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För att skapa debatt angående patientbemötande i vården och regelverket inom svensk 

tandvård återges här en förkortad version av en patientberättelse. 

Patienten heter Anette Stahel, är 48 år och bor i Västsverige. Hon har upplevt en omskakande 

rotfyllningshistoria som hon berättat om i tidningen Tf-bladet (Tf står för 

Tandvårdsskadeförbundet). 

”År 2013 fick jag en infektion i min övre, högra framtand såpass att den behövde rotfyllas. 

Tanden hade en titanförankrad krona. Mitt hälsointresse drev mig att söka efter en holistisk 

tandläkare vilket ledde mig till en tandläkare rekommenderad av Tandvårdsskadeförbundet. 

De två första dagarna efter rotfyllningen gick hur bra som helst. Jag kände ingenting, inte ens 

obehag. Men sedan satte det igång! En molande värk uppkom kring roten och till min skräck 

började snart smärtorna sprida sig bakåt och landa i höger bakhuvud och njure. Halvt i 

förnekelse hoppades jag att symtomen på något sätt skulle gå över men istället förvärrades de. 

Tanden behövde dras ut omedelbart. 

Men att hitta en tandläkare villig att hjälpa mig visade sig vara nästa helvete. Av någon 

anledning fick jag inte tag i min tandläkare, jag kontaktade då en annan men hans enda förslag 

var att göra om fyllningen. Till sist fick jag akuttid hos en tandläkare som efter studie av 

röntgenbilden skakade på huvudet och sa att det enligt regelverket var förbjudet att dra ut 

tanden då bilden såg normal ut! 

Hon ville inte diskutera någon lösning alls på mitt problem. Symtomen tornade upp sig och 

jag fick söka sjukhusakuten. Jag frågade läkaren om hon kunde skriva remiss för utdragning 

av tanden men hon bara skrattade åt mitt förslag och sade att mina symtom absolut inte hade 

något med rotfyllningen att göra. Orsak okänd, normalsänka och feberbrist ledde till dörren, 

trots frossa. Då mailade jag Tf och bönföll om hjälp. De var vänliga och föreslog några 

tandläkare att ringa. Men inte heller dessa ville dra ut eftersom röntgen inte visade fel. 

I över fyra månader gick jag med vidriga smärtor utan möjlighet till hjälp på grund av detta 

monster till regelverk. Till min stora lättnad kom jag till slut fram till min tandläkare och fick 

akuttid men också en varning; det var inte säkert att tanden kunde dras ut då objektiva bevis 

behövs. Den normala röntgenbilden var till min nackdel. Tandläkaren undersökte tanden och 

plötsligt sa hon ”Ja, vi får dra ut den”. Den drogs ut och vad hände? Det visade sig att jag 

hade rätt, rotfyllningen var orsak till alla symtom. Frossa, stickningar i ögat och oerhörda 

smärtor i bakhuvudet och njuren försvann inom loppet av några minuter efter att tanden 

dragits ut! 

Min förhoppning är att min berättelse bidrar till att det medicinska regelverket ändras så andra 

människor med rotfyllda tänder slipper gå igenom en sådan skärseld som jag genomgick. 

Medicinare och odontologer måste acceptera att rotfyllningar kan ge biverkningar även 

utanför munhålan och i andra delar av kroppen och ofta gör det. Sambandet mellan tandhälsa 

och hälsa är ett faktum, det kan jag och alltför många med erfarenheter liknande min intyga.” 

Lars Adolfsson, ordförande 

Tandvårdsskadeförbundet i Kalmar län 


