
Konklusjon

Periodontitt er en vanlig sykdom blant voksne. Det foreligger imidlertid sparsomt med 

dokumentasjon på sammenhengen mellom periodontitt og sosioøkonomisk bakgrunn 

blant den voksne befolkningen i Norge. 

Formålet med studien var:

• Å undersøke om det finnes en sammenheng mellom sosioøkonomisk bakgrunn og 

forekomst av periodontitt blant et utvalg av den voksne befolkningen i Tromsø

• Å utforske sammenhengen mellom alvorlighetsgrad av periodontitt og 

sosioøkonomiske faktorer

Periodontitt og sosioøkonomisk bakgrunn
En tverrsnittstudie basert på den sjuende 

Tromsøundersøkelsen (Tromsø7)

Iris Bondø, Eline Myking og Lene Marita Steinvik

Veiledere:

Linda Stein, Førsteamanuensis

Gro Eirin Holde, Førsteamanuensis

Sosioøkonomiske faktorer påvirket sannsynligheten for å ha periodontitt. Personer som var utenfor arbeidslivet, 

jobbet i et lavstatusyrke eller bodde alene hadde høyere sannsynlighet for å ha alvorlig periodontitt.

● Å bo alene ga økt sannsynlighet for å 

ha periodontitt og alvorlig periodontitt

● Alvorlig periodontitt var vanligere blant 

deltakere uten arbeidslivstilknytning

● Lavstatusyrker ga økt sannsynlighet for 

å ha alvorlig periodontitt

● Funnene er i samsvar med den 

etablerte forståelsen av en sosial 

skjevfordeling innen helse

● Denne skjevfordelingen bidrar til å 

skape og opprettholde sosiale ulikheter 

innen helse
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Figur 1: Logistisk regresjon for periodontitt stadium I-IV, uthevet skrift viser signifikante verdier (p < 0,05)

Figur 2: Logistisk regresjon for periodontitt stadium III-IV, uthevet skrift viser signifikante verdier (p < 0,05)

Studien ble basert på innsamlede data fra et utvalg av de 21 083 deltakerne (40-99 år) 

på Tromsøundersøkelsen (Tromsø7). Data ble hentet inn ved hjelp av spørreskjema. 

Totalt 3 717 deltakere gjennomgikk en munnhelseundersøkelse. Blant dem var 51 % 

kvinner, og gjennomsnittsalderen var 58 år. Assosiasjonen mellom sosioøkonomiske 

faktorer og periodontitt ble undersøkt ved flere logistiske regresjonsmodeller. Modell 1 

inkluderte sosioøkonomiske variabler, modell 2 ble justert for alder og kjønn, og modell 

3 ble kontrollert for kjente risikofaktorer. 
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