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Följande inslag är en sammanfattning av föreläsning vid 
Tandvårdskommitténs höstsymposium 4 oktober 2018

Alla dessa tandkrämer på den svenska  marknaden - en exposé

Från 1960-talet och framåt har det skett 
en stor minskning av karies i vårt land och 
då särskilt på barn och ungdomar. Den 
huvudsakliga anledningen till detta är den 
ökade användningen av fluor och då speciellt i 
tandkräm. 

Tandkrämer är också den mest universellt 
accepterade formen av fluorförmedling i 
kariesförebyggande syfte. Den första tandkrämen 
med fluor kom 1955 då amerikanska forskare 
året innan hade visat att en tandkräm med 
tennfluorid gav en viss minskning av karies. 
Men denna tennfluoridtandkräm hade på den 
tiden problem med stabilitet och smak. En 
betydligt bättre kariesförebyggande verkan 
kom med lanseringen av Yngve Ericssons 
upptäckt av natriummonofluorfosfat i början 
av 60-talet och inte långt därefter kom även 
natriumfluorid som fluorkälla ut på marknaden. 
Dessa två fluorföreningar kom sedan att dominera 
tandkrämsmarknaden. Problemen med tennfluorid 
har under de senaste 20 åren blivit lösta och idag 
finns även tandkräm med stabiliserad tennfluorid 
att tillgå. 

Målet med föreläsningen var att ge aktuell infor-
mation om de tandkrämer som finns på den svens-
ka marknaden samt belysa produkternas innehåll, 
verkningsmekanismer, kliniska effekt samt för- och 
nackdelar.

Det är inte lätt att välja och rekommendera 
tandkräm. Utbudet av tandkrämer på den svenska 
marknaden är stort och under ständig förändring. 
Mer än 230 olika tandkrämsmärken från ett 30-
tal tandkrämsföretag finns att tillgå och bara de 
6 största tandkrämsföretagen hade 90 stycken på 
marknaden under 2017. Under de senaste  
2 åren har mer än hälften av alla tandkräms- 
märken försvunnit och ersatts av nya. 

Tandkräm är den ideala bäraren för att applicera 
aktiva ingredienser i förebyggandet och behand-
lingen av de vanligaste munsjukdomarna, karies 
och gingivit/parodontit då de används och 
kombineras med tandborstning. Då dagens tand-
krämer har blivit så komplexa i sin sammansättning 
är det en hopplös situation för våra patienter att 
välja rätt. Det är till oss våra patienter vänder sig 
med frågor  om vilken tandkräm de ska välja. 
Då är det viktigt att tandvårdens alla aktörer kan 
ge saklig och adekvat information vid val av 
tandkräm mot bakgrund av varje patients specifika 
munproblem. 

Hur skiljer sig tandkrämerna åt? De har numera 
blivit mycket mer multifunktionella genom 
tillsättandet av en mängd aktiva ämnen. Varje 
tandkräm kan innehålla upp till 15-20 olika 
beståndsdelar och som skiljer sig åt mellan olika 
tandkrämsmärken. Huvudinnehållet i tandkrämer, 
ca 90-95%, utgörs av slipmedel, vattenbindande så 
kallade konsistensgivare och vatten (tabell 1). 

Fabrikanterna har fortsatt att förbättra fluorens 
tillgänglighet och tillsatt ämnen som motverkar 
tandköttsproblem, tandsten, erosion och 
känsliga tandhalsar. Den kosmetiska effekten 
har tillgodosetts genom skräddarsydda ämnen 
för att underlätta rengöring av tänderna från 
bakteriebeläggningar och extern missfärgning.

Tabell 1. Huvudinnehåll i tandkrämer (vikt%)
Slipmedel 20 - 55  
Vattenbindande medel 20 - 35
(så kallade konsistensgivare)  
Vatten 15 - 25
Ytspänningsnedsättande medel   1 -  3

Smakämnen   1 -   2
Sötningsmedel          1
Terapeutiska substanser   0 -   1
Färgämnen     
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Även tandkrämer mot halitosis liksom natur-
tandkrämer finns att tillgå. Samtidigt har till-
talande förpackningar, olika smaker och färger 
samt intensiv reklam gjort mycket för att tilltala 
konsumenten. Exempel på några vanligen 
förekommande substanser i tandkrämer och som 
kan ses i innehållsdeklarationen på tuben visas i 
tabell 2 ovan. 

I kariesförebyggande syfte rekommenderas för 
barn en tandkräm med 1000 ppm fluorid medan 
en vuxentandkräm skall innehålla 1450 ppm. Det 
finns även en tandkräm med 5000 ppm fluorid som 
ingår i högkostnadsskyddet och som kan användas 
i behandlingen av särskilt svåra kariesfall. 

Oron för fluor genom vilseledande åsikter särskilt 
på nätet har tyvärr lett till att tandkrämer utan fluor 
har börjat säljas av stora varuhuskedjor, något som 
vi inom tandvården bör vara observanta på och 
påtala nackdelarna med dessa tandkrämer för våra 
patienter.

Många vuxna är inte nöjda med sina tänders 
färg. Extern missfärgning kan uppkomma genom 
adsorption i pellikeln på tandytan av material 
från rökning, snusning, färgämnen i mat och 
dryck liksom av metallsalter och positivt laddade 
molekyler som klorhexidin. Detta har lett till att 
fabrikanterna har tillsatt mer slipande partiklar 
eller kemiska substanser för att motverka detta. 
Dessa s.k vitgörande tandkrämer med tilltalande 
”whitening” namn finns idag i ett 30-tal olika 
tandkrämsprodukter. Den slipande förmågan anges 
som ett RDA-värde som ej får överstiga 250. Alla 
de på den svenska marknaden förekommande 
vitgörande tandkrämerna ligger under värdet 
180 och där de flesta återfinns runt 80-110. Men 
ger dessa tandkrämer verkligen vitare tänder? 
Tidskriften Råd&Rön gjorde en undersökning 
2017 och testade 10 olika  vitgörande tandkrämer. 
De fann att effekten var närmast obefintlig. 
Vitgörande tandkrämer är dessutom oftare dyrare 
i inköp. Positivt är att de alla innehåller fluor i 
adekvat mängd. 

Tabell 2. Exempel på vanliga substanser i tandkrämer
Hydrated silica Slipmedel
Xantan gummi Konsistensgivare
Cellulose gum Konsistensgivare
Carragenan (Chondrus crispus) Konsistensgivare
Xylitol Antibakteriellt
Sodium lauryl sulfate (SLS) Ytspänningsnedsättande
Cocoamidopropyl betaine Ytspänningsnedsättande

Steareth-30 Ytspänningsnedsättande
Tetrasodium pyrophosphate Tandstensförebyggande
Sodiumhexametaphosphate Tandstensförebyggande
Potassium nitrate Motverkar tandkänslighet
Propylene glykol (PEG32) Emulgeringsmedel
PEG-12, glycerin, betain Motverkar uttorkning
Zink acetate, zink gluconate Mot dålig andedräkt

Sodium bensoate Konserveringsmedel
Di- och trisodiumphosphate Ph-justerare
Sodium saccharin Sötningsmedel
Aroma och Limonene Smakämne
Sodium fluoride Fluorförening  
Sodium monofluorophosphate Fluorförening
CI 77891 (titandioxid) Färgämne
Aqua Vatten
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Tandvårdskommitténs höstsymposium 2019
Tandvårdskommitténs höstsymposium 2019 kommer att äga rum på eftermiddagen 
torsdagen den 3 oktober 2019 i hotell- och konferensanläggningen 
Clarion Collection Hotel Bolinder Munktell i Eskilstuna. 

Inbjudan och detaljerat program skickas ut efter sommaren. 

Varmt välkomna!

Birgitta Käll Gustafson, tandläkare 
Ordf . Tandvårdskommittén i Sörmland

Planera 
in höst-

symposiet
redan nu!!

En stor grupp tandkrämer utgörs av natur-
tandkrämerna. Det är produkter utan kemikalier 
och syntetiska ämnen men tyvärr finner man också 
alltför många utan fluor. De innehåller krita som 
renar samt ört- och växtextrakt liksom havsalger 
som förtjockningsmedel. Myrra, Rathania, Aloe 
Vera, pepparmyntolja och Echinacea (röd solhatt) 
är de vanligaste förekommande extrakten.

För att synas i affärerna försöker fabrikanterna få 
så stort utrymme som möjligt på hyllorna. Man 
får större möjlighet att sälja sitt varumärke om 
man har 20 olika tandkrämer att välja på jämfört 
med om en fabrikant bara har en. Numera ska 
alla tandkrämer ha en innehållsdeklaration på 
tuben. Tyvärr är texten så liten att den i allmänhet 
inte går att läsa utan förstoringsglas. Innehållet 
utgörs dessutom till största delen av kemiska 
namn som köparen oftast inte har kunskap om. 
Detta förhållande gör att det inte är enkelt att välja 
rätt tandkräm. Priset på en tandkräm kan variera 

från 6-7 kronor till över 470 kronor och där den 
billigare oftast är lika bra. 

Trender på senare tid är att de stora butikskedjorna 
säljer sina egna tandkrämssorter liksom att handla 
tandkräm på nätet har blivit vanligare. Reklamen 
har också en viktig funktion för fabrikanterna. Det 
gäller att synas i tidningar, på nätet och i TV. Som 
konsument gäller det att vara påläst och kritisk  
och se om det finns evidens och vetenskapligt stöd 
för vad som sägs från företagens sida. Oftast är 
reklamen till för att fånga vår uppmärksamhet. 

En vanlig fråga från patienter är vilken tandkräm ska 
jag välja. Ställ istället motfrågan: vilket eller vilka 
munhälsovårdsproblem har du? Då är det något 
lättare att svara vilken typ eller grupp av tandkrämer 
patienten behöver.

Claes-Göran Emilson
Prof. emeritus
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
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Miljö
Hur kan vi minimera miljöpåverkan av 
läkemedel?
Det har betydelse vilka läkemedel vi rekommende-
rar till patienterna, eftersom den största mängden 
läkemedel som sprids till våra vattendrag (och 
därmed vårt dricksvatten) sprids genom oss själva 
efter användning. Detta sker via våra toaletter eller 
dusch- och badvattnet, beroende på om läkemedlet 
passerat kroppen eller använts utvärtes.

Diklofenak
Ett av de ”värsta” läkemedlen ur miljösynpunkt 
är diklofenak då den inte går att rena i majoriteten 
av våra reningsverk (undantaget är Linköping som 
använder ozonering och aktivt kol). Substansen tas 
upp av fiskar och påverkar deras njurar, samt anri-
kas i näringskedjan. 

När det gäller förskrivning av diklofenak, rekom-
menderar läkemedelskommittén inte längre denna 
substans, utom vid en speciell form av cancersmär-
ta. Detta på grund av dess negativa miljöpåverkan, 
men även risken för hjärt-kärlbiverkningar. Alter-
nativ är i stället naproxen eller ibuprofen. Studier 
visar likvärdig effekt för alla tre substanserna, men 
inte samma miljöpåverkan eller biverkningar.

Vid receptfri rekommendation gäller samma sak: 
ibuprofen eller naproxen som alternativ. Här finns 
även gelberedningar, som har väldigt låg terapeu-
tisk effekt, endast ca 4 % absorberas in i muskeln, 
resten duschas av och hamnar i våra vattendrag. 

Dessa bör därför inte rekommenderas (receptfritt) 
eller förskrivas. Som alternativ finns geler som 
innehåller ibuprofen och ketoprofen (receptbelagt) 
med lägre miljöpåverkan.

Antibiotika
Risken för resistensutveckling är stor vid felaktig 
användning av antibiotika. Det kan vara behand-
ling i onödan, liksom ej fullföljd behandling eller 
felaktigt val av antibiotika. Även här passerar anti-
biotika efter användning ut i våra vattendrag via 
avloppen och fortsätter att påverka bakterierna i 
den miljön och vidare i näringskedjan.

Den största risken med felaktig antibiotikaanvänd-
ning är att vi inte vet hur länge våra antibiotika 
kommer att fungera. Det pågår idag väldigt lite 
forskning kring framtagande av nya antibiotika.

Överblivna läkemedel/läkemedelsrester
Lämna gärna med informationsmaterial till patien-
ten kring överblivna läkemedel. Region Sörmland 
har en miljöbroschyr som vänder sig till allmän-
heten kring hur vi alla kan bidra till att läkemedel 
inte skadar miljön (se bild). 

Lämna alltid in överblivna läkemedel till ett apo-
tek, som sedan skickar läkemedelsresterna vidare 
till en särskild förbränningsanläggning med  
mycket höga temparaturer för att oskadliggöras.

Se också www.antibiotikasmart.se 

Kvicksilver
Amalgam är ett ämne som tandvården har att han-
tera (även om det minskar i omfattning), där vi 
har en stor miljöpåverkan. Titta gärna på filmen, 
(del av ett EU-projekt, inspelad hos Tanvårdsteam 
Claes Karlsson, Eskilstuna) kring minimering av 
utsläpp på mottagningen.
https://hg-rid.eu

Vill ni läsa mer om miljöprojektet på Kvicksilver-
portalen så finns det information här:
www.praktikertjanst.se/life

Maria Nordqvist
Informationsapotekare
Läkemedelskommittén
 

http://www.antibiotikasmart.se
https://hg-rid.eu
http://www.praktikertjanst.se/life
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Bisfosfonater, denosumab och tandvård
Osteoporosbehandling
Det är sedan länge känt att behandling med 
bisfosfonater (exempelvis Alendronat eller 
Zoledronsyra) och även denosumab (Prolia) 
kan ge käkbensnekroser vid benskadande 
tandbehandling (extraktioner, djupdepuration 
etc). Denna risk är dock liten när preparaten 
ges i låg dos vid indikation osteoporos oavsett 
administrationsform. 

Dock är det viktigt att kontrollera före 
insättande av behandling att patienten har 
ett gott tandstatus. Om så inte är fallet får 
patienten kontakta sin ordinarie tandläkare 
alternativt remiss till lämplig folktandvård/
privattandläkare. I dessa fall bör man vänta med 
insättande av behandling till dess att problemen 
är åtgärdade. Om patienten medicinerar med 
kortison, immunosupprimerande behandling, 
har en dåligt inställd diabetes eller på annat sätt 
har ett försvagat immunförsvar ökar risken för 
osteonekros.

Högdosbehandling (vid maligniteter)
När det gäller intravenösa bisfosfonater 
(Zoledronsyra) och subcutant denosumab 
(XGEVA) som ges till patienter i hög dos på 
grund av maligna förändringar gäller andra 
regler. I dessa fall skall patienten saneras 
i munnen före insättande av zoledronsyra 
(Zoledronsyra 4 mg en gång i månaden) 
eller denosumab (XGEVA 120 mg en gång i 
månaden).

Här är risken för osteonekros stor och remiss 
skall gå till specialisttandvård för sanering 
innan behandlingen sätts in. Dessa patienter 
prioriteras akut på specialisttandvården och 
saneringen sker utan kostnad för patienten. Det 
är viktigt att det tydligt framgår av remissen 
att patienten skall få högdosbehandling med 
Zoledronsyra alternativt XGEVA. Patienter som 
fått högdosbehandling Zoledronsyra, har mycket 
stor risk för att utveckla osteonekroser i käkarna 
(ONJ) vid benskadande behandling, risken är 
dessutom livslång. För denosumab kan man 
räkna med att risken för osteonekros är lägre när 
medicinen satts ut, de flesta nekroser som skett 
har då skett inom en 5-månaders period.
All tandbehandling som är benskadande på en 
patient som fått högdosbehandling, ska ske i 
samråd med käkkirurg alternativt specialist-
tandvård.

Se länk nedan för vidare information.
https://www.internetodontologi.se/
bisfosfonatinducerad-kakbensnekros-onj/

Bodil Linde Olsson 
Tandläkare medicinsk tandvård och 
läkemedelsansvarig FTV Sörmland

https://www.internetodontologi.se/bisfosfonatinducerad-kakbensnekros-onj/
https://www.internetodontologi.se/bisfosfonatinducerad-kakbensnekros-onj/
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Tandvårdskommittén
- en expertgrupp inom Läkemedelskommittén

Tandvårdskommittén, eller egentligen Expertgrupp Tandvård inom Läkemedelskommittén, består av 
ett antal personer från olika professioner med ett gemensamt intresse av att bevaka och kommunicera 
utvecklingen inom tandvården till kollegor och övriga vården. Vi träffas i den här gruppen 
ca 4 gånger per år.

Terapirekommendationer samlas i Reklistan och den senaste versionen är Reklistan 2019. Vi har också 
en egen upplaga av informationsskriften TerapiTips, kallad TerapiTips Tandvården. Den hittar ni på 
samverkanswebben, under Läkemedel och Publikationer (endast elektronisk publikation). 

Tandvårdskommittén anordnar också varje höst ett halvdagssymposium för anställda inom tand-
vården i Sörmland, både inom Region Sörmland och Privattandvården. Nästa tillfälle blir den 
3 oktober i Eskilstuna, mer information kommer.

Hör gärna av er till någon av oss om ni har frågor, synpunkter eller andra önskemål om vårt arbete! 

Här är medlemmarna i Tandvårdskommittén

Claes Karlsson
Cleas är privattandläkare i Eskilstuna, och har varit med i Tandvårdskommittén 
sedan 2017.

Lina Bengtzboe
Lina arbetar som allmäntandläkare i Nyköping. Lina tog tandläkarexamen på Umeå Universitet år 2015 
och har arbetat inom allmäntandvården i Sörmland sedan dess. 

Birgitta Käll Gustafson
Birgitta arbetar som tandläkare i Strängnäs, och har varit tandläkare sedan 1991. Först arbetade Birgitta 
på Folktandvården Skövde och därefter kom hon 1996 till Folktandvården Strängnäs. På Folktandvården 
arbetade Birgitta fram till december 2004 då hon tillsammans med en kollega startade en privatklinik 
i Strängnäs, Carolinakliniken, där hon fortfarande är verksam. Sedan december 2015 har Birgitta varit 
med i Tandvårdskommittén i Sörmland och är fr.o.m. januari 2019 ordförande i kommittén.

Claes Karlsson, Lina Bengtzboe, Birgitta Käll Gustafson, Maria Nordqvist Bodil Linde-Olsson Eija Eriksson
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Maria Nordqvist
Maria är informationsapotekare i Region Sörmland sedan augusti 2017. Dessförinnan har hon arbetat 
inom apoteksvärlden, med diverse uppdrag, under många år. Detta är Marias andra ”sejour” i Tand-
vårdskommittén, då hon även deltog ett antal år under 1990-talet.

Bodil Linde-Olsson
Bodil har arbetat som tandläkare i Folktandvården Sörmland sedan 1985 då hon började som AT. Sedan 
1999 har hon arbetat som tandläkare på medicinsk tandvård Specialisttandvården Nyköping och som 
klinikchef för Specialisttandvården Åsidan sedan 2002. Bodil har under sin tid som tandläkare fördjupat 
sig i läkemedelsfrågor vilket resulterat i att hon fått förtroendeuppdraget att vara läkemedelsansvarig för 
Folktandvården Sörmland.

Eija Eriksson
Eija började som tandsköterska inom Folktandvården Sörmland 1986, då på Folktandvården Kloster-
kliniken (numera Folktandvården Eskilshem). Eija utbildade sig till tandhygienist 1996-1998 och har 
mestadels arbetat inom privattandvården i Eskilstuna men även på Folktandvården Sörmland. Sedan 
januari 2018 arbetar hon på Specialisttandvården Åsidan i Nyköping.
 

Samverkanswebben
Samverkanswebben är en ny informationsportal för Region Sörmland. Målgrupp är externa samarbets-
partners och medarbetare i Region Sörmland.

Här når ni information, samt länkar till diverse bra material.

Läkemedelskommittén:
https://samverkan.regionsormland.se/for-vardgivare/lakemedel 

Tandvård: (länkar till blankett för nödvändig tandvård och annat bra att ha/veta på kliniken)
https://samverkan.regionsormland.se/for-vardgivare/tandvard/
 

https://samverkan.regionsormland.se/for-vardgivare/lakemedel
https://samverkan.regionsormland.se/for-vardgivare/tandvard/
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