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TILL LÄSAREN 

Minamatakonventionen om kvicksilver, som ingåtts inom ramen för Förenta nationer-
nas miljöprogram (UNEP), har genomförts i EU genom Europaparlamentets och rå-
dets så kallade kvicksilverförordning (EU 2017/852). Minamatakonventionen utgör en 
internationell ram för samarbete och åtgärder som utförs för att kontrollera och be-
gränsa användningen av kvicksilver och kvicksilverföreningar, samt utsläpp av kvick-
silver i luft, mark och vatten. Målet med avtalet är att i den mån det är möjligt i hela 
världen helt undanröja sådana kvicksilverutsläpp som orsakas av människan. Alla EU-
medlemsstater har förbundit sig till att införliva och genomföra konventionen. 

Tandamalgam hör till de största användningsobjekten för kvicksilver i EU och är en 
betydande källa till miljöföroreningar. Av denna anledning vore det viktigt att använd-
ningen av tandamalgam fasas ut. Varje medlemsstat ska publicera en nationell hand-
lingsplan för detta på internet senast den 1 juli 2019. Social- och hälsovårdsministeriet 
ansvarar för att upprätta Finlands handlingsplan med åtgärder för att fasa ut använd-
ningen av tandamalgam. I denna publikation kartläggs nuläget i Finland när det gäller 
användningen av tandamalgam, och dessutom presenteras en nationell handlingsplan 
för att fasa ut användningen till 2030. 

Merja Auero och Ulla Harjunmaa Juni 2019  
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1 Inledning 
Kvicksilver är ett miljögift som berikas i näringskedjan och som människorna får i sig 
med maten och med det vatten de dricker. Exponering för kvicksilver orsakar bety-
dande fara för människors hälsa. Även om största delen av alla kvicksilverutsläpp 
kommer från industrin står också tandamalgam för en betydande andel av miljöbelast-
ningen. Användningen av tandamalgam står för cirka 24 % av all användning av 
kvicksilver i EU (Mudgal m.fl. 2012). Det kvicksilver som amalgamet innehåller trans-
porteras med avloppsvattnet och hamnar i avloppsslammet på vattenreningsverken 
och i vattendragen. Kvicksilver från tandamalgam hamnar i miljön också via rökga-
serna från krematorierna. 

Det har forskats mycket kring tandamalgamets toxiska effekter, men man har inte fått 
fram några vetenskapliga bevis om amalgamets hälsorisker på befolkningsnivå. Utfas-
ningen av amalgam har därför motiverats med just miljöskyddsskäl. I Finland har an-
vändningen av tandamalgam minskat år för år, och för närvarande används amalgam 
i ytterst liten skala. Det finns dock alltjämt vissa indikationer att amalgam skulle vara 
hållbarare och billigare än andra fyllningar, och vissa tandläkare använder fortfarande 
amalgam. Norges erfarenheter av att totalförbjuda användningen av amalgam visar 
emellertid att det finns ett ersättande materialalternativ i varje situation, och i Norge 
upplevde man att det sist och slutligen inte var problematiskt att frångå amalgam. 

EU:s kvicksilverförordning förutsätter att varje medlemsstat senast den 1 juli 2019 ska 
lägga fram en nationell handlingsplan med åtgärder som medlemsstaten ska vidta för 
att fasa ut användningen av tandamalgam, helst före 2030. Det är möjligt att avskaffa 
användningen av amalgam i Finland, men det kräver ett samarbete mellan flera aktö-
rer bland annat inom materialutveckling, kommunikation och utbildning. I detta doku-
ment presenteras en nationell handlingsplan med åtgärder som behöver vidtas för att 
Finland ska kunna fasa ut användningen av amalgam före 2030.  
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2 EU-lagstiftningen om kvicksilver 

2.1 Minamatakonventionen 
Minamatakonventionen är en intenationell FN-konvention om kvicksilver som antogs 
2013. Fram till mitten av december 2018 hade 101 länder, inklusive EU-medlemslän-
derna, ratificerat konventionen. Alla EU-medlemsstater har förbundit sig till att införliva 
och genomföra konventionen. Det huvudsakliga målet med konventionen är att 
skydda befolkningens hälsa och miljön från skadeverkningar av kvicksilverutsläpp ge-
nom att minimera mängden kvicksilverutsläpp som orsakas av mänsklig aktivitet. Ett 
samordnat genomförande av konventionen förväntas leda till att kvicksilverhalterna i 
miljön minskar med tiden. De länder som undertecknat konventionen är skyldiga att 
inte bara minska användningen av kvicksilver men också minska eller helst fasa ut 
användningen av tandamalgam helt och hållet till 2030. 

2.2 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 2017/852, artikel 10 

I maj 2017 började EU-medlemsländerna officiellt tillämpa den nya kvicksilverförord-
ningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2017/852), som grundar 
sig på de målsättningar som anges i Minamakonventionen. Förordningen är som så-
dan tillämplig lagstiftning. Medlemsstaterna har dock vissa skyldigheter när det gäller 
genomförandet av förordningen. Artikel 10 i förordningen innehåller följande bestäm-
melser om användningen av tandamalgam:  

1. Från och med den 1 januari 2019 får tandamalgam endast användas i 
fördoserad, inkapslad form. 

2. Från och med den 1 juli 2018 får tandamalgam inte användas vid tand-
vårdsbehandlingar av mjölktänder, barn under 15 år och gravida eller 
ammande kvinnor, såvida inte tandläkaren bedömer att det är absolut 
nödvändigt på grund av patientens särskilda medicinska behov. 

3. Senast den 1 juli 2019 ska medlemsstaterna upprätta en nationell hand-
lingsplan med de åtgärder som de avser att genomföra för att fasa ut an-
vändningen av tandamalgam. Medlemsstaterna ska på internet offentlig-
göra sina nationella handlingsplaner och översända dem till kommiss-
ionen inom en månad efter det att de antagits. 
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4. Från och med den 1 januari 2019 ska aktörer som driver tandvårdsinrätt-
ningar där tandamalgam används eller fyllningar av tandamalgam eller 
tänder som innehåller sådana fyllningar avlägsnas säkerställa att deras 
inrättningar är utrustade med amalgamavskiljare för att hålla kvar och 
samla upp amalgampartiklar. 
 
Sådana aktörer ska säkerställa att amalgamavskiljare som tagits i bruk 
efter den 1 januari 2018 tillhandahåller en avskiljningsgrad som uppgår 
till minst 95 % av amalgampartiklarna. Alla amalgamavskiljare som är i 
bruk från och med den 1 januari 2021 ska tillhandahålla en avskiljnings-
grad på 95 procent. Amalgamavskiljare ska underhållas i enlighet med 
tillverkarens anvisningar för att säkerställa högsta möjliga avskiljnings-
grad. 

5. Tandläkare ska säkerställa att deras amalgamavfall, inbegripet rester, 
partiklar och fyllningar av amalgam samt tänder, eller delar av dem, som 
är förorenade med tandamalgam, hanteras och samlas in av en god-
känd anläggning eller ett godkänt företag för avfallshantering. Tandlä-
kare får under inga omständigheter – vare sig direkt eller indirekt – 
släppa ut sådant amalgamavfall i miljön. 

2.3 Riksdagens beslut om lagar om ändring 
av lagar som har samband med 
genomförandet av Europaparlamentets 
och rådets förordning om kvicksilver (RP 
78/2018 rd, RSv 59/2018 rd) 

Riksdagen godkände den 26 juni 2018 regeringens förslag att kemikalielagen, avfalls-
lagen, miljöskyddslagen, lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvår-
den och strafflagen ändras så att det i dem föreskrivs om de åtgärder som genomfö-
randet av Europaparlamentets och rådets förordning om kvicksilver förutsätter, såsom 
om tillsynsmyndigheterna och de behöriga myndigheterna och om påföljderna för brott 
mot skyldigheterna i förordningen. I kemikalielagen och avfallslagen har också gjorts 
ändringar av teknisk karaktär. Lagarna trädde i kraft den 1 september 2018. 
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3 Amalgam och dess eventuella 
hälsoeffekter 

Amalgam är ett allmänt ord som används om alla legeringar av kvicksilver och en eller 
flera metaller. Kvicksilver kan förekomma i tre olika former: metalliskt kvicksilver, oor-
ganiska kvicksilverföreningar och organiska kvicksilverföreningar. Metalliskt kvicksil-
ver är flytande och silverglänsande i rumstemperatur.  Flytande kvicksilver omvandlas 
lätt till en giftig, doftfri kvicksilverånga. Ångan absorberas snabbt via luftvägarna och 
sprider sig genom blodcirkulationen i hela kroppen (Spencer 2000, Park&Zheng 
2012). Akut och kronisk exponering för kvicksilver kan orsaka många hälsoeffekter, 
såsom tandköttsinflammation, hosta, feber, darrning, hallucinationer, sömnlöshet, 
neurokognitiva svårigheter och personlighetsförändring (Counter&Buchanan 2004, 
Park&Zheng 2012). 

Metalliskt kvicksilver lagras särskilt i levern, njurarna och det centrala nervsystemet, 
och det tränger igenom både blodhjärnbarriären och livmodern (Park&Zheng 2012, 
Bridges&Zalups 2017). Även om kvicksilverhalterna i allmänhet är låga i håret, blodet 
och urinen, kan de ändå vara höga i njurarna och hjärnan (Danscher et al. 1990). Hal-
veringstiden för kvicksilver som lagrats i hjärnan har beräknats vara cirka 20 år 
(Park&Zheng 2012). 

Tandamalgam utvecklades i Frankrike på 1830-talet, och tandläkare har använt det 
som fyllningsmaterial i närmare 200 år. Tandamalgam innehåller silver, tenn, koppar, 
zink och metalliskt kvicksilver (SCENIHR, 2008). Även om kvicksilvret förekommer i 
mycket stabil form i tandamalgam är det en av de främsta kvicksilverkällorna i krop-
pen (Bjorkman et al. 2007, Fisher 2003). Kvicksilver frigörs som ånga från amalgam-
fyllningen främst i samband med att fyllningen tillverkas och borras ur, men små 
mängder kvicksilver frigörs också som oorganiska joner genom slitage och korrosion 
till följd av bitning. Kvicksilver kan absorberas i kroppen i förångad form via luftvä-
garna och som oorganiska joner via matsmältningskanalen. Efter att kvicksilvret ab-
sorberats sprider det sig via blodcirkulationen till olika organ. (Park&Zheng 2012) 

Hur stor mängd kvicksilver som frigörs från tandfyllningar beror bland annat på fyll-
ningen storlek, tandytan där fyllningen finns, amalgamets kvalitet och ålder samt den 
förtärda matens struktur och temperatur (Bates 2006, Skare&Engqvist 1994). Mäng-
den kvicksilver i hjärnan på avlidna människor har konstaterats korrelera med antalet 
tänder som fyllts med amalgam (Mutter 2011, Bjorkman et al. 2007). Det har forskats 
mycket kring tandamalgamets toxiska effekter, men man har inte fått fram några ve-
tenskapliga bevis på kronisk kvicksilverförgiftning eller andra hälsorisker på befolk-
ningsnivå. Man har dock misstänkt att det finns ett samband mellan kvicksilvret i 
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amalgam och en förhöjd risk att insjukna i bland annat njursjukdomar (Mortada et al. 
2002) och neurologiska sjukdomar, såsom Parkinsons sjukdom och Alzheimers sjuk-
dom (Hsu et al. 2016, Sun et al. 2015). Kvicksilvrets skadeverkningar är särskilt far-
liga för barn och gravida kvinnor (Bjornberg et al. 2005). 

Fördelarna med användningen av amalgam är att det är ett hållbart och förmånligt 
material. Amalgam tål ett högt bettryck och fyllningskanterna blir allt tätare med tiden, 
och därför rekommenderas det inte att man låter byta ut sina amalgamfyllningar mot 
andra material. En annan orsak till att utbyte inte rekommenderas är att urborrningen 
av fyllningen orsakar en större kvicksilverexponering jämfört med om amalgamet läm-
nas kvar i munnen. Kvicksilverallergi som orsakar slemhinnereaktioner förekommer 
hos en liten del av befolkningen, och i de fallen är det motiverat att byta ut amalgam-
fyllningarna. Fortgående vårdslös hantering av amalgam kan också medföra arbets-
hälsorisker. (BIO Intelligence Service 2012)  
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4 Miljöbelastningen från 
tandamalgam 

Användningen av tandamalgam står för cirka 24 % av all användning av kvicksilver i 
EU och utgör en betydande källa till kvicksilverutsläpp (Mudgal m.fl. 2012). Det kvick-
silver som amalgamet innehåller transporteras med avloppsvattnet och hamnar i av-
loppsslammet på vattenreningsverken och i vattendragen, där det ackumuleras bland 
annat i fiskar och andra vattenorganismer. Kvicksilver från tandamalgam hamnar i mil-
jön också via rökgaserna från krematorierna. Kvicksilver kan i miljön omvandlas till 
metylkvicksilver, som är en av de giftigaste formerna av kvicksilver. Metylkvicksilver 
berikas i näringskedjan, och de som lider mest av det är de rovdjur som står högst 
upp i näringskedjan och människan. Behovet av att totalförbjuda amalgam har motive-
rats uttryckligen med miljöskyddsskäl som grund. 

Kvicksilverbelastningen i miljön har under de senaste åren minskat avsevärt i och 
med att användningen av amalgam har minskat och amalgamavfall numera hanteras 
omsorgsfullt. År 2011 uppmättes 0,5 mg/kg kvicksilver i avloppsslammet i Viksbacka i 
Helsingfors och i Finno. Resultatet överstiger inte målvärdet på 1,0 mg/kg. (HRM, 
2012) Amalgamfyllningar kan hålla i många decennier, och hanteringen av gamla fyll-
ningar kommer således dock att orsaka en kvicksilverbelastning i miljön en lång tid 
framöver. 
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5 Användning av tandamalgam  
i Finland 

I Finland använde tandläkarna tandamalgam som huvudsakligt fyllningsmaterial fram 
till slutet av 1980-talet, då komposit började användas mer frekvent än amalgam. År 
1993 gav en sakkunniggrupp vid forsknings- och utvecklingscentralen för social- och 
hälsovården (STAKES) ut en rekommendation där det konstaterades att använd-
ningen av amalgam bör minskas av miljöskyddsskäl och att amalgam endast ska an-
vändas om inga andra fyllningsmaterial kan användas. Europeiska kommissionen 
publicerade år 2005 EU:s kvicksilverstrategi, där kommissionen bland annat föreslog 
att användningen av tandamalgam ska fasas ut eller totalförbjudas på grund av dess 
miljökonsekvenser. Enligt den EU-förordning som trädde i kraft i maj 2017 får amal-
gam från och med den 1 juli 2018 inte längre användas vid behandlingar av mjölktän-
der, barn under 15 år och gravida eller ammande kvinnor. Undantag från denna be-
stämmelse kan göras om tandläkaren bedömer att det är absolut nödvändigt att an-
vända amalgam på grund av patientens särskilda medicinska behov. Sedan den 1 ja-
nuari 2019 är det förbjudet att använda amalgam i bulk. Numera får amalgam endast 
användas i fördoserad, inkapslad form. Det finns alltjämt ett fåtal tandläkare i Finland 
som använder amalgam. 

5.1 Rekommendation om god medicinsk 
praxis vid reparativ vård av tänder 

I rekommendationen om god medicinsk praxis vid reparativ vård av tänder 
(28.5.2018) konstateras följande: 

När en tand prepareras för lagning är det i första hand skadans omfattning som avgör 
prepareringsbehovet. Det lämpligaste lagningsmaterialet och den lämpligaste lagning-
smetoden väljs på basis av skadans omfattning och läge i samförstånd med patien-
ten. Det vanligaste lagningsmaterialet är komposit. Andra material som kan användas 
är glasjonomercement, amalgam, keramiska material och guld. Det rekommenderas 
inte att nya amalgamfyllningar framställs, eftersom man strävar efter att fasa ut an-
vändningen av amalgam i enlighet med internationella konventioner. Det rekommen-
deras inte heller att gamla, fungerande amalgamfyllningar byts ut, framför allt inte på 
kariesriskpatienter. Hos vuxna kariesriskpatienter kan amalgamfyllning tills vidare 
med begränsade indikationer övervägas i fråga om fyllningar som utsätts för bettbe-
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lastningen från kindtänderna. Fyllningar som framställs utanför munnen (genom en in-
direkt metod) är ett hållbart alternativ vid omfattande skador framför allt i kindtands-
områdena. 

I Finland har man i en undersökning av patientregistret vid en hälsovårdscentral fått 
information om fyllningarnas hållbarhet i det praktiska arbetet. Ingen skillnad kunde 
konstateras mellan kompositfyllningarnas och amalgamfyllningarnas hållbarhet (Pa-
lotie et al. 2017). Kompositfyllningar som gjorts med rätta indikationer och genom om-
sorgsfull teknik har konstaterats vara hållbara (Heintze & Rousson 2012). 

5.2 Social- och hälsovårdsministeriets och 
miljöministeriets utredning 2012  

En utredning som social- och hälsovårdsministeriet gjorde i samarbete med miljömini-
steriet år 2012 (Sandström, 2012) visar att försäljningen av amalgam har minskat un-
der 2000-talet och att amalgam används i obetydlig skala i Finland. Över hälften (57 
%) av alla tandläkare som besvarade enkäten uppgav att de hade använt amalgam i 
viss mån. Andelen amalgamfyllningar var dock i genomsnitt endast 2,6 % av alla ut-
förda fyllningar. 

Majoriteten av tandläkarna ansåg att amalgam kan ersättas med andra fyllnings-
material, men 43 % ansåg att det finns vissa situationer där amalgamet inte kan ersät-
tas. Respondenterna berättade att de hade använt amalgam huvudsakligen vid svåra 
lagningar av kindtänder eller kaviteter som sträcker sig djupt in i tandköttsgränsen på 
grund av amalgamets fukttålighet, hållbarhet och pris. Andra orsaker som nämndes 
var bl.a. bettrelaterade skäl, patientens begäran, reparation av gamla amalgamfyll-
ningar, plastallergi, retrograd fyllning, dålig munhygien, kariesbenägenhet och sådana 
patienter i fråga om vilka det är särskilt utmanande att hålla arbetsområdet torrt. 
Tandläkarna konstaterade också att fyllningar som tillverkats med indirekt metod (ke-
ramik, guld) är betydligt dyrare för patienten och att Folkpensionsanstalten inte betalar 
ersättning för användningen av dessa material eller för tandlaboratoriekostnaderna, 
trots att de ofta vore ett betydligt hållbarare alternativ. 

Svaren från hälsovårdscentralerna skiljde sig inte nämnvärt från de privata mottag-
ningarnas svar när det gäller användningen av amalgam. Utifrån utredningen drog 
man slutsatsen att amalgam kan ersättas med alternativa fyllningsmaterial, dock med 
beaktande av en eventuell ökning i vårdkostnaderna. 
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5.3 Nuläge 
I syfte att kartlägga nuläget i fråga om användningen av tandamalgam skickades i maj 
2019 en e-postenkät till ett urval av övertandläkare i städer och samkommuner, pri-
vata serviceproducenter, materialförsäljare och materialforskare samt alla universitet 
som ger grundutbildning i odontologi. Man fick svar från sju städer eller samkommu-
ner (Helsingfors, Kuopio, Kuusamo, Uleåborg, Siun Sote, Tammerfors, Åbo och 
Vasa), Studenternas hälsovårdsstiftelse, en privat serviceproducentkedja, fyra materi-
alforskare och tre universitet. 

5.3.1 Offentliga serviceproducenter 

De offentliga serviceproducenternas svar ger vid handen att amalgam har stått för en 
marginell andel av alla fyllningar år 2018, en knapp promille, eller inte längre använts 
alls. I Uleåborg, Åbo och Kuopio har man helt frångått användningen av amalgam, 
och i Vasa och Tammerfors har man slutat använda amalgam så gott som helt och 
hållet. I Kuusamo stad och inom samkommunen Siun Sote har amalgamfyllningarna 
stått för några promille av alla fyllningar. I Helsingfors stad har användningen under 
de senaste fem åren minskat år för år, och år 2018 beställdes endast två amalgamfyll-
ningar (tabell 1).  Vid Helsingfors hälsovårdscentral har man år 2018 lagat bara 36 
amalgamfyllningar, och dessa står för 0,27 % av alla fyllningar. På samtliga verksam-
hetsställen vid Studenternas hälsovårdsstiftelse har man år 2018 lagat några amal-
gamfyllningar, men inget amalgam beställdes längre år 2018. 

År  Beställts, st. (paket) 
2018  2  
2017  2  
2016  22  
2015  33  
2014  37  

Tabell 1. Mängden amalgam som beställts till Helsingfors stad under åren 2014–2018. Ett paket in-
nehåller 50 amalgamkapslar. Kapslarna finns i tre storlekar, och de innehåller 0,4 g, 0,6 g eller 0,8 
g amalgam. 

Indikationer för användning av amalgam som uppgavs av de offentliga serviceprodu-
centerna var främst reparation av gamla amalgamfyllningar samt stödtänder för prote-
ser i sådana fall där det varit omöjligt att tillverka kronor utanför munnen. Alla respon-
denter ansåg att det är möjligt att fasa ut användningen av amalgam till år 2030. Det 
finns dock en oro över att de ersättande materialen i vissa situationer medför större 
kostnader och att komposit kan medföra miljökonsekvenser och ett större behov av 
att byta lagningar, samtidigt som det tar längre tid att tillverka komposit. 
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5.3.2 Privata serviceproducenter 

Av de privata serviceproducentkedjorna svarade en mottagningskedja och en tandkli-
nik vid ett servicehus för personer med utvecklingsstörning. 

Inom serviceproducentkedjan har användningen minskat år för år och varit marginell 
år 2018. På tandkliniken vid servicehuset för personer med utvecklingsstörning har 
man sedan några år tillbaka inte använt amalgam över huvud taget. Det vanligaste 
fyllningsmaterialet som man använt vid servicehuset har varit glasjonomer.  Dessa re-
spondenter ansåg det vara helt möjligt att helt och hållet avskaffa användningen av 
amalgam. 

5.3.3 Försäljare av fyllningsmaterial 

En stor försäljare lämnade uppgifter om försäljningen av fyllningsmaterial. Enligt 
dessa uppgifter har amalgamets andel av försäljningen av alla fyllningsmaterial som 
tillverkas med direkt teknik under de senaste två åren varit försvinnande liten, cirka 
0,001 %. Det att försäljningen av amalgam upphör kommer således att sakna praktisk 
betydelse med avseende på materialförsäljningen. 

5.3.4 Undervisningen vid universiteten 

Tre universitet som erbjuder undervisning i odontologi besvarade enkäten. Vid alla 
dessa tre universitet ingår tillverkning av amalgamfyllningar alltjämt i kursen för repa-
rativ kariesbehandling, dock med begränsade indikationer. På kursen får de stu-
derande lära sig att man kan överväga att laga en amalgamfyllning om fyllningen 
kommer att vara utsatt för högt bettryck, om kanten av fyllningen kommer att sträcka 
sig under tandköttet och det är utmanande att hålla arbetsområdet torrt, eller om pati-
enten löper stor risk att få sekundärkaries (t.ex. patienter med hyposalivation). Vid öv-
ningarna i tillverkning av amalgamfyllningar används dock endast tandmodeller. Syftet 
med de praktiska övningarna i lagning av amalgamfyllningar är främst att de stu-
derande lär sig att hantera amalgam, eftersom en stor andel av patienterna fortfa-
rande har gamla amalgamfyllningar i sina munnar och dessa ibland måste repareras 
och borras ur. De studerande får lära sig att borra ur en amalgamfyllning när det indi-
keras att en helt ny fyllning ska lagas, exempelvis på grund av sekundärkaries, och 
det inte är ändamålsenligt att reparera den gamla fyllningen. Vid alla universitet un-
dervisas de studerande också i hur amalgamavfall ska hanteras och återvinnas. 

Alla de universitet som besvarade enkäten konstaterade att det är möjligt att fasa ut 
användningen av amalgam till år 2030. De motiverade sin åsikt med att de plastbase-
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rade fyllningsmaterialen och bindemedlen har utvecklats mycket under de senaste de-
cennierna, och de ansåg att omsorgsfull bearbetning och rätt användning kan ge håll-
bara kompositfyllningar. Vid vissa indikationer anses också glasjonomer vara ett bra 
ersättande fyllningsmaterial i stället för amalgam. Keramiska fyllningar som tillverkas 
utanför munnen anses vara ett mycket bra alternativ till amalgam i omfattande bak-
tandsfyllningar. Keramiska fyllningar som tillverkas med hjälp av dator på tandläkar-
mottagningen framställs i allt högre grad, och de är ofta ett förmånligare alternativ än 
fyllningar som tillverkats på traditionellt sätt i laboratorier. En respondent konstaterade 
att digital avbildning och 3D-utskrifter redan används och att flera nya innovationer 
kan ha lanserats fram till år 2030. 

5.3.5 Materialforskning 

I Finland bedrivs internationellt erkänd forskning med målet att utveckla den långsik-
tiga hållbarheten hos fyllningsmaterial och bindemedel som ersätter amalgam. Materi-
alutvecklingen strävar i första hand efter att uppnå en bättre brottseghet och att ut-
veckla antimikrobiska egenskaper, självrengörande ytor, hållbarare bindningar och 
bioadhesiver. Därtill håller man inom tillverkningen av fyllningar också på att utveckla 
t.ex. 3D-utskriftsteknik samt robotik som styrs av artificiell intelligens. 

Det ansågs vara mycket viktigt att komposit och nya materialalternativ och fyllnings-
metoder utvecklas innan amalgamet kan avskaffas helt och hållet. Fördelarna med 
komposit är många, men kompositfyllningar är också förknippade med vissa missför-
hållanden. De håller bland annat sämre än amalgam vid bitning, fyllningarna slits 
snabbare än tandemaljen, fyllningskanterna kan börja läcka till följd av härdnings-
krympning och dessutom är de känsliga för fukt, vilket medför vissa åtgärdstekniska 
utmaningar.  Det enda verkligt bra alternativet till amalgam vid mer omfattande fyll-
ningar i kindtandsområdet ansågs vara keramiska fyllningar eller guldfyllningar som 
tillverkas utanför munnen. Dessa fyllningar är emellertid för närvarande avsevärt dy-
rare än fyllningar som tillverkats av material med direkt teknik. 

Den största utmaningen med avskaffandet av amalgam ansågs vara kostnaderna för 
fyllningar som tillverkas utanför munnen samt bristen på ändamålsenlig utrustning och 
kompetens inom primärvården. Det bästa alternativet ansågs vara att de material som 
tillverkas med direkt teknik utvecklas så att deras egenskaper i framtiden motsvarar 
egenskaperna hos fyllningar som tillverkas utanför munnen när det gäller deras långa 
livslängd och skyddande effekt på tandvävnaden. Miljöaspekten ansågs vara mycket 
viktig i användningen och tillverkningen av fyllningsmaterial. 
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5.4 Hantering av amalgamavfall 
Amalgamavfall betraktas som farligt avfall, som på grund av sina kemiska eller andra 
egenskaper även i små halter kan medföra särskild fara eller skada för miljön eller 
hälsan. Enligt avfallslagen ska avfallsproducenten se till att avfallet samlas in och 
transporteras till ett ställe som beviljats tillstånd att behandla farligt avfall i enlighet 
med de anvisningar som tillsynsmyndigheten för avfallshantering utfärdat. 

År 1997 utfärdades i Finland ett statsrådsbeslut om behandling av amalgamhaltigt av-
loppsvatten och avfall från tandläkarmottagningar (112/1997). Efter det har avlopps-
vattnet från tandvårdsenheter fått ledas ut i spillvattenavlopp endast via amalgamav-
skiljare med en avskiljningseffekt på minst 95 %. Enligt beslutet ska avskiljarna töm-
mas minst en gång om året. En utredning från 2012 visade att uppskattningsvis 1 060 
g amalgam per vårdenhet samlades varje år i avskiljarna. Enligt uppgifter som i maj 
2019 lämnats av ett bolag som samlar upp amalgamavfall samlas det varje år sam-
manlagt cirka 400 kg avfall i amalgamavskiljarna i Finland. Avfallsmängden har under 
de senaste åren varken ökat eller minskat, men för varje år består en allt större del av 
avfallet av annat än amalgam. Som exempel kan nämnas sanden från sodablästrare, 
som kan fylla en avskiljare mycket snabbt. 

Totalt 99 % av alla serviceproducenter som besvarade enkäten 2012 och samtliga 
serviceproducenter som besvarade enkäten 2019 använde lagenliga amalgamavskil-
jare, och avfallen från dessa transporterades på behörigt sätt till ett ställe för in-
samling av farligt avfall. När nya vårdenheter skaffas ersätts de avskiljare som funge-
rar med 95 % avskiljningseffekt stegvis med avskiljare med 98 % avskiljningseffekt. 

Större vikt bör dock fästas vid behandlingen av utdragna tänder och annat sekundärt 
amalgamavfall (t.ex. amalgamkapslar och kontaminerade bomullsrullar). I en utred-
ning som miljöministeriet gjorde år 2012 uppgav bara 62 % av tandläkarna att de läm-
nar allt sekundärt avfall till ett ställe för insamling av farligt avfall eller i samband med 
ett byte av avskiljare till servicebolaget. År 2019 uppgav en del av hälsovårdscen-
tralerna att de fortfarande slänger allt sekundärt avfall i samma kärl som blandavfallet. 
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6 Internationella perspektiv på och 
erfarenheter av att fasa ut 
användningen av amalgam 

Tandamalgam används alltjämt i stor skala i många EU-länder, och det är en bety-
dande källa till kvicksilverutsläpp i miljön i EU. Användningen av amalgam beror hu-
vudsakligen på att det är ett förmånligare och hållbarare alternativ och på orsaker 
som relaterar till tandläkarnas utbildning och kompetens samt den utrustning de har 
till förfogande på mottagningarna. Även det faktum att ingen har lyckats bevisa fullt ut 
att amalgam har negativa effekter på människornas hälsa inverkar på tandläkarnas 
ovilja att fasa ut användningen av amalgam. (SCENIR 2008) Av EU-länderna har Sve-
rige och Danmark och av staterna utanför EU har åtminstone Japan, Norge, Schweiz, 
Australien och Kanada begränsat eller förbjudit användningen av amalgam helt hållet 
(Mudgal et al. 2012). 

6.1 Norge som exempel 
År 2003 slog de norska myndigheterna fast regler om att amalgam aldrig får användas 
som första alternativ vid val av fyllningsmaterial för tandlagning. År 2008 totalförbjöds 
all användning av produkter som innehåller kvicksilver, inklusive tandamalgam. Under 
en övergångsperiod fram till år 2011 var det dock möjligt att använda amalgam vid 
tandlagning som utfördes på patienter under generell anestesi samt på sådana pati-
enter som konstaterats vara allergiska mot andra fyllningsmaterial. Amalgam kan fort-
farande användas av tvingande skäl i fråga om en enskild patient, förutsatt att man 
fått myndigheternas tillstånd till detta (Norwegian Climate and Pollution agency Klif). 
Denna typ av tillstånd har dock sökts i ytterst liten skala. 

Amalgam användes i obetydlig skala i Norge redan innan förbudet trädde i kraft. An-
vändningsmängden var 840 kg år 1995, men år 2007 var den 95 % mindre, endast 43 
kg. I en undersökning som utfördes innan förbudet trädde i kraft konstaterades att 
många norska tandläkare använde amalgam som första alternativ i omfattande fyll-
ningar långt bak i munnen. Tandläkarna förhöll sig mer positiva till användningen av 
amalgam än befolkningen i allmänhet, och planerna på ett totalförbud väckte i början 
också ett visst motstånd. Deras inställning till förbudet blev emellertid mer positiv med 
tiden. 
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I en uppföljningsundersökning som publicerades år 2012 konstaterades att tandlä-
karna huvudsakligen hade ersatt amalgamet med komposit, vilket var helt väntat. Till-
verkningen av kompositfyllningar uppskattades ta 15–45 minuter längre, beroende på 
fyllningens storlek, än tillverkningen av amalgamfyllningar. Fuktkontrollen upplevdes 
ibland vara utmanande vid tandfyllningen. Efter att amalgamförbudet trädde i kraft 
ökade rapporterna om skadliga hälsoeffekter som orsakats av kompositfyllningar i 
viss mån, dock inte i proportion med den ökning som skedde i användningen av plast-
fyllningsmaterial. 

Användningen av komposit i stället för amalgam beräknades ha lett till att de genom-
snittliga totalkostnaderna ökat med cirka 51 euro per fyllning. I kostnaderna inkludera-
des fyllningsmaterialets högre pris (6,5 €), den längre behandlingstiden (43 €), inve-
steringarna i nya instrument (0,3 €) och utbildningskostnaderna (1,5 €). Kostnaderna 
påverkades i hög grad av den förlängda arbetstiden, som i sin tur var beroende av 
fyllningens storlek. Vidare konstaterades att om kompositfyllningar inte håller lika 
länge som amalgamfyllningar, medför detta eventuella ”extra” fyllningsbyte under 
människans livstid cirka 103 euro i ytterligare kostnader. Samtidigt skulle kostnaderna 
givetvis bli betydligt högre om man valde keramik eller guld som fyllningsmaterial. I 
själva verket hade alla tandläkare redan tidigare använt andra fyllningsmaterial än 
amalgam, och de behövde således inte investera i nya instrument eller utbildning på 
grund av användningsförbudet. 

Generellt sett var tandläkarna och patienterna nöjda med användningen av alternativa 
material och upplevde inte totalförbudet av amalgam som en negativ nyhet. Fördelen 
med plastfyllningar ansågs vara att en mindre mängd frisk tandvävnad måste avlägs-
nas jämfört med amalgamfyllningar, och att patienterna var nöjda med fyllningsmateri-
alet. En annan fördel ansågs vara att kvicksilverexponeringen i arbetsrummen mins-
kade. Nackdelarna ansågs vara att de alternativa fyllningsmaterial som används di-
rekt för tandlagning inte håller lika länge, och att användningen är utmanande vid 
vissa indikationer. I slutet av rapporten konstaterades att det primära syftet med att 
fasa ut användningen av amalgam är att minska kvicksilverbelastningen i miljön och 
att förbudet bör betraktas ur ett bredare perspektiv än enbart som ett beslut som tand-
läkaren och patienten fattar gemensamt. Då uppskattade man att det fortfarande 
fanns cirka 10 000 kg amalgam kvar i den norska befolkningens tänder. 

Texten i detta avsnitt bygger på en rapport som beställdes av Norwegian Climate and 
Pollution Agency (Klif), ”Skjelvik J., Review of Norwegian experiences with the phase-
out of dental amalgam”, och som publicerades i maj 2012. 
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7 Aspekter som ska beaktas när 
Finlands nationella handlingsplan 
utarbetas 

Counsil of European Dentists (CED) har föreslagit att följande aspekter ska beaktas 
vid utarbetandet av den nationella handlingsplanen för att fasa ut användningen av 
amalgam: 

7.1 Investeringsbehov 
Investeringsbehoven i Finland hänger huvudsakligen samman med följande fakta: 

1. Det kommer ännu i flera decennier att finnas ett behov av att återvinna 
avfall som uppkommer när gamla fyllningar borras ur. Investeringar i 
återvinningssystemet (tömning, underhåll och byte av av avskiljare samt 
återvinning av sekundäravfall) är nödvändiga ännu en lång tid framöver, 
även om tillverkningen av nya fyllningar skulle upphöra redan nu. 

2. Tandlagningskostnaderna kan öka i viss mån, om de ersättande fyll-
ningsmaterialen som tillverkas med en direkt metod inte når upp till 
samma nivå som amalgam vid utmanande indikationer, och fyllningarna 
måste bytas ut oftare. 

3. Tillverkningen av fyllningar utanför munnen (t.ex. keramiska fyllningar) 
bör utökas vid hälsovårdscentralerna, och en subventionering av pri-
serna med FPA-ersättning bör övervägas när det gäller de privata ser-
viceproducenternas avgifter. I och med att man på allt fler mottagningar 
börjar framställa dessa fyllningar, som tillverkas med en indirekt metod, 
kan detta i viss mån leda till ett utbildningsbehov och ett behov av att 
skaffa nya instrument och ny utrustning. 

4. Man måste satsa på att utveckla nya, hållbara fyllningsmaterial och 
bindningsmetoder. 

5. Informerandet om amalgamets miljökonsekvenser och andra skadliga 
effekter samt tidtabellen och åtgärderna för avskaffandet av amalgam 
kräver vissa resurser. 
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7.2 Användningen av amalgam i nuläget 
Utifrån 2019 års enkät kan amalgamets andel av alla material som i Finland används i 
fyllningar uppskattas vara klart under 1 %, t.o.m. bråkdelar av en promille. De tandlä-
kare som använder amalgam begränsar huvudsakligen användningen till sådana indi-
kationer där det är besvärligare att använda alternativa material. Amalgam används 
av pris- och hållbarhetsskäl främst när fyllningskanterna sträcker sig djupt in i tandköt-
tet och vid fyllningar i kindtandsområdet. Amalgam används inte på barn och unga un-
der 15 år, och i första hand inte i fråga om nya kariesskador. Alla sugsystem är utrus-
tade med amalgamavskiljare med en avskiljningsförmåga på minst 95 %. Regionför-
valtningsverket övervakar användningen av avskiljarna. 

I fortsättningen bör användningsmängderna i fråga om amalgam kartläggas med en 
motsvarande enkät med ungefär tre års mellanrum. 

7.3 Förebyggande av och upplysning om 
karies 

En metod för att minska användningen av amalgam är att sätta upp nationella mål för 
kariesförebyggande åtgärder och bedriva hälsofrämjande arbete med målet att bland 
annat minska uppkomsten av hål i tänderna och därmed behovet av reparativ vård. 

Den 22 september 2014 publicerades en rekommendation om God medicinsk praxis 
vid förebyggande av karies som alla tandläkare bör iaktta. Enligt rekommendationen 
är nyckeln till karieskontroll i första hand sunda levnadsvanor, såsom att borsta tän-
derna med fluortandkräm två gånger om dagen, följa en regelbunden måltidsrytm och 
undvika småätande mellan måltiderna, använda vatten som törstsläckande dryck och 
skydda småbarn från tidig mutansstreptokockssmitta. Det gäller att introducera karies-
kontrollfrämjande levnadssätt redan tidigt i barndomen, då det är lättast för barnen att 
tillägna sig dem. Människor i alla åldrar ska också ha möjlighet att leva i en ur mun-
hälsosynvinkel trygg miljö, att göra hälsosamma val och att få modeller för ett sunt 
hälsobeteende av samhället. En person kan ha förhöjd risk för att få hål i tänderna ex-
empelvis på grund av en sjukdom eller medicinering som minskar salivavsöndringen. 
Då gäller det att effektivisera de förebyggande åtgärderna. Uppkomna kariesskador 
ska i första hand bromsas upp. Endast om det inte går att bromsa skadan ska den re-
pareras genom tandlagning. 

De förebyggande åtgärderna minskar i allmänhet behovet av att laga tänder och är 
därför nyttiga och nödvändiga. Kariesförebyggande åtgärder bör vidtas i synnerhet 
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inom de lägre socioekonomiska klasserna och bland multisjuka, som kännetecknas av 
en högre förekomst av karies. De förebyggande åtgärderna har emellertid ingen 
större inverkan på användningen av amalgam, eftersom amalgam redan används i så 
obetydliga mängder. 

7.4 Finansiering 
Den offentliga finansieringsmodellen inverkar i viss mån på användningen av amal-
gam, och modellen ska under de närmaste åren ses över och förnyas ur detta per-
spektiv. 

1. Amalgam är, jämfört med andra fyllningsmaterial som används vid en 
direkt lagningsmetod, ett förmånligare material för serviceproducenten 
och dessutom är den arbetstid som går åt till att tillverka fyllningen kor-
tare. Kunderna betalar emellertid samma avgift enligt förordningen om 
klientavgifter vid hälsovårdscentralerna oberoende av vilket material 
som används. Detsamma gäller storleken på sjukförsäkringsersättningar 
som subventionerar kostnaderna vid anlitande av privata serviceprodu-
center. Även det åtgärdsarvode som tandläkarna inom den offentliga 
sektorn får för tandlagning är lika stort oberoende av vilket material för 
direkt lagningsmetod som används. Nuläget kan därför anses sporra 
både tandläkare vid hälsovårdscentralerna och privata tandläkare till att 
använda amalgam, eftersom de får samma inkomst oavsett om de an-
vänder en amalgamfyllning, som går snabbare att tillverka, eller en kom-
positfyllning, som kräver en längre bearbetningstid. Inom den privata 
sektorn är prissättningen visserligen fri, och kundens självriskandel vari-
erar enligt priset. Det är dock allmän praxis inom den privata sektorn att 
man begär samma pris för en amalgamfyllning som för exempelvis en 
kompositfyllning. Finansieringsmodellen främjar således inte målet att 
fasa ut användningen av amalgam, samtidigt som den inte heller upp-
muntrar kunden till att välja en amalgamfyllning, eftersom den inte är för-
månligare än andra fyllningsmaterial som tillverkas med direkt metod. 

2. De hållbaraste alternativen i de stora kaviteterna långt bak i munnen är 
fyllningar som tillverkas utanför munnen med en indirekt metod, såsom 
keramiska fyllningar och guldfyllningar. Sådana fyllningar tillverkas tills 
vidare i ganska obetydliga mängder bland de offentliga serviceprodu-
centerna, och kostnaderna för dessa fyllningar subventioneras för närva-
rande inte med sjukförsäkringsersättning hos privata serviceproducen-
ter. Man bör överväga att utvidga sjukförsäkringsersättningarna så att de 
även omfattar fyllningar som tillverkas utanför munnen, och tillverk-
ningen av sådana fyllningar bör utökas inom den offentliga sektorn. 
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Detta kräver inte bara direkta penninginvesteringar, utan också investe-
ringar i tilläggsutbildning samt i instrument, utrustning och material som 
behövs i tillverkningsprocessen. 

3. I hälso- och sjukvårdslagen fastställs förebyggande tandvård inte till alla 
delar som avgiftsfri vård, trots att den förebyggande hälsovården i övrigt 
är avgiftsfri. Detta måste ändras för att tandlagningsbehovet över huvud 
taget ska minska. 

4. Forskning som strävar efter att utveckla mer hållbara fyllningsmaterial 
och bindemedel som ersätter amalgam ska uppmuntras och stödas. 

5. Avskaffandet av amalgam kommer småningom att leda till lägre kostna-
der för avfallshanteringen, men det handlar om en lång process som 
kommer att ta tiotals år i anspråk. Även arbetshälsoriskerna i anslutning 
till användningen av amalgam kommer att minska. 

7.5 Utbildning för odontologistuderande och 
vidareutbildning för yrkespersoner 

I Minamatakonventionen föreslås att fackföreningarna och de aktörer som erbjuder 
undervisning i odontologi ska säkerställa att tandläkarna kan använda andra fyllnings-
material än amalgamfyllningar och att de främjar användningen av dessa. I Finland 
har denna undervisning inkluderats i grund- och vidareutbildningen av tandläkare. På 
universitetens enheter för odontologi får de studerande lära sig att tillverka nästan en-
bart andra fyllningar än amalgamfyllningar. Vid alla undervisningsenheter lär man 
ändå de studerande att tillverka och borra ur minst en amalgamfyllning, eftersom de i 
framtiden kommer att bli tvungna att reparera och borra ur gamla amalgamfyllningar. 

Till exempel i Holland, Sverige och Norge har man vid universiteten slutat att lära de 
studerande att tillverka amalgamfyllningar, och universiteten samarbetar aktivt för att 
fasa ut användningen av amalgam. Även i Finland bör det nationella samarbetet mel-
lan universiteten i syfte att främja avskaffandet av amalgam ökas, och universiteten 
bör planera att stegvis sluta lära ut hur man tillverkar amalgamfyllningar. Dessutom 
bör man genom utbildning stärka de yrkesaktiva tandläkarnas medvetenhet om dels 
amalgamanvändningens skadliga effekter och hur amalgamavfall ska hanteras på rätt 
sätt (gäller i synnerhet sekundärt avfall), dels den nationella ambitionen att fasa ut an-
vändningen. 
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7.6 Undersökning och utveckling av 
användningen av alternativa 
fyllningsmaterial 

Ett sätt att minska användningen av amalgam är att främja forskningen kring och ut-
vecklingen av fyllningsmaterial. Kompositfyllningarna är förknippade med betydande 
förbättringsbehov. Hållbarheten vid bitning och fyllningarnas slitagetålighet borde för-
bättras, och dessutom borde läckage vid fyllningskanterna förebyggas, fuktkänslig-
heten minskas och åtgärdstekniken i övrigt underlättas. De material som i nuläget till-
verkas med direkt teknik bör utvecklas så att deras egenskaper i framtiden motsvarar 
egenskaperna hos fyllningar som tillverkas utanför munnen. Vidare bör nya material-
alternativ och metoder för reparativ vård utvecklas. 

I Finland utförs långsiktigt arbete för utveckling av fyllningsmaterial med särskild fokus 
på att utveckla hållbarheten hos fyllningsmaterial som ersätter amalgam, inklusive 
den långsiktiga hållbarheten hos bindemedel, och på nya tillverkningstekniker. Forsk-
ningsarbetet bör stödas i högre grad, eftersom det har stor betydelse för folkhälsan 
och dessutom stöder målet att fasa ut användningen av amalgam. 

7.7 Hantering av amalgamavfall 
I Finland tillverkas nya amalgamfyllningar endast i obetydlig grad, och kvicksilverhal-
tigt avfall uppkommer huvudsakligen när gamla amalgamfyllningar och tänder avlägs-
nas.  Det är obligatoriskt att använda amalgamavskiljare, och användningen överva-
kas av regionförvaltningsverket. Amalgamavfallet som samlas in från avskiljarna och 
största delen av det sekundära avfallet transporteras till anläggningar för hantering av 
farligt avfall. 

Hanteringen av sekundärt amalgamavfall kan dock förbättras i flera avseenden, ef-
tersom en del av det amalgamhaltiga avfallet fortfarande slängs i samma kärl som 
blandavfallet. Även den belastning som härrör från sekundärt amalgamavfall kan eli-
mineras genom information och utbildning. 

7.8 Tillsyn 
Till 24 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården har ett nytt 4 
mom. fogats, enligt vilket Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården 
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(Valvira) och regionförvaltningsverken övervakar iakttagandet av de i kvicksilverför-
ordningen angivna förbuden och begränsningarna som gäller användning av tanda-
malgam. Lagändringen trädde i kraft den 1 september 2018. Tillsynen över använd-
ningen av tandamalgam är en ny uppgift för Valvira och regionförvaltningsverken. 

Valvira styr och övervakar på riksnivå även den verksamhet som yrkesutbildade per-
soner inom hälso- och sjukvården utövar. Regionförvaltningsverket styr och övervakar 
i sin tur de yrkesutbildade personernas verksamhet inom sitt verksamhetsområde. 
Valvira styr regionförvaltningsverkens verksamhet i syfte att förenhetliga deras verk-
samhetsprinciper, förfaringssätt och beslutspraxis. Valvira behandlar ärenden i anslut-
ning till styrningen och övervakningen av de yrkesutbildade personerna inom hälso- 
och sjukvården i synnerhet när det är fråga om viktiga eller vittsyftande ärenden eller 
en misstanke om felbehandling. Om en tandläkare försummar någon skyldighet enligt 
lagen i fråga, fullgör sådana uppgifter för vilka hans eller hennes utbildning eller yr-
kesskicklighet ska anses otillräcklig eller annars handlar felaktigt eller klandervärdigt, 
kan Valvira enligt lagens 26 § meddela olika grader av påföljder. Valvira kan bland an-
nat meddela personen i fråga närmare föreskrifter och anvisningar, begränsa perso-
nens rätt att utöva yrket eller återkalla den rätt att utöva yrket som beviljats honom el-
ler henne. Valvira och regionförvaltningsverket kan i lindrigare fall också ge en an-
märkning eller fästa tandläkarens uppmärksamhet på vikten av en ändamålsenlig yr-
kesutövning. Enligt 33 § i lagen kan Valvira också ge en skriftlig varning. 

Lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården innehåller bestämmel-
ser om yrkesetiska skyldigheter och bestämmelser om verksamhet som strider mot 
dessa. Enligt 15 § i lagen ska en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården i 
sin yrkesutövning tillämpa allmänt godtagna och beprövade metoder. I paragrafen för-
utsätts dessutom att den yrkesutbildade personen inom hälso- och sjukvården i sam-
band med yrkesutövningen opartiskt ska beakta den nytta och de eventuella olägen-
heter yrkesutövningen medför för patienten. Om en tandläkare handlar i strid med arti-
kel 10.1 och 10.2 i kvicksilverförordningen innebär det i regel att han eller hon bryter 
mot bestämmelserna i 15 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjuk-
vården. Då kan Valvira eller regionförvaltningsverket meddela påföljder enligt 26 § i 
lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. 

I artikel 10.4 i kvicksilverförordningen föreskrivs om de krav som ställs på amalgamav-
skiljare och i artikel 10.6 föreskrivs om avfallshanteringen av amalgamavfall. Till 
denna del övervakas iakttagandet av bestämmelserna av Närings-, trafik- och miljö-
centralerna (NTM-centralerna) och de kommunala miljöskyddsmyndigheterna. Den 
som bryter mot avfallslagen kan dömas till böter. 



SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS RAPPORTER OCH PROMEMORIOR 2019:60 

29 
 
 

Social- och hälsovårdsministeriet är den myndighet som ska upprätta en plan med åt-
gärder för att fasa ut användningen av tandamalgam.  Ministeriet ansvarar för den all-
männa planeringen, styrningen och tillsynen inom sitt verksamhetsområde med stöd 
av bland annat folkhälsolagen (66/1972), lagen om specialiserad sjukvård 
(1062/1989) och hälsoskyddslagen (763/1994). 

7.9 Patientens samtycke och anteckning av 
samtycke i journalhandlingarna 

Motiveringen till valet av fyllningsmaterial och det faktum att valet har gjorts i samför-
stånd med patienten bör antecknas i patientens besöksuppgifter. I Finland används 
amalgam främst i undantagsfall. Alla aktörer som besvarade 2019 års enkät berättade 
att i sådana fall där amalgam väljs som fyllningsmaterial diskuterar man alltid med pa-
tienten eller hans eller hennes vårdnadshavare om valet och orsakerna bakom det, 
och uppgifterna antecknas i patientens besöksuppgifter. 

Vissa patienter kommer sannolikt att missuppfatta orsakerna till att användningen av 
amalgam frångås och inte inse att utfasningen görs av miljörelaterade skäl. Dessa pa-
tienter kanske ber tandläkaren avlägsna alla hela amalgamfyllningar. Denna typ av 
tandvård är onödig och inte förenlig med patientens bästa. I den nationella rekom-
mendationen God medicinsk praxis vid reparativ vård av tänder rekommenderar man 
inte längre användning av amalgam. I rekommendationen God medicinsk praxis och i 
Avstå klokt-rekommendationen om ersättande av amalgamfyllningar nämns att funge-
rande amalgamfyllningar inte bör bytas ut, eftersom de fyllningar som finns i munnen 
anses vara trygga med tanke på den allmänna hälsan och eftersom det lättare upp-
står hål i kanterna av kompositfyllningar jämfört med amalgamfyllningar i de perma-
nenta främre kindtänderna och i kindtänderna. 

7.10 Kommunikation 
Det att befolkningen ges rätt information stöder sannolikt arbetet med att fasa ut an-
vändningen av amalgam. Det är också möjligt att alla tandläkare inte är helt medvetna 
om amalgamets skadliga miljökonsekvenser, och därför är kommunikationsarbetet 
viktigt. I kommunikationen om begränsningen av amalgam är det dock viktigt att fram-
hålla att det är miljörelaterade orsaker som ligger bakom begränsningarna och att det 
inte finns bevis på att amalgamet skulle ha skadliga effekter på hälsan. För att und-
vika missförstånd gäller det att informera hela befolkningen på tillräckligt bred front 
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om varför användningen av amalgam fasas ut och förklara att det är onödigt att låta 
byta ut gamla fyllningar. 

En nationell kommunikationsplan bör sammanställas för detta ändamål. Informationen 
kan spridas via pressmeddelanden, nyheter i fackpublikationer, kurser för yrkesutbil-
dade, tv, radio, webbsidor för allmänheten och sociala medier. 
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8 Nationell handlingsplan 
Det nationella långsiktiga målet är att helt och hållet fasa ut användningen av amal-
gam i Finland till år 2030. På kort sikt är målet att på riksnivå minska användningen av 
amalgam från 2019 års nivå med minst 25 % till år 2022, med 50 % till år 2025 och 
med 75 % till år 2028. Målet att fasa ut användningen av amalgam till år 2030 förut-
sätter ett samordnat, övergripande och multisektoriellt tillvägagångssätt. 

Målen ska uppnås genom följande åtgärder: 

1. I början av år 2020 tillsätts en liten arbetsgrupp med uppgiften att sam-
ordna åtgärderna för att avskaffa användningen av amalgam och följa 
måluppfyllelsen. I planeringen involveras tandläkare som utför kliniskt 
arbete och undervisningsarbete samt representanter för exempelvis 
fackföreningar och miljöorganisationer samt en yrkesperson inom kom-
munikationsbranschen. 

2. En preliminär kommunikationsplan ska utarbetas före utgången av år 
2019. Kommunikationen till allmänheten och yrkeskåren inleds i början 
av år 2020. 

3. Förhandlingar förs med de universitet som erbjuder undervisning i odon-
tologi om att universiteten ska sluta lära ut hur man tillverkar amalgam-
fyllningar. 

4. Kurser om amalgamets miljökonsekvenser och om olika frågor i anslut-
ning till utfasningen av amalgam ordnas för yrkesutbildade personer 
inom hälso- och sjukvården. 

5. Förebyggande av munsjukdomar prioriteras. 

6. Forskningen kring fyllningsmaterial och bindemedel främjas i utveckl-
ingen av nya metoder och material. 

7. Anvisningar för urborrning av amalgamfyllningar sammanställs (koffer-
dam och skyddsglasögon ska användas, fyllningen ska spjälkas i så 
stora bitar som möjligt, ventilationen ska vara effektiv, tandläkaren och 
skötaren ska skydda sin hud m.m.). 

8. Utvärdering och uppföljning: En effektiv övervaknings- och uppföljnings-
process planeras. Mätare tas fram för uppföljningen och nödvändigt 
material samlas in för att stöda målen. Användningsmängderna och av-
fallshanteringen i fråga om amalgam följs upp med tre års mellanrum. 
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9 Slutord 
Även om man inte kunnat bevisa att tandamalgam medför olägenheter för hälsan på 
befolkningsnivå vet man att amalgam är en viktig kvicksilverkälla för både människo-
kroppen och miljön och att kvicksilver är ett farligt miljögift. Även om alla tandläkare 
skulle sluta använda amalgam i nya fyllningar i dag fortgår miljöbelastningen på grund 
av gamla amalgamfyllningar åtminstone 30 år framöver. 

I Finland har användningen av tandamalgam minskat år för år. För närvarande an-
vänds amalgam i mindre än en procent av alla fyllningar som tandläkarna tillverkar. 
Majoriteten av tandläkarna tillverkar över huvud taget inga amalgamfyllningar, och de 
som tillverkar amalgamfyllningar gör det endast när de anser att det inte finns andra 
alternativ. Exempelfallet Norge visar att utfasningen av amalgam sist och slutligen inte 
upplevdes vara problematisk, utan att man hittat alternativ till amalgam vid alla indi-
kationer. 

I Finland skulle det vara möjligt att fasa ut användningen av tandamalgam t.o.m. 
snabbare än vad som krävs enligt Minamatakonventionen, eftersom amalgam an-
vänds endast i obetydlig grad och andra materialalternativ redan används. Utfas-
ningen kräver dock multisektoriellt samarbete, utbildning och information samt sats-
ningar på att ta i bruk hållbara material som ersätter amalgam. Vidare ska det satsas 
på förebyggande vård för att minska uppkomsten av skador som kräver tandlagning. 
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