 50% av de jobb som 

skickas utomlands). Närmare 91% av laboratorierna som besvarade enkät nr. 2, har däremot 

svarat att man INTE skickar sina jobb utomlands. Extrapolerat till samtliga svenska lab 

innebär detta att 513 lab av 575 inte skickar sina jobb utomlands. Två laboratorier som 

besvarat frågan med ”Nej” uppger att: ”vi använder underleverantörer i Sverige” samt ”inte 

vad avser tandtekniska lab, dock nyttjar vi fräscenter utomlands”. Ett laboratorium 

säger ”gillar inte att det inte är lika villkor: ingen moms, tull eller kontroll på var bonusarna 

hamnar t.ex.”. Ett annat säger ”hur kan våra skattepengar som går till tandvård användas för 

Kinajobb?” 
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Bortfallsanalys enkät nr.2:  

Med svarsfrekvens avses antalet erhållna svar (n=107) i förhållande till antalet möjliga svar 

(n=138). De ej erhållna svaren är sk. bortfall (n=31). 

Bortfallet i enkät nr. 2 var totalt 22,5%. Det finns en andel som svarat på enkäten som helhet 

men som undvikit att svara på vissa av frågorna och detta blir ett internt bortfall. En hel del 

labb gjorde t.ex. inte proteser men framställde istället mycket keramiska konstruktioner och 

vice versa. 

Med bortfall menas i denna studie de lab som inte svarat alls. De lab som hade 11 eller fler 

personer i den tandtekniska verksamheten hade lägre svarsfrekvens jämfört med de två andra 

kategorierna, vilket gör det mer vanskligt att extrapolera resultaten från dessa laboratorier. Vi 

vet inte om bortfallet skiljer sig från de andra labben genom att de har en högre 

arbetsbelastning, mer högteknologisk framställning av tandteknik eller användande av andra 

material. Det skulle kunna vara så att våra resultat på dessa lab är underskattade pga. att de 

skulle kunna vara överbelastade med arbete och inte har tid att/vill svara, men detta kan vi 

bara spekulera i. Osäkerheten i resultaten är dock störst för denna grupp av lab med ≥11 

personer i den tandtekniska verksamheten. 

Den här typen av inventering av antalet lab, antalet yrkesverksamma osv., borde göras 

kontinuerligt anser många av de laboratorier som svarat på enkäterna, då det florerar en hel 

del mer eller mindre dåligt underbyggda rykten och rena missuppfattningar såsom ”att det inte 

finns några jobb”, "allt går utomlands", osv. En framtida årlig inventering kanske branschen 

borde satsa på! 

Jämfört med uppgifterna som finns i Tandhälsosregistret visar det sig också att det inte är 

någon större nedgång, men det varierar också lite beroende på vilken typ av arbeten som 

redovisas. Antalet labframställda kronor har till exempel ökat från 413 353 för år 2008/09 till 

447 920 för år 2010/11. När det gäller implantaten så uppgick antalet implantat år 2008/09 till 

20 823. Därefter blev det en markant ökning fram till år 2009/2010 då antalet implantat var 

56 130 för att sedan bli en nedgång 2010/11 till 48 130 gjorda implantat. (Socialstyrelsen, 

Aug, 2012). 

Dental24 inleder också hösten 2013 med att rapportera att när man granskar årsboksluten för 

de 10 största dentallaboratorierna för 2012 och 2013 ökade omsättningen med i genomsnitt 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Division_(matematik)
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6,4% medan de små labben ökade sin omsättning med några procent, dvs. omsättningen 

ökade avsevärt mer hos de stora tandtekniska laboratorierna (Ahlberg, 2013). Man kan inte se 

någon tydlig koppling mellan de största företagens framgångar oavsett om de arbetar med 

egen produktion eller s.k. outsourcing (t.ex. fräsning), varken inom landet (svenska 

underleverantörer) eller inom importerad tandteknik (Ahlberg, 2013). När det gäller 

Praktikertjänst visar deras årsredovisning för 2012 på en relativt konstant nivå vad gäller 

tandteknik men en uppgång vad gäller resten av affärsområde tandvård och att de nu är 

Sveriges största privata tandvårdsaktör (Praktikertjänst, 2012). 

 

ÅF Technology AB rapporterar också till TLVFS med rapporten ”Lönsamhetsanalys av 

Tandvårds- och Tandteknikföretag mellan år 2004-2012” att resultatet för de laboratorier som 

var med i deras undersökning, (n=17, varav 11 tillhörde gruppen ≥ 11 personer i tandteknisk 

produktion i min undersökning) har ökat sin lönsamhet från 290 milj. kr till 745 milj. kr. med 

en genomsnittlig, årlig tillväxt på 12,5% och att den mest påtagliga ökningen skedde mellan 

2008 till 2009 (ÅF Technology AB, 2013). De visar också i sin sammanställning att antalet 

anställda ökat med en genomsnittlig årlig tillväxt på 5,6% och att intäkten per anställd också 

har ökat (ÅF Technology AB, 2013). 

Har antalet kronor och implantat verkligen minskat dramatiskt de senaste åren? Svaret på den 

frågan är nej! Med statistik ifrån Tandhälsoregistret som innehåller alla ersättningsberättigade 

behandlingar sedan 2008 samt resultaten i denna undersökning kan detta också konstateras.  
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Slutsats 

 

Det finns betydligt fler personer deltagande i den tandtekniska verksamheten på laboratorier 

än vad den officiella statistiken uppger. Det visade sig också att det inte har blivit någon 

avsevärd nedgång i antalet tandtekniska arbeten jämfört med tiden före 2008 års 

tandvårdsreform fram till idag och detta stämmer också bra med den officiella statistiken från 

Socialstyrelsen. Det har dock skett förändringar i materialval och framställningstekniker. 
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Anders Berglund, min handledare 

Ewa Gruffman, för hjälp med statistik och insamlande av uppgifter 

Ordförande Olle Sahlin och fd. VD Jan Eric Gyllenram, Sveriges Tandteknikerförbund 

Personalen vid Tandteknikerprogrammet, Umeå universitet 
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Umeå februari 2012 

Bilaga 1. 

 

Hej 

 

Mitt namn är Inger Idenäs Reinholdsson och jag är lärare på tandteknikerutbildningen i Umeå 

efter 27 års arbete ute på lab. 

 

Anledningen till att jag skriver till er är att jag har påbörjat ett magisterexamensarbete i 

tandteknik och jag har tre enkla frågor till dig som det tar mindre än 3 min att besvara. Vi 

försöker ta reda på hur många tandtekniker det finns i Sverige idag och om det finns någon 

trend mot en ökning eller minskning av antalet. Tillförlitlig statistik över antalet verksamma 

tandtekniker i Sverige i dag saknas till stora delar. 

Deltagandet är frivilligt men jag vore mycket tacksam om du ville ta dig tid och besvara 

frågorna inom 2 veckor. 

Mina frågor till dig/er är: 

 

1. Hur många arbetar på ert laboratorium totalt inkl ev. reception/bud? …………………..  
     
2. Hur många deltar i tandteknisk produktion, inkl gipsen?   ……………………… 

                         

3. Hur många är utbildade tandtekniker hos er?  …………………..                                          

 

Tack för att du tog dig tid. 

När du har besvarat frågorna, var vänlig lägg svaren i det bifogade frankerade kuvertet, tack! 

 

Ditt svar är numrerat. När du skickat in ditt svar tar vi bort ditt enkätnummer från 

utsändslistan. 

 

Tack för din medverkan! 

 

Vänliga hälsningar 

 

Inger Idenäs Reinholdsson 
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Bilaga 2. 

 

Hej 

 

Vill börja med att tacka för Din medverkan i vår undersökning. Du/Ditt laboratorium svarade 

på den enkät som vi skickade ut under 2011. Det var steg 1 i en 2-stegs undersökning. Syftet 

var att kartlägga hur många personer som arbetar i tandteknisk verksamhet idag. 

Svarsfrekvensen bland aktiva laboratorier var ca 75%, vilket är en mycket bra siffra. De lab 

som inte var inaktiva eller nedlagda ringdes upp och fick besvara frågorna på telefon. Många 

uttryckte ett intresse för resultaten i studien. 

Vi måste få in mera fakta om tandteknikerbranschen – vad som görs och vem som gör det. 

Dessa uppgifter kan sedan användas när man funderar över vad som bör göras idag och i 

framtiden för att på bästa sätt möta branschens hot och möjligheter. I januarinumret 2012 av 

Tandläkartidningen skriver man att tandteknikerutbildningen i Stockholm ska läggas ned men 

att man bedömer att de tre kvarvarande utbildningarna klarar av kompetensförsörjningen. 

Man kan fundera över hur säkra de data är som ligger till grund för denna bedömning? 

Resultaten i vår första undersökning var minst sagt förvånande och Tandteknikerförbundet 

hjälper oss nu att granska resultaten för att dubbelkolla att de är korrekta. I Socialstyrelsens 

officiella statistik till EU rapporterar man att det finns ca 1 200 aktiva tandtekniker i Sverige 

idag. Vår undersökning som Ni deltog i tyder på att siffran är nästan dubbelt så hög. 

Undersökningen visade att det finns drygt 575 aktiva tandtekniska laboratorier med ca 2 200 

personer i tandteknisk produktion. Att dessa siffror är korrekta är oerhört viktigt då man gör 

en sammanlagd bedömning av läget i branschen. 

Många tandtekniker berättar om att efterfrågan på tandtekniska arbeten har minskat de senaste 

åren. Samtidigt tyder uppgifter från Socialstyrelsens tandhälsoregister, vilket innehåller 

uppgifter om all tandvård som debiterats, inte på att implantaten och den fasta protetiken har 

minskat nämnvärt från 2008 och framåt. Uppgifterna om läget i branschen är motstridiga. 
 

Nu kommer vi till steg 2 i vår undersökning. Av de drygt 575 laboratorier som svarade på den 

första enkäten har vi nu slumpmässigt valt ut 46 vardera från tre olika storleksgrupper. 

Gruppindelningen har gjorts utifrån antalet personer som deltar i produktionen av 

tandtekniska produkter – laboratorier med: 

<2 personer i tandteknisk produktion 

- 2-10 personer i tandteknisk produktion 

≥11 personer eller fler i tandteknisk produktion 
 

Vår förhoppning är att Ni tar Er tid att svara på en andra enkät om de arbeten som görs idag.  

Över åren har vi sett förändringar i efterfrågan på protetik men vi vet sällan eller aldrig vad 

som orsakat förändringen. 
 

Denna andra enkät fokuserar på förändringar inom tandteknikerbranschen, både 
rörande vilka typer av arbeten som gjordes förr och nu samt om det skett förändringar i 
valet av material. Som tidigare nämnts kommer vi att ha möjligheten att jämföra de 
förändringar man upplever ute i den tandtekniska vardagen med aktuell statlig statistik 
över den protetiska vård som ges ute i våra tandläkarkliniker. 
 

Ni som svarat på denna enkät kommer att få en kopia av artikeln så fort att den är klar. 
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Enkät om förändringar inom tandtekniken avseende typ av arbeten och material 
 
1. Hur länge har ert laboratorium funnits? När startade verksamheten? Var vänlig 

kryssa 
 Före 1970 På 1970-talet På 1980-talet På 1990-talet På 2000-talet 2011 
       
 

2. Vilka avdelningar finns på Ert laboratorium idag 2012 (kryssa i svaren) och vilka 
jobbar där? Om den anställde arbetar på ett flermanslab och inom flera områden 
eller på flera avdelningar – uppge enbart den huvudsakliga sysselsättningen och 
samma person får bara vara inlagd på ett ställe. Om Ni är ett enmanslab – skriv in 

vilka typer av arbeten Ni utför på raderna under tabellen. 

 

 Antal 
personer 

 Guld/ metall  
 Protes, hel  
 Protes, partiell i Co-Cr  
 Porslin/ estetik  
 Ortodonti  
 CAD-CAM  
 Annan, ange nedan  

 Annan avdelning – vilken: ………………………………………………………………………………… 
 Om Du har ett enmanslab – ange vilka typer av arbeten som du gör: 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3. Hur många tandtekniker med formell utbildning (ej självlärda, hur duktiga de än är) 

finns Ert laboratorium och hur gamla är de? Skriv in antalet i rutan vid resp. 
ålderskategori. Ålder ger oss besked om förväntad tid till ålderspensionering. 

 

Kön <26 år 26-35 år 36-45 år 46-55 år 56-65 år >65 år 

Kvinnor       

Män       

Annan avdelning – vilken: ………………………………………………………………………………… 

 
4. Vad görs på Ert laboratorium idag? Vilken typ av arbeten är vanligast 

förekommande? Rangordna från 1-10, där 1 är det vanligast förekommande och 10 
minst. 

  Helkeramik, e-max, zirkoniumdioxid, osv. 
  Implantatstödd protetik 
  Metallkeramik i ädelmetall 
  Metallkeramik i basmetall av typen Co-Cr, titan, annan oädel legering 
  Proteser, hel 
  Proteser, del (skelett i basmetall av typen Co-Cr, titan, osv.) 
  Bettskenor, snarkskenor, gelskenor 
  Konus, attachment 
  CAD/CAM 
  Övrigt, ange gärna vad …………………………………………………………………………………….. 
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 Kommentar: ………………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
5. Om du skattar förändringarna sedan nya tandvårdsförsäkringen kom i juli 2008 – har 

antalet led som ni producerar på lab: 
  Ökat med ca.  20%   40%  60%   >80% 

  Oförändrat, i stort sett 

  Minskat med ca.  20%   40%  60%   >80% 

 Kommentar: ………………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

6. Valet av material i de producerade leden – FÖRE införandet av den reviderade 

tandvårdsförsäkringen i juli 2008 – hur stor andel av era led göts i 

 Guldlegeringar  ≤10%  30%  50%  70%  ≥90% 

 Co-Cr-legeringar  ≤10%  30%  50%  70%  ≥90% 

 Titan   ≤10%  30%  50%  70%  ≥90% 

 Annat, ange nedan*  ≤10%  30%  50%  70%  ≥90% 

 *Annat material ………………………………………………………………………… 

 Kommentar: ………………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

7. IDAG – hur stor andel av era led gjuts i 

 Guldlegeringar  ≤10%  30%  50%  70%  ≥90% 

 Co-Cr-legeringar  ≤10%  30%  50%  70%  ≥90% 

 Titan   ≤10%  30%  50%  70%  ≥90% 

 Annat, ange nedan*  ≤10%  30%  50%  70%  ≥90% 

 *Annat material ………………………………………………………………………… 

 Kommentar: ………………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
8. Implantat – skatta förändringarna sedan nya tandvårdsförsäkringen kom i juli 2008 – har 

antalet implantatstödda led som ni producerar på lab 

  Ökat med ca.  20%   40%  60%   >80% 

  Oförändrat 

  Minskat med ca.  20%   40%  60%   >80% 

 Kommentar: ………………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
9. Implantat – era kron- och brokonstruktioner – hur stor andel 
 Gjuts  ≤10%  30%  50%  70%  ≥90% 

 Fräses  ≤10%  30%  50%  70%  ≥90% 

 Kommentar: ………………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

10. Implantat – materialet i era kron- och brokonstruktioner – hur stor andel är 
 Guldlegeringar  ≤10%  30%  50%  70%  ≥90% 

 Titan   ≤10%  30%  50%  70%  ≥90% 

 Andra basmetall-  ≤10%  30%  50%  70%  ≥90% 

 legeringar, ex. Co-Cr 

 Helkeramer  ≤10%  30%  50%  70%  ≥90% 
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 Kommentar: ………………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

11. Singelimplantat – skattar förändringarna sedan nya tandvårdsförsäkringen kom i juli 

2008 – har antalet implantatstödda kronor som ni producerar på lab: 

  Ökat med ca.  20%   40%  60%   >80% 

  Oförändrat 

  Minskat med ca.  20%   40%  60%   >80% 

 Kommentar: ………………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
12. De helkeramer ni framställer, hur stor andel bedömer du är 
        Gjutna   ≤10%  30%  50%  70%  ≥90% 

 Frästa   ≤10%  30%  50%  70%  ≥90% 

 Kommentar: ………………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

13. De helkeramer ni framställer, hur stor andel bedömer du är gjorda i 
 Zirkoniumdioxid  ≤10%  30%  50%  70%  ≥90% 

 Aluminiumoxid  ≤10%  30%  50%  70%  ≥90% 

 Glaskeramer,  ≤10%  30%  50%  70%  ≥90% 

 ex. e-max 

 Annat, ange nedan*  ≤10%  30%  50%  70%  ≥90% 

 *Annat material ……………………………………………………………………….. 

 Kommentar: ………………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

14. Helproteser – skatta förändringarna sedan nya tandvårdsförsäkringen kom i juli 2008 – 

har antalet helproteser som ni producerar på lab: 

  Ökat med ca.  20%   40%  60%   >80% 

  Oförändrat 

  Minskat med ca.  20%   40%  60%   >80% 

 Kommentar: ………………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
15. Delproteser – skatta förändringarna sedan nya tandvårdsförsäkringen kom i juli 2008 – 

har antalet delproteser som ni producerar på lab: 

  Ökat med ca.  20%   40%  60%   >80% 

  Oförändrat 

  Minskat med ca.  20%   40%  60%   >80% 

 Kommentar: ………………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
16. Omgörningar – hur stor andel av den fasta protetiken görs om (oavsett orsak eller vem 

som orsakat omgörningen)? 

  ≤ 10%  20%   40%  60%   >80% 

 Kommentar: ……………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………..  
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17. Omgörningar – hur stor andel av den avtagbara protetiken görs om (oavsett orsak eller 

vem som orsakat omgörningen)? 

  ≤ 10%  20%   40%  60%   >80% 

 Kommentar: ……………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

18. Hur ofta får du av tandläkaren meddelande om att en patient har fått en misstänkt 
eller verifierad biverkning av material som ingår i den tandtekniska 
konstruktionen? 

  Aldrig  En gång vart 5:e år   En gång vartannat år   En gång 

per år   Mer än gång per år 

 Kommentar: ……………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

19. Medförde övergången från ädla legeringar till oädla legeringar som Co-Cr och titan 
problem och i så fall vilka? 

 ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

20. Hur tycker Du/Ni att den tandtekniska verksamheten har det förändrats under åren 
som ni har haft labbet? 

 ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

21. Skickar Ni era jobb vidare till underleverantör i utlandet? 
 ☐ Ja ☐ Nej ☐ I viss utsträckning 
 Om ja: 
 (a) Vilket land skickar du/ni jobben till? ................................................................................ 
 (b) Vilken typ av arbete skickar du/ni utomlands? 
 ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Tack för att du tog dig tid att besvarat frågorna. Var vänlig lägg svaren i det bifogade 
frankerade kuvertet. Ditt svar är numrerat. När du skickat in ditt svar tar vi bort ditt 
enkätnummer från sändlistan. Om enkäten försvinner har ni möjlighet att ta ut en ny 
enkät på tandteknikerförbundets hemsida. Sista svarsdatum 2 veckor efter det att Ni 
mottagit denna enkät. 
 

Tack för Din medverkan! 
 

Vänliga hälsningar 
 

 
Inger Idenäs Reinholdsson 


