
TANDLÄKARTIDNINGEN
  NR 2 2011 VETENSKAP &

 KLINIK TEM
A: ATT RESTAURERA EN TAND, DEL 2

www.tandlakartidningen.se

VETENSKAP & KLINIK:  Tema 2011, del 2: Praktiskt restaurationsarbete, plastbaserade fyllningar och de äldres tandsjukdomar

RESTAURERA 
EN TAND

 � INTERVJUN: CECILIA YOUNG 

Granska kritiskt
material & metoder SID 32

Tandläkarkunskap sedan 1909

 Nummer 2 2011 � Årgång 103

 Materialval – något att bita i sid 14  •  Få anmälningar av brister och tillbud sid 18  

� STUDENT:

Ett verktyg
i arbetslivet SID 40

TEMA DEL 2

Världsnyhet: 

Laserproducerade SKALFASADER 
med nanoteknik I EN SITTNING!

Edelweiss Direct Venear

Vill du veta mer? Kontakta då W&H Nordic AB
t: 08-445 88 30 e: office@whnordic.se, wh.com 
eller Forssbergs Dental på 08-676 54 10



Läs mer på vår nya hemsida: www.cervident.se eller ring 040  -76115

Äkta fullservice*
d

o
c

k
s

id
e

.s
e

 2011

* Erfarenhet Cervident har med drygt  Cervident har med drygt 
30 år i branschen. Ett stabilt familjeföretag 30 år i branschen. Ett stabilt familjeföretag 
som nu drivs av andra generationen.

* Kvalitets- och miljöpolicy Cervident 
arbetar efter ett godkänt kvalitetssystem och 
använder endast CE-märkta och godkända 
kvalitetsmaterial.

* Ortodonti

* Leveranser Vi håller vad vi lovar när 
det gäller stipulerade leveranstider. Behövs 
emellanåt snabbare ryck så ordnar vi det 
också om du slår en signal först.

* Metallkeramik Oavsett vilken  Oavsett vilken 
typ av legering du behöver till en krona 
eller bro när det gäller metall med bränd 
keramik ovanpå, så fixar vi det.keramik ovanpå, så fixar vi det.

* Scanning & fräsning Vi fräser 
kronor och broar i till exempel titan, 
CoboltCrom och keramiska material. Vi kan 
också ta emot digitalt inscannade avtryck.

* Implantat Vi arbetar med alla 
på marknaden förekommande system 
för implantat. Ingen utmaning är oss 
främmande när det gäller tandimplantat.

* Äkta fullservice Äkta fullservice Äkta fullservice 
inkluderar naturligtvis också bästa kvalitet 
till vettigt pris. Utmana  oss gärna så ska vi 
visa vad vi kan.

* Helkeramik Vi tillhandahåller ett
flertal keramiska alternativ, till exempel 
egenfrästa zirkoniumkronor och –broar.

* CoboltCrom Vår långa erfarenhet och 
kompetens gör oss till något av experter när 
det handlar om tillverkning av gjutna partiella 
proteser i CoboltCrom och titan.

* Protes
tillverkar vi alla förekommande typer av 
protesarbeten; hel- & delproteser och 
termoplastiska proteser.

* Ortodonti På ortodontiavdelningen 
arbetar vi med alla förekommande typer av 
ortodontiska apparater. Det finns oändligt 
många system - vi behärskar dem alla.

Vi tillhandahåller ett
flertal keramiska alternativ, till exempel 
egenfrästa zirkoniumkronor och –broar.

* Protes Inom avtagbar protetik 
tillverkar vi alla förekommande typer av 
protesarbeten; hel- & delproteser och 
termoplastiska proteser.

Specialistkliniken i Nacka är landets största, privata enhet för specialisttandvård. 
Kliniken har 1200m2 lokalyta och sysselsätter 41 anställda, däribland 13 tandtekniker 
vid vårt eget laboratorium. Vi har 25 års erfarenhet av implantatbehandling och har 
installerat nära 30.000 fixturer på över 7.000 patienter. Förutom all slags implantat-
behandling utförs även all övrig dento-alveolär kirurgi. Vårt behandlingspanorama 
inkluderar all slags protetisk specialistvård, behandling av tandlossningssjukdomar 
och fullständiga käkledsutredningar. All behandling kan utföras under narkos. Remisser 
mottages även för datortomografi och övriga röntgenutredningar.

Vår strävan är att kontrollera och ta ansvar för hela vårdkedjan. Verksamheten drivs 
i sjukhusliknande, särskilt väl anpassade lokaler – ett specialistcentrum med höga 
krav på en mänsklig miljö kombinerat med avancerad teknologi. En långsiktig 
kvalitetskontroll med ständig tillgänglighet för patienten och remitterande kollega hör till 
klinikens viktigaste målsättningar. Specialistkliniken i Nacka är godkänd av Social-
styrelsen som utbildningsklinik för erhållande av specialistbehörighet i oral protetik.            
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tandläkartidningen årg 103 nr 2 2011

Vi välkomnar nya lagen 
om patientsäkerhet

 V ilken är tandvårdens vanligaste 
vårdskada? Frågan dyker upp allt 
som oftast och jag tror att de flesta 
tandläkare har tankar kring detta. 
Jag gissar att den skada som för-

anleder flest patientförsäkringsärenden sker 
i samband med endodontisk behandling, men 
jag saknar data. Jag vet att det anmäls allvar-
liga skador, men tror att en av de vanligaste 
skadorna anmäls mer sällan. Jag tänker på 
iatrogen skada på granntand i samband med 
fyllningsterapi. I de föreslagna nationella rikt-
linjerna finns denna skada och förebyggandet 
av den med i tillstånds- och åtgärdslistan. Det 
vetenskapliga underlaget är bristfälligt, men 
mot bakgrund av att skadan inte är ovanlig, att 
den innebär stor inverkan på den orala hälsan 
och att åtgärden är kostnadseffektiv har effek-
ten av behandlingsåtgärden bedömts av Soci-
alstyrelsens expertgrupp. Riktlinjerna för fram 
vikten av att använda mekaniskt skydd för att 
undvika skadan. Rekommendationen graderas 
som en fyra.

Varför nämner jag då detta? Jo, därför att det är 
ett exempel på ett vanligt riskmoment inom 
tandvården som kostar tandvård och patienter 
en hel del, men som vi vet väldigt lite om. Det 
handlar om kvalitet i vården men också om 
patientsäkerhet och då om konkret patientsä-
kerhet i din och min kliniska vardag. Vanligare 
än så kan det nästan inte bli. 

Den 1 januari i år trädde den nya patientsäker-
hetslagen i kraft. Mycket har handlat om att 
Socialstyrelsen nu tagit över hanteringen av 
patientklagomål från hsan. Den som anser att 
personal begått fel i yrkesutövningen ska nu 
anmäla det till Socialstyrelsen. Tidigare var 
anmälaren tvungen att ange vem som begått 
felet och vilka anmärkningar man riktade mot 
den anmälde yrkesutövaren. Med den nya la-

gen kan patienten i stället anmäla en händelse 
i vården. Socialstyrelsen ska utreda händelsen 
med fokus på vad som hänt och varför. Man 
vill identifiera processer som gått fel och på 
det sättet förhindra att felen inte begås igen. 
Tandläkarförbundet välkomnar den nya lagen 
då den har starkt fokus på att förebygga vård-
skador, riktar in sig på händelser i stället för på 
enskilda yrkesutövare och därmed inte längre 
är repressiv. Det ligger i allas intresse att iden-
tifiera och förebygga risker.

Fokuseringen på händelser i stället för på yrkes-
utövare ställer nya krav på vårdgivaren att sys-
tematiskt förbättra säkerheten för patienterna. 
Exempel i det arbetet är patientsäkerhetsberät-
telsen som ska skrivas varje år (redan nu för 
år 2010), skyldighet att upptäcka brister, att 
utreda fel som uppstår och att ha personal med 
rätt kompetens. Organisatoriska strukturer och 
ledningssystemen blir viktiga. Men mitt i allt 
detta får man inte tappa bort kliniken. Det är 
just i mötet mellan patient och behandlare, i 
själva behandlingen, som vårdskador riskerar 
att uppstå. Det spelar ingen roll hur avancerade 
system man har för att fånga upp avvikelser 
och risker om det arbetet inte förs tillbaka till 
behandlingsrummen. Det är viktigt att även 
i fortsättningen följa klagomål från patienter 
som anmäls till Socialstyrelsen. Därför fort-
sätter Tandläkarförbundet att ta del av de an-
mälningar som görs och berörda medlemmar 
kommer precis som tidigare att få information 
och stöd från förbundet. Tandläkarförbundet 
kommer också att fortsätta sammanställa och 
rapportera om anmälningar och givetvis följa 
vad som sker på det här området eftersom vi i 
förbundet är angelägna om att bidra till patient-
säkerhetsarbetet i kliniken. Som tandläkare 
måste vi förhålla oss till att fel och misstag kan 
ske i tandvården. Tandläkarförbundet har en 
viktig roll att hjälpa tandläkarna ta sitt ansvar. n

»Det ligger i 
allas intresse 
att identifiera 
och förebygga 
risker.«
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christina mörk
Chefredaktör

Bland heltidsstu-
denter som lägger 
ner minst 40 tim-
mar i veckan på 
studierna domine-
rar blivande tand-
läkare och läkare, 
visar en undersök-
ning från Högsko-
leverket. Ändå 
finns det i verklig-
heten många 
tandläkarstuden-
ter som jobbar 
nästan heltid vid 
sidan av studierna 
och som säger att 
utbildningen är 
»slapp« (åtmins-
tone i början). Var 
befann sig dessa 
överflitiga perso-
ner när enkäten 
gjordes? På job-
bet? n
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 H ur ska man hantera alla de val man ställs inför under en 
arbetsdag? I princip göra som man brukar eller ständigt 
pröva något nytt? Eller ska man sträva efter att noggrant 
bedöma varje situation för sig för att sedan med efter-

tanke välja handlingsalternativ? Svaret kan verka självklart, men 
vardagen är ofta en envis motståndare för den som vill göra det 
rätta – inom fler yrken än tandläkarens. Har man verkligen alltid 
den tid det tar att noga begrunda varje uppgift man har framför 
sig? 

Tandläkarens erfarenhet är av central betydelse i alla vårdbeslut 
men bör inte övergå i tvärsäkerhet. Kännedom om vad vetenska-
pen säger behövs men måste kombineras med kritiskt tänkande. 
Ungefär så argumenterade flera talare vid en konferens som nyli-
gen arrangerades av Preventum. En av dem, tandläkaren Cecilia 
Young, citerade Friedrich Nietzsche som ska ha sagt att »överty-
gelsen är en farligare fiende till sanningen än lögnen«. Efter att ha 

studerat några av sbu:s odontologiska rappor-
ter var Cecilia Youngs slutsats: »Övertygelsen 
att vi vet vad vi gör stämmer inte med verk-
ligheten.« Andra talare höll med henne om 
att tandläkare borde ha en mer kritisk blick 
på det egna »vetandet« och dessutom ställa 
höga krav på att dentalföretagen erbjuder 
säkra metoder och material. På sidan 32 in-
tervjuar vi Cecilia Young.

Kvalitetsregister, sbu-rapporter och natio-
nella riktlinjer – på en övergripande nivå 
finns kunskap som ska bidra till att höja kvali-
teten på tandvården. Förutom att vara en väl 
förberedd kliniker och kritiskt tänkande lä-
sare av vetenskapliga artiklar och inte ha en 
alltför konservativ syn på vad som är »rätt« – 
hur ska man göra sina kliniska val av material 
och metoder? Den frågan har vi i det här 
numret ställt till Sven Scholander, övertand-
läkare och för många välbekant kursgivare. 
På sidan 14 hittar du hans svar.

Med tanke på att det centrala i tandvården 
är mötet mellan en patient som behöver vård 
och en tandläkare som ska välja mellan olika 
möjligheter att hjälpa patienten, borde det 
vara självklart att forskningen studerar just 
olika behandlingars verkan. n 

Överdosera inte  
din övertygelse

»Tandläka-
rens erfa-
renhet är 
av central 
betydelse i 
alla vårdbe-
slut men bör 
inte övergå 
i tvärsäker-
het.«
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14 välj rätt material
Stora krav ställs på tandläka-
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material fungerar i den orala 
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Scholander, övertandläkare  
och specialist i oral protetik.
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OMSLAG: Årets två samnordiska tema-
nummer bearbetar ämnet Att restaurera 
en tand. Illustration: Thomas Jacobsen/
Lasse Mellquist
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AKTUELLT

� Studenter inom medicin 
och odontologi lägger ner i 
snitt 40 timmar i veckan på 
sina studier, enligt en un-
dersökning som Högskole-
verket har gjort.

Det är nästan dubbelt så 
mycket tid som dem som 
läser humaniora. Även 
blivande lärare, jurister 
och samhällsvetare läg-
ger ner relativt få timmar i 
veckan på sina studier. Stu-
denterna ägnar mer tid åt 
själv- och gruppstudier än 
åt lärarledd undervisning.

Den svenska undersök-
ningen är en del i Eurostu-
dent, en stor undersökning 
om studenters sociala och 
ekonomiska villkor i 25 
europeiska länder. I sep-
tember kommer den inter-
nationella slutrapporten, 
som jämför och analyserar 
resultaten från de olika 
länderna.

JS

� I Tandläkartidningen 
nummer 1, sidan 40, smög 
det sig tyvärr in ett faktafel. 

Vårdgivarna ska varje 
år skriva en rapport där 
det ska framgå hur pa-
tientsäkerhetsarbetet har 
bedrivits under året. Denna 
rapport ska dock inte – som 
det stod i artikeln – lämnas 
in till Socialstyrelsen. Den 
ska däremot fi nnas till-
gänglig för den som vill ta 
del av den.

MK

Tandläkar-
studerande 
pluggar mest
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TandläkarTidningen årg 102 nr 13 201014

AKTUELLT

»Framtidens väntrum 
utan kostnad« kan bli en 
dyr affär. Tandläkare var-
nar för företaget Procast 
Media, som inte håller 
vad det lovar.

»Framtidens väntrum är 
här!« lovar företaget Pro-
cast Media i sin marknads-
föring. Tandvårdskliniker 
lockas att skaffa »eleganta 
monitorer« till väntrum 
och behandlingsrum. Se-
dan ska en blandning av 
underhållningsprogram, 
klinikinformation och re-
klam visas – utan kostnad 
för kliniken.

Kliniken betalar en må-
nadshyra till ett annat före-
tag för monitorerna. Några 
dagar innan hyran ska 
betalas, ska Procast Media 
betala in samma summa 
för rätten att visa reklam 
på kliniken.

På senare tid har dock 
betalningar från Procast 
Media uteblivit. Oavsett 
om pengarna har kommit 
in eller inte, måste klini-
ken betala hyran för moni-
torsystemet. Det handlar 
om tusentals kronor varje 
månad. Summan beror på 
hur många monitorer man 
hyr.

Flera kliniker har varit i 
kontakt med Tandläkar-
tidningen med liknande 
problem.

– Det började bra. De 
betalade första månaden, 
men därefter tog det stopp, 
berättar David Stachowicz, 
tandläkare i Kristianstad.

Efter många påtryck-
ningar betalade Procast 
Media för fyra månader 

Gratis patient- 
kanal kan  
bli dyr affär

som hade uteblivit. Men 
sedan tog det slut igen.

– Nu har det gått fyra 
månader utan betalning. 
Jag har ringt otaliga tele-
fonsamtal till support. Jag 
har försökt att få tag på 
företagets verkställande 
direktör, men han har ald-
rig bemödat sig att ringa 
tillbaka.

Nu tänker David Stacho-
wicz koppla in advokater 
för att få sina pengar. Han 
vill avråda andra kliniker 
att tacka ja till Procast Me-
dias affärsidé.

Liknande problem har 
Reidun Sofia Strömberg, 
tandläkare i Östersund, 
haft. Varje månad har 
praktiken varit tvungen att 
kontakta företaget för att få 
någon ersättning för hy-
ran. Procast Media har vid 
upprepade tillfällen sagt 
att problemet med de ore-
gelbundna inbetalningarna 

ska åtgärdas eller har åt-
gärdats, men utan resultat, 
berättar hon.

– Procast Media kommer 
att ha en monter på årets 
odontologiska riksstämma 
för att värva flera kunder. 
Att ha en monter kostar 
stora belopp, samtidigt 
som de bryter mot kontrakt 
och struntar i att betala ut 
pengar till sina befintliga 
kunder, säger Reidun Sofia 
Strömberg.

– Det är olyckligt om 
flera kolleger blir inlurade 
i det här.

– Produkten är bra, men 
det spelar ingen roll hur 
bra den är om överens-
kommelserna i kontraktet 
inte följs. Hittills har detta 
kostat mitt företag både 

– Vi har haft bekymmer som 
har gjort att några kunder 
inte har fått rätt belopp vid 
rätt tidpunkt, säger John 
Bernström, vd på Procast 
Media.

Uppåt 1 000 kunder inom tandvården hyr skärmar till behand-
lingsrum och väntrum. Procast Media ska betala för rätten att 
visa reklam, men flera kliniker har haft problem med uteblivna 
pengar.

arbetstid och pengar, säger 
hon.

– Vi har haft bekymmer 
som har gjort att några 
kunder inte har fått rätt 
belopp vid rätt tidpunkt, 
säger John Bernström, vd 
på Procast Media.

– Jag kan inte uttala mig 
om enskilda fall, men vi 
gör allt vi kan för att rätta 
till problemet.

Inom tandvården har 
Procast Media uppåt 1 000 
kunder med sammanlagt 
runt 1 750 skärmar, berät-
tar John Bernström.

Hos Kronofogden fanns 
den 21 oktober sammanlagt 
24 ansökningar av olika 
typer mot Procast Media.

Janet SuSlick
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Ur Tandläkartidningen nummer 13 2010

Procast Media är skyldig 
ett stort antal tandläkare 
pengar. Sedan slutet av 
december är företaget 
under rekonstruktion och 
skyddat mot utmätningar.

Rekonstruktionen fortsät-
ter fram till den 22 mars. 
Det beslutade Stockholms 
tingsrätt den 14 januari.

Hans Liljeblad, advokat 
på Karlerö Liljeblad Advo-
katbyrå, är rekonstruktör. 
Nu tas en rekonstruktions-
plan fram om vad som ska 
göras för att rädda företa-
get.

– Meningen är att tand-
läkarna ska få tillbaka 
åtminstone en viss del av 
sina pengar, säger Anders 
Uhnér, advokat som bistår 
Hans Liljeblad med rekon-
struktionen.

Förutsättningen är att 
företaget överlever.

Procast Media förser 
tandvårdskliniker med 
skärmar till väntrum och 
behandlingsrum och visar 
en blandning av underhåll-
ningsprogram, klinikinfor-
mation och reklam.

Inom tandvården hade 
Procast Media i höstas upp-
åt 1 000 kunder med sam-
manlagt runt 1 750 skärmar.

Procast Medias kunder 
har två olika avtal. Det ena 
är ett hyresavtal och det 
andra ett subventionsavtal.

Utrustningen har fi nan-
sierats via fi nansbolag, i de 
fl esta fall Wasa Kredit.

Kunderna betalar må-
nadshyra för monitor och 
utrustning till fi nansbo-
lagen. För de fl esta mot-
tagningar rör det sig om 
knappt 2 000 kronor i må-
naden per skärm.

Procast Media ska enligt 

Procast Media vill 
»minimera skadan« 

avtal subventionera hela 
hyreskostnaden för rätten 
att använda kanalen för 
sändningar, men pengarna 
har uteblivit.

I december stämde Prak-
tikertjänst Procast Media 
på nästan åtta miljoner 
kronor plus ränta och rät-
tegångskostnader.

Via Praktikertjänst be-
talar nästan 300 mottag-
ningar till fi nansbolagen. 
Enligt Praktikertjänsts 
stämningsansökan till 
Stockholms tingsrätt har 
Procast Media inte betalat 
sedan i våras.

– Vi arbetar intensivt 
med att göra om a� ärs-
modellen, säger John 
Bernström, vd på Procast 
Media.

– Rekonstruktionen ger 
oss en möjlighet att sa-
nera bolaget och fortsätta 
leverera våra tjänster till 
tandläkare på ett sätt som 
de blir nöjda med.

– Förhoppningen är att 
vi ska fi nnas kvar för att 
minimera den skada som 
kan uppstå för tandläkarna, 
säger han.

Oavsett om Procast Me-
dia håller det som står i 
ersättningsavtalet, måste 
kunderna fortsätta att be-
tala till fi nansbolaget som 
de hyr utrustningen av. Det 
gäller även om Procast går 
i konkurs. Kunderna är 
bundna till avtalen i sam-
manlagt 24 månader.

– Tyvärr är det bara att 
beklaga att tandläkarna har 
gjort en dålig a� är, säger 
Björn Beckman, kreditchef 
på Wasa Kredit.

JANET SUSLICK

� När studenter behand-
lar utbildningspatienter 
kommer tandvårdsstödet 
från och med den 1 juli 
2011 att beräknas utifrån 
referenspriset även om 
skolorna tar mindre betalt, 
enligt ett förslag från soci-
aldepartementet. Remissti-
den går ut den 31 mars.

I Tandläkartidningen 
nummer 1, sidan 7, påstod 
vi felaktigt att det redan är 
beslutat.

JS

TLT rättar 1 TLT rättar 2
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Strulet med journalsyste-
met vid folktandvården i 
Skåne 2008-2009 ledde 
till att ett stort antal 
feldebiteringar gjordes. 
Nära 10 000 patienter 
berörs. 

I samband med att det nya 
tandvårdsstödet infördes 
gick folktandvården över 
till journalsystemet T4. 
Som Tandläkartidningen 
tidigare skrivit om ledde 
detta till mycket stora 
administrativa problem. 
Dessa är nu lösta. En 
omfattande kontroll av 
debiteringarna under den 
här tiden leder nu till att 
räkningar på omkring 2,2 

till att folktandvården i 
Skåne behandlade omkring 
208 000 vuxenpatienter 
förra året och hade en 
intäkt på 566 miljoner kro-
nor, säger ställföreträdande 
tandvårdschefen Georg 
Persson.

Trots att journalsystemet 
nu fungerar tillfredsstäl-
lande kan nya problem 

miljoner 
kronor 
skickas ut 
till 5 100 
patienter. 
Drygt 1 000 
av dessa ska i 
snitt betala in 
1 400 kronor 
per person. 

Men det 
 nns också pa-
tienter som kan glädja sig 
åt att få pengar tillbaka. 
Folktandvården debite-
rade dessa 4 300 personer 
2,6 miljoner kronor för 
mycket under 2008–2009.

– Det kan låta som 
mycket pengar, men man 
ska ställa det i relation 

10  000 skåningar 
feldebiterades

dyka upp; den upphandling 
av T4 som genomfördes 
i samband med att tand-
vårdsstödet infördes över-
klagades och ett nytt upp-
handlingsförfarande pågår.

MATS KARLSSON

4 300 patienter hos 
folktandvården i Skåne 
får pengar tillbaka, 
5 100 får betala.

KURS I PROFESSIONELL TANDRENGÖRING 
EN NY ERA INOM PROFYLAXBEHANDLING 
Endagskurser under 2011! 8-12 deltagare/gång

Kontakta oss för mer information:
W&H Nordic AB
tel: 08-445 88 30, 
e-mail: sda@whnordic.se

SWISS DENTAL ACADEMY

FOTO:  COLOURBOX
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Fluorlackning i skolan er-
bjuds samtliga elever som 
går årskurs sex till nio i 
Västra Götalandsregionen 
sedan hösten 2008. Åsik-
terna om populationsbe-
handling av ungdomar i 
riskålder går isär.

– Mass-
behand-
ling med 
höghaltigt 
fl uor är 
högst 
olämpligt, 
säger 
Ray An-
dersson, 

tandläkare i Göteborg. Han 
har slagit larm i en insän-
dare i Göteborgs-Posten 
efter att hans dotter och 
hennes skolkamrater »fått 
fl uorlack insprutat i sina 
munnar ståendes i skolkor-
ridoren«.

– Fluorlack är bra för 
tänderna, men ska använ-
das först efter en individu-
ell riskbedömning, anser 
han.

Socialstyrelsens natio-
nella riktlinjer för vuxen-
tandvård har inga rekom-
mendationer avseende 
barn och ungdomar, men i 
riktlinjerna för vuxentand-
vård föreslås fl uorlackning 
först då en förhöjd risk har 
konstaterats efter riskbe-
dömning av patienten. För 
patienter med lägre risk 
rekommenderas enbart 
egenvård.

– Rikt-
linjerna 
betonar 
vikten av 
individuell 
riskbe-
dömning, 
säger Dan 
Ericson, 

Fluorlackning för alla 
vållar debatt

professor i kariologi i 
Malmö och ordförande för 
kariesgruppen som arbetar 
med Socialstyrelsens natio-
nella riktlinjer för vuxen-
tandvård.

Fluorlackning i skolan fö-
respråkas av bland andra 
Dowen Birkhed, professor 
i kariologi i Göteborg.

Skolbaserade fl uorlack-
ningar approximalt, efter 
rengöring med tandtråd, 
ger ett mycket gott resultat 
på tandhälsan till en låg 
kostnad hos tonåringar, 
anser han.

De toxikologiska proble-Dan Ericson

Dowen Birkhed

Lars Gahnberg

Ray Andersson

men med 
metoden 
är försum-
bara, en-
ligt Dowen 
Birkhed. 
En liten 
mängd 
lack app-
liceras 

approximalt, och det mesta 
av fl uoret absorberas inte i 
mag-tarmkanalen.

– Att trä� a barn och 
ungdomar gruppvis är 
e� ektivt, säger han, och 
hänvisar till en doktorsav-
handling av Ulla Moberg 
Sköld, som är knuten som 

forskare till Sahlgrenska 
akademins avdelning för 
kariologi.

Avhandlingen visar att 
fl uorlackning två gånger 
om året i skolan minskade 
karies på approximalytor-
na hos 13- till 16-åringar 
– speciellt i områden där 
många ungdomar får ka-
ries, men även i lågriskom-
råden.

– Det pre-
ventiva 
system 
som vi 
tillämpar 
i Västra 
Götaland 
riktar sig 
till ung-
domar 

som är i en ålder då många 
nya tänder bryter fram och 
då mottagligheten för ka-
ries är förhöjd. Samtidigt 
exponeras ungdomarna i 
dagens samhälle för en rad 
riskfaktorer, säger Lars 
Gahnberg, adjungerad 
professor i oral hälsa och 
samhällsodontologi vid 
Sahlgrenska akademin och 
chef vid Folktandvården 
Västra Götalands hälso-
odontologiska enhet.

– En fördel med vårt 
preventiva system är att 
vi når samtliga ungdomar, 
även dem som inte har en 
regelbunden kontakt med 
tandvården, säger han.

JANET SUSLICK

I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vuxentandvård 
rekommenderas enbart egenvård för patienter med lägre risk 
för karies. 
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Tipsa 
Tandläkartidningen! 

redaktionen@
tandlakarforbundet.se



TS Dental är svensk representant för märket NSK.
Box 37, 911 21 Vännäs, Tel. 0935-131 11, info@tsdental.se, www.tsdental.se

NSK:s sortiment kan även köpas via Svensk 
Dentalservice / www.dentalservice.se

Ett bekymmersfritt alternativ
Komplett lösning för rengöring och underhåll av dina vinkelstycken. 
Rengör, desinficerar och smörjer alla typer av hand- och vinkelstycken 
på endast 10 minuter.

SMÖRJNING

RENGÖRING

DESINFICERING NYHET!

NSK:s nya rengöringsapparat iCare+ är utformad för att rengöra, desinficera och smörja de invändiga 

mekaniska delarna, såväl som utsidan på dina roterande instrument. iCare+ kan laddas med upp till fyra 

instrument, som inom 10 minuter är färdiga att användas på nästa patient. Då iCare+ endast behöver 

el och tryckluft är den enkel att installera och underhålla. Det gör den till ett bekymmersfritt alternativ. 

Läs mer på www.tsdental.se

TS Dental -TLT-nr2-11 b.indd   1 11-01-12   14.26.00
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Patienter som har små 
medel att bekosta sin 
tandvård kan få ekono-
misk hjälp genom Fören-
ingen för Välgörenhetens 
Ordnande, FVO.
– Bland våra bidragsän-
damål är tandvården den 
näst största, berättar 
kanslichef Pirkko Neno-
nen. 

Föreningen bildades 1889 
som ett sätt att samordna 
den privata välgörenhets-
verksamheten. De bidrag 
man delar ut kommer dels 
från föreningens egna 
medel och stiftelser, dels 
från självständiga stiftelser, 
som själva fattat beslut 
utifrån FVO:s förslag som 
underlag. 

Målgruppen är i första hand 
långtidssjuka och ålders-
pensionärer. Att ha bostad 
är ett krav. Endast enskilda 
personer kan söka bidrag. 

För enpersonshushåll i 
Storstockholm får brutto-
inkomsten för närvarande 

Behövande patienter 
kan få bidrag till tandvård

inte överstiga 170 000 kro-
nor per år, för tvåpersons-
hushåll är gränsen 230 000 
kronor. För boende utanför 
Stockholmsområdet är 
gränserna 150 000 kronor 

respektive 220 000 kronor. 
Det fi nns också en rad 
andra krav för att ansöka 
om bidrag, se föreningens 
hemsida: www.forening-
enfvo.se.

Den tandläkare som har 
en patient som uppfyller 
kraven ska i första hand 
göra ett kostnadsförslag för 
behandlingen. Föreningen 
ger inte bidrag till implan-
tatbehandling annat än i 
mycket speciella fall.  

Kostnadsförslaget ska 
därefter ges till patien-
ten, som kontaktar för-
eningen. När detta skett 
gör föreningens kansli en 
bedömning om personen 
kan vara berättigad till 
bidrag. Om det är så kallas 
personen till ett besök på 
kansliet och får där fylla i 
en ansökan och verifi era 
sin ekonomi. Bor personen 
utanför Stockholm skickar 
kansliet en ansöknings-
blankett. 

– Stiftelserna har besluts-
sammanträden några 
gånger om året. Vid bifall 
av större belopp skickas 
bidraget direkt till tandlä-
karmottagningen, berättar 
Pirkko Nenonen. 

MATS KARLSSON

Långtidssjuka och ålderspensionärer med knappa ekonomiska 
resurser kan få hjälp att bekosta sin tandvård.
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Helsvensk Helkeramik

0771-98 98 00     info@denzir.com     www.denzir.com

med 10 års garanti!



Ring för 

gratis prov!

08-646 11 02

THe

PeRFeCT 

MATCH

Telefon: 08-646 11 02
www.ahrendental.com

Köp 4-pack 

UltraCal – få Citric 

Acid 20 % på köpet! 

Värde 319:-*

UltraCal XS och Citric Acid 20 % passar perfekt ihop vid 
rotkanalsbehandling. Den slagkraftiga duon dödar bakterier, ger en 
stimulerande läkande effekt och rengör kanalen effektivt.

UltraCal XS består av kalciumhydroxid och kalciumhydroxyapatite 
med pH 12,5. Den ger en signifikant djupare spridning av kalcium-
joner i dentinet. Detta ger en bättre stimulerande läkande effekt 
än enbart kalciumhydroxid. Den extremt fina 29 ga-kanylen ger en 
enkel applicering från apikala delen och upp.

Citric Acid är en 20 %-ig lösning som har ett lågt pH vilket bryter 
ner rester av kalciumhydroxid. Citric Acid är speciellt effektiv 
tillsammans med NaviTip FX:s skrubbande egenskaper.

• Precisionsapplicering med spruta och NaviTip
• Innehåller kalciumhydroxyapatite 
• Röntgenkontrasterande*

*Gäller under februari 2011 eller så långt lagret räcker.
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FÖR 38 ÅR SEDAN …

 S ignaturen Kit i Mora 
Tidning är bekymrad 
över all förspilld tid 

som gått åt till att borsta 
tänderna enligt vridmeto-
den. Tandläkartidningen 
nummer 3 1973 återger 
insändaren.

»FULL AV förkrosselse 
läser man om tandlä-
karnas riksstämma, som 
görer veterligt att vi, dvs 
mänskligheten eller skall 
vi kanske dra in litet och 
säga vi svenskar, gått 
omkring ett helt liv och 
borstat tänderna fel. Nu 
är det vetenskapligt bevi-
sat …«

SIGNATUREN KIT påpekar 
att en amerikansk läkare 
redan 1915 kom på idén 
med gnuggeriet.

»Först nu har nyheten 
från andra sidan Atlanten 
trängt igenom; det låter 
som om det skulle ha gått 
fortare att skicka en brev-
duva.«

VAD VAR DET DÅ som var 
galet med vridmetoden?

»Jo, rengöringsförmå-
gan är inte så bra som 
man kan önska, och den 
är allt annat än lätt att ut-
föra, säger sakkunskapen, 
och hör och häpna: den 
är ine� ektiv eftersom, 
säger dessa lärda herrar 
som presenterar sensatio-
nen, endast en liten del av 
borsttiden utgör egentlig 
borstning. Större delen 
av tiden består av en åter-
gångsrörelse.«

SIGNATUREN KIT avslutar 
med en betraktelse över 
den tid som gått till spillo 
på vridmetoden:

»Tänk på vad man hade 
kunnat ägna sig åt i stäl-
let för att förslösa tiden 
på återgångsrörelser: sy 
födelsedagstavlor, sticka 
strumpor, lägga patiens, 
virka ka� elappar eller sy 
bonader.«

MK
Rengöring enligt vridmetoden?
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Samtalsstöd – en kollega som lyssnar 

Sveriges tänder behöver Sveriges Tandläkarförbund

Behöver du prata om bekymmer du har som 
påverkar dig i jobbet? Kanske med någon 
utanför det närmaste nätverket eller arbets-
gruppen? Med någon som dessutom är tand-
läkare och förstår din arbetssituation?

Läs mer i skriften som bifogas Tandläkartid-
ningen idag. För mer information – kontakta Åsa 
Hultén, telefon 08-666 15 31,  
asa.hulten@tandlakarforbundet.se 
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 Det finns få kliniska långtidsstudier att 
luta sig mot och som beskriver hur 
olika material slits i munnen. En av 
anledningarna är att det är svårt att 
designa sådana studier eftersom det 

finns så många faktorer som påverkar slitaget, 
exempelvis hur ofta och hur länge tänderna är i 
kontakt, salivens mängd och kvalitet, krafter vid 
sammanbitning, tändernas status, parafunktio-
ner, orala sjukdomstillstånd, bettyp, antagonist-
slitage, mat- och dryckesvanor samt födans kon-
sistens och surhetsgrad med mera. 

En omöjlig ekvation?
Nej, men det krävs en noggrann utredning av 

problematiken för att behandlingen ska lyckas, 
påpekar Sven Scholander, som ofta håller kurser 
i ämnet. Han föreläste bland annat tillsammans 
med Annika Torbjörner och Cecilia Christersson 
vid den odontologiska riksstämman i Göteborg 
under rubriken »Bettytans materialval – något 

att bita i!?«. I brist på vetenskaplig vägledning är 
den kliniska erfarenheten en stor kunskapskälla, 
inte minst att lära av egna och andras komplika-
tioner. 

– Ett av mina favoritcitat som tillskrivs histori-
kern Martin Vanbee är: Lär dig av andras misstag 
– du kan aldrig leva tillräckligt länge för att begå 
alla själv. Det är en sanning som vi tandläkare 
bör följa, påpekar han.

TandsliTage är universellT
Orsaken till tandslitage är vanligen en kombina-
tion av attrition, abrasion och erosion. Kraftigt 
nedslitna attritionsbett är svåra och riskfyllda att 
behandla protetiskt. Patienter med parafunktio-
ner biter samman både med större kraft och un-
der längre tid på dygnet än andra. Detta medför 
naturligtvis större påfrestningar för både tänder 
och parodontier och risken för belastningsrela-
terade komplikationer ökar. 

TexT: MaTs Karlsson 
FoTo: 
Hans PeTer BlooM

Bettytan hos en vuxen patient består ofta av flera olika material,  
alla med varierande egenskaper. Många faktorer styr valet av material. 
– Det ställer stora krav på tandläkarens kunskap om biologiska  
förhållanden och hur olika material fungerar i den orala miljön,  
konstaterar Sven Scholander, övertandläkare och specialist i oral pro-
tetik vid Centrum för specialisttandvård i Kristianstad.

Materialvalet
– en komplicerad ekvation

➤
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Materialvalet
– en komplicerad ekvation Ett totalt nedslitet bett – men vilket 

material ska kronorna ha? Övertand-
läkare Sven Scholander och sT-tand-
läkare Magnus Berild diskuterar olika 
alternativ.
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– Vi har också sett hur förekomsten av ero-
sionsskador ökar med förändrade kostvanor och 
livsstil. Det är främst frätskador hos den yngre 
generationen som är alarmerande. Ju tidigare 
tecken på erosionsskador kan upptäckas, desto 
större är möjligheten att bromsa slitaget och 
klara sig utan protetisk behandling, berättar han.

grundlig analys
Det är givetvis viktigt att identifiera riskpatienter 
ur olika synvinklar för att kunna göra en optimal 
behandling. All protetisk rehabilitering bör före-
gås av en fullständig undersökning som inklude-
rar en bedömning av bettfunktionen. Frågor att 
ställa sig är exempelvis: Finns det stödzoner bi-
lateralt? Fördelas krafterna på bästa sätt? Finns 
tecken på belastningsrelaterade problem? Vilka 
tänder tar upp de horisontellt riktade krafterna? 
Klarar dessa tänder den belastningen? Det sist-
nämnda innebär också att hänsyn måste tas till 
kvalitet och kvantitet på det parodontala fästet, 
förekomst av implantat, vilka material som finns 

på tuggytorna (nötningsresistens), ocklusions-
ytans utformning och om det finns sprickor eller 
andra defekter på dessa tänder.

Det finns en liten grupp patienter med avance-
rat tandslitage, som är mycket svårbehandlade. 
De utvecklar krafter vid sammanbitning, som är 
större än materialens egen hållfasthet, berättar 
Sven Scholander. 

Hos de flesta människor går signaler från pe-
riodontalreceptorerna till hjärnan för att öka 
tuggkrafterna när vi tuggar på något hårt – po-
sitiv feed-back – men de kan också användas för 
att stänga av musklerna då de stora krafterna 
riskerar att skada tänderna – negativ feed-back. 
Ett antal vetenskapliga studier visar tecken på 
att en sådan inhibitorisk reflex saknas hos dessa 
patienter. Kliniskt ser man ofta ett kraftigt ned-
slitet bett, men kompensatoriskt elongerade al-
veolarutskott gör att man sällan ser någon för-
ändring i yttre ansiktshöjd. Det bästa rådet vid 
behandling av dessa patienter är att vara åter-
hållsam med icke reversibla åtgärder. 

MaTerialval 
Ädla och oädla metaller, keramer och komposit-
plaster, har sina speciella egenskaper, fördelar 
och nackdelar.

Grundkraven är att materialen ska överleva i 

Emalj är bäst! En frisk tand omgiven av 
ett friskt parodontium har en fantastisk 
långtidsprognos.

Ett grundkrav är att tuggytans material 
tål att tuggas på.

Omfattande tandslitage på en muntorr patient. Notera den torra slemhinnan i mun-
botten.

Maximal stabilitet mellan över- och underkäke. Ocklusalt guld-onlay på 17 utgör ett 
»stopp« som skyddar de mer estetiska materialen (Empress I Onlay på 16 och 15 samt 
kompositfyllning i 14).

Större risk för bettsänkning om 
hela bettets stödzoner utgörs av 
kompositmaterial. Detta gäller i 
synnerhet om kompositmaterialen 
inte hanteras och härdas korrekt.

➤

»Lär dig av andras misstag för du lever
 inte tillräckligt länge för att begå dem själv. 
Det är en sanning som vi tandläkare bör följa.«
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munmiljön, att hållfastheten är tillräcklig och att 
materialet kan både motstå slitage och ge så lite 
antagonistslitage som möjligt. Det finns många 
publicerade långtidsuppföljningar om exempel-
vis metallkeramiska broar, men i få av dessa har 
man rapporterat något om slitaget på tänderna i 
den motstående käken, som är av största vikt för 
bettutvecklingen på sikt. 

När det gäller slitage har man i några in 
vitrostudier, bland annat Yip et al 2004, note-
rat att guldlegeringar ger samma slitage som 
emalj mot antagonisten, kobolt-kromlegeringar 
har mindre slitage mot emalj än guld. Metall-
keramer, med bettytan i högbränt porslin, är 
resistenta mot slitage, men å andra sidan kan 
råa porslinsytor ha en mycket abrasiv effekt på 
antagonisten. Glaskeramer sliter jämförelsevis 
betydligt mindre på antagonisten. Helkeramiska 
kronor med ytporslin kan i nötningshänseende 
jämföras med metallkeramer medan frästa hel-
keramer är minst abrasiva. Slutligen kan nämnas 
att kompositer slits generellt sett snabbare än 
emalj och 3–4 gånger snabbare än keramer och 
metall, Yip et al 2004, Stober et al 2008, Alarcon 
et al 2009.

Andra faktorer att ta hänsyn till vid materi-
alvalet är exempelvis kostnader och estetik. Att 
det är viktigt att sprida tuggkrafterna över så 

stora ytor som möjligt måste poängteras.
– Ju fler stöd som finns i sidopartierna desto 

bättre. Det är också av stor betydelse att efter-
sträva maximal stabilitet mellan käkarna, att 
uppnå stabila ocklusions- och artikulationsför-
hållanden för att få en god funktion. Han tillägger 
att samarbetet med en skicklig tandtekniker är en 
absolut förutsättning för ett gott slutresultat.

BiBehålla BeTThöjden
– Olika upphandlingsavtal av tandtekniska tjäns-
ter riskerar att motverka detta; tandläkaren mås-
te själv kunna bestämma vem han eller hon vill 
samarbeta med för att nå ett optimalt resultat. 
Vi får inte glömma att ett tandtekniskt arbete är 
en individanpassad precisionsprodukt, som är 
unikt framställd för sitt ändamål.

Sven Scholander påpekar att det inte är lämp-
ligt att bygga upp hela bettets stödzoner med 
kompositmaterial. Man bör sträva efter att bibe-
hålla betthöjden genom att välja mera nötnings-
resistenta material, i varje fall mellan enstaka 
ocklusala enheter. Själv har han ofta använt 
»ocklusala guldstopp« på strategiska stödtänder. 

– En del patienter vill av olika anledningar inte 
ha metall i munnen. Då finns det andra alterna-
tiv, exempelvis oxidkeramer utan täckande pors-
lin, påpekar Sven Scholander. n

Sven Scholander polerar en protes.
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ska därför anmäla detta direkt till till-
verkaren och med kopia till Läkeme-
delsverket.

Är felet allvarligt kan tillverkaren 
tvingas återkalla produkten, i annat 
fall informera brukarna om bristerna 
och se till så att de åtgärdas.

Några exempel på händelser som 
utretts inom tandvården är röntgen-
utrustning där exponeringen hängt 
sig, patienter eller personal som fått 
allergiska reaktioner av material, borr 
som lossnat eller frakturerat och ram-
lat ner i halsen på patienten, patienter 
eller personal som fått klämskador, 
vatten- och elinstallationer som varit 
bristfälligt utförda och patienter som 
tappats i golvet på grund av fallande 
stol.

Läkemedelsverket gör kontinuer-
ligt inspektioner hos tillverkare och 
tandtekniska laboratorier, men man 
har inte tillräckligt stora resurser för 
att alltid vara överallt. Tandläkare, 
tandtekniska laboratorier och tillver-
kare av olika produkter måste därför 
ta sitt ansvar och anmäla olyckor och 
tillbud. Att anmälningsgraden inom 
tandvården överlag är mycket låg kan 
ha flera orsaker:

– Det kan handla om ren okunskap; 
man känner inte till att man är skyldig 
att anmäla. Det kan också bero på att 
man inte tar händelserna på allvar, att 
det inte finns rutiner för detta, eller 
att man inte vet var gränsen går för 
när man ska anmäla, förklarar Mats 
Ohlson, och tillägger att det är bättre 
att anmäla en gång för mycket än en 
gång för lite.

– Vissa tänker att det är ett en-
gångsfel, kanske ett handhavandefel, 

och därför inte så allvarligt. Samma 
fel kanske uppträder hos en rad andra 
tandläkare eller labb. Då är det inte ett 
enskilt fall utan ett betydligt allvarli-
gare problem. 

skyldigheT aTT anMäla
Vårdgivaren måste ha rutiner för avvi-
kelsehantering. Det innebär bland an-
nat att vårdgivaren snarast ska inleda 
en utredning och bedöma om det in-
träffade ska anmälas. Vårdgivare ska 
anmäla tillbud eller risker med medi-
cintekniska produkter till tillverkaren 
och med en kopia till Läkemedels-
verket. Produkten ska tillsammans 
med bruksanvisningen och förpack-
ningen tas till vara för att underlätta 
utredningen. Vårdgivaren ska också 
samarbeta med tillverkaren och Läke-
medelsverket för att ta fram all nöd-
vändig information till utredningen 
och om så behövs tillåta tillverkaren 
att på plats undersöka den medicin-
tekniska produkt som anmälts.

Tillverkaren av en medicinteknisk 
produkt måste omedelbart anmäla till 
Läkemedelsverket varje olycka eller 
tillbud där dessa produkter är inblan-
dade. Tillverkaren ska också anmäla 
varje korrigering man gjort hos en 
produkt, också om den har återkal-
lats.

Vilka olyckor eller tillbud med en 
medicinteknisk produkt ska då anmä-
las? Jo, varje funktionsfel, brist eller 
försämring av produktens egenskaper 
eller prestanda liksom alla brister i 
märkningen eller bruksanvisningen 
som direkt eller indirekt kan leda till 
eller har lett till att patienten, använ-
daren eller någon annan person har 

Tandläkare, tandtekniska labb 
och tillverkare av medicintek-
niska produkter är skyldiga 
att anmäla tillbud och brister 
till Läkemedelsverket och  
Socialstyrelsen. Men det gör 
de inte.

TexT: MaTs Karlsson 
IllusTraTIon: roBerT HIlMersson

Varje år sker ett stort antal olyckor 
och tillbud inom sjukvården och 
tandvården där patienter och be-
handlare riskerar att skadas. En del av 
dessa rapporteras in, exempelvis som 
lex Maria till Socialstyrelsen. En del 
av händelserna beror på produktfel 
eller på handhavandet av medicintek-
niska produkter. I dessa lex Mariafall 
brukar Socialstyrelsen informera Lä-
kemedelsverket. 

– Anmälnings- och utredningspro-
cessen vid lex Mariaanmälan kan ta 
lång tid så informationen som kom-
mer är ibland närmast historisk. En 
uppföljning av produkt och tillver-
kare blir därför svår. En bristfällig 
produkt kan under tiden ha fått stor 
spridning och patienter på andra stäl-
len kan exponeras för onödig risk, 
säger Mats Ohlson, utredare på Läke-
medelsverket. 

Finns det indikationer på att det 
kan vara brister i utrustning eller i 
specialanpassade produkter som bro-
ar eller kronor är det viktigt att till-
verkaren och Läkemedelsverket får 
veta detta omedelbart för att kunna 
agera tillräckligt snabbt. Vårdgivarna 

Få tandläkare anmäler
brister och tillbud
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skadats. Man ska också anmäla hän-
delser som kan eller har kunnat leda 
till överhängande risk för dödsfall, 
allvarlig försämring av hälsotillstån-
det eller allvarlig sjukdom som kräver 
en omedelbar åtgärd. 

Fungerande avvikelsesysTeM
Tillverkare av medicintekniska pro-
dukter måste ha ett fungerande sys-
tem för att samla in och bearbeta er-

farenheter från användningen av de 
produkter som släpps ut på markna-
den.

Har de då det?
Nej, inte alla och inte alltid, enligt 

Mats Ohlson.
– Vid inspektioner vi gjort har vi 

funnit brister. Det kan i bästa fall 
bero på okunskap och missförstånd. 
Många gånger har man en organisa-
tion som inte klarar av att hantera 

reklamationer och avvikelser överhu-
vudtaget. Det är riktigt allvarligt.

Tandtekniska labb är tillverkare och 
måste också ha system för avvikelse-
hantering, men verkligheten visar att 
anmälningsskyldighet när det gäller 
brister i specialanpassade produk-
ter såsom broar och kronor ofta inte 
följs. En förklaring kan enligt Mats   
Ohlson dels vara att kravet är ganska 
nyligen infört i föreskrifterna, dels 

Om fler anmälningar om brister och tillbud med medicintekniska produkter gjordes skulle patientsäkerheten bli större.

➤
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att man klassar alla avvikelser som 
omgörningar, fi xar problemet och 
inte ser riskpotentialen i händelsen. 
Tandteknikern vill heller inte riskera 
att stöta sig med tandläkaren om det 
skulle kunna antas att det är ett han-
teringsfel.

Tandläkarna måste också ha avvi-
kelsesystem och anmäla om de upp-
täcker brister, dels till labbet, dels till 
Läkemedelsverket. Inte heller här 
fungerar detta tillfredsställande. En-
ligt Mats Ohlson handlar det sanno-
likt om en kulturfråga och man förstår 
inte att man har något för att anmäla.

Mats Ohlson är noga med att på-
peka att Läkemedelsverket inte är ute 
efter att sätta dit någon enskild per-
son. I anmälan från ett tandtekniskt 

laboratorium behöver inte den tand-
läkare som varit inblandad i inciden-
ten anges. Den vårdpersonal som an-
mäler riskerar inte rättsliga påföljder, 
såvitt inte någon brottslig handling 
utförts, vilket är ytterst sällsynt.

handhavandeproBleM
Ett väsentligt mål med utredningen 
är att få vetskap om det handlar om 
ett produktfel eller felanvändning. 
Erfarenheten av dessa utredningar 
visar att tillverkarna ofta skyller på 
handhavandeproblem hos exempelvis 
tandläkaren, medan den som använt 
produkten eller utrustningen anser 
att det är fråga om något fel på den. 
Handhavandeproblem beror i många 
fall på bristande användarvänlighet 
eller brister i informationen till an-
vändare. Detta ska i så fall åtgärdas av 
tillverkaren.

– Får vi in fl er anmälningar kom-
mer fl er fel och brister att kunna av-
hjälpas. Ytterst handlar det om att för-
bättra patientsäkerheten, säger Mats 
Ohlson. n

➤ SKYLDIGHET ATT ANMÄLA

Tandtekniska laboratorier är tillverkare av 
specialanpassade medicintekniska pro-
dukter. Läkemedelsverkets föreskrift lVFS 
2003:11 reglerar deras skyldighet att anmäla 
olyckor eller tillbud med medicintekniska 
produkter till myndigheten. Föreskriften slår 
fast att tillverkaren ska ha ett fungerande 
avvikelsehanteringssystem.

Anmälan görs genom att skicka en rapport 
på blankett som finns på Läkemedelsverkets 
hemsida http://www.lakemedelsverket.se/
malgrupp/Foretag/Medicinteknik/Olyckor-
och-tillbud.

Upptäcker vårdgivaren fel och brister i medi-
cintekniska produkter ska dessa anmälas till 
tillverkaren och Läkemedelsverket. Denna 
skyldighet regleras i Socialstyrelsens före-
skrift SOSFS 2008:1.

Anmälan görs genom att skicka en vårdgivar-
rapport på blankett som finns på Läkeme-
delsverkets hemsida http://www.lakeme-
delsverket.se/malgrupp/Halso---sjukvard/
Rapportera-medicintekniska-olyckor-och-
tillbud.

»Vid inspektioner vi 
gjort har vi funnit brister. 
Det kan i bästa fall bero 
på okunskap och miss-
förstånd.« 

➤
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dess storlek och passform är direkt anpassade för de 
maskinella S5 filarna. Avsluta preparationen med 
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S5 GP POINTS
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Med S5 retreatment system avlägsnar du gammal gutta 
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Down teknik och bara 4 filar. 
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S5 RETREATMENT SYSTEM
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Patienten, född 1950, var sedan länge 
patient hos den anmälde tandläkaren. 
I januari sökte han vård på grund av 
värk i tand 37. Efter undersökningen 
konstaterade tandläkaren att tanden 
behövde rotfyllas. Behandlingen in-
leddes omedelbart och slutfördes vid 
samma behandlingstillfälle, en rot-
fyllning gjordes.

I mars cementerades en krona på 
tanden, men patienten hade fortfa-
rande besvär med värk och sökte i 
september på nytt upp tandläkaren 
för att komma till rätta med besvären. 

Tandläkaren undersökte tanden 
och slipade tandkronan ur kontakt.

I mars 2009 sökte patienten en 

annan tandläkare. Denne bedömde 
att tand 37 var infekterad och måste 
rotbehandlas (rotfyllas) på nytt eller 
extraheras. Patienten remitterades 
till specialist, som gjorde om rotfyll-
ningen. Tanden var därefter sym-
tomfri.

Patienten anmälde den först be-
handlande tandläkaren till Socialsty-
relsen, som gjorde en utredning som 
visade på stora brister i tandläkarens 
agerande och journalföring. Social-
styrelsen beslöt att följa upp tandlä-
karens verksamhet vid ett senare till-
fälle, men patienten gick vidare med 
en anmälan till hsan.

I den utredning som Socialstyrel-

sen genomförde konstaterade man 
att journalföringen hos den anmälde 
tandläkaren hade stora brister; vid 
fl era besök saknas helt anteckningar 
om utförda åtgärder. Av journalen 
framkommer det att det fi nns brister 
i tandläkarens rotfyllningsarbete. Det 
saknas helt underlag i journalen om 
hur rotbehandlingen av tand 37 har 
gått till, det vill säga ingen diagnos el-
ler uppgift om injektion, koff erdam, 
spolvätskor, rensdjup, indikatorrönt-
gen, fastställt rensdjup eller rotfyll-
ningsmaterial.

Socialstyrelsen anser att tandläka-
ren borde ha vidtagit någon adekvat 
åtgärd av tanden under den nästan 
ett år långa tid patienten gick med 
besvär. »Om man inte själv har kom-
petens att avgöra vad som kan vara 
orsak till patientens problem ska man 
försöka remittera patienten till lämp-
lig instans.«

Den anmälde tandläkaren skriver 
i sitt yttrande att han upplevde pa-
tienten som relativt svårbehandlad på 
grund av oro och starkt ökat salivfl ö-
de, okontrollerade sväljningsrefl exer 
och svårkontrollerade tungrörelser.

Graverande brister 
vid rotbehandling
SAMMANFATTAT Tanden 37 rotfylldes och försågs senare med en 
krona, men patienten fi ck åter värk. Efter ännu ett besök hos sin tand-
läkare beslöt patienten att söka vård hos en annan tandläkare. Denne 
konstaterade att tanden var infekterad och måste rotbehandlas på nytt 
eller extraheras. Patienten remitterades till specialist som gjorde om rot-
fyllningen. Patienten blev därefter symtomfri.
Patienten anmälde den först behandlande tandläkaren till Socialstyrel-
sen, senare till HSAN. HSAN ger tandläkaren en varning.
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Tandläkaren skriver att han bedöm-
de att han kunde utvärdera behand-
lingsresultatet fullt ut först efter att 
minst ett år gått efter rotfyllningen. 
En komplicerande faktor var att vis-
domstanden låg framåttippad och 
eventuellt kunde trycka på tand 37.

Efter den slipning av tandkronan 
som senare gjordes upphörde enligt 
tandläkaren patientens besvär. »Sig-
nalerna från patienten var inte av 
sådan art att det föranledde mig att 
vidta någon annan åtgärd.«

hsan konstaterar liksom Socialsty-
relsen att journalföringen är bristfäl-
lig. Det saknas diagnos för tand 37. Det 
finns noteringar om att två röntgen-
bilder har tagits på tänderna 27 och 
37, men bilderna saknas i det mate-
rial som tandläkaren har skickat in till 
hsan. Uppgifter om spolvätska, rens-
djup och anestesi saknas, samt indi-
katorröntgenbilder från renstillfället 
i januari. Det finns inte heller någon 
notering om att tand 37 har slipats el-
ler att patienten framfört besvär från 
tanden. Det saknas även uppgift om 
material i den klinikframställda pe-

lare som utfördes på tanden 37 i mars.
hsan slår fast att bristerna i jour-

nalföringen är så graverande att detta 
i sig motiverar en disciplinpåföljd, 
men man finner även brister i behand-
lingen: Det är inte enligt vetenskap 
och beprövad erfarenhet att direkt 
rotfylla en tand som inte är symtom-
fri. Det är också anmärkningsvärt att 
tandläkaren permanent cementerade 
en klinikframställd pelare och krona 
på den nyligen rotfyllda tanden, som 
han enligt egen utsago bedömde kun-
de utvärderas fullt ut först efter ett år.

Eftersom patientens besvär fortsat-
te borde tandläkaren enligt hsan ha 
remitterat honom till specialist.

På röntgenbilderna från september 
finns en uppklarning i benet runt den 
främre roten på tand 37. Eftersom ur-
sprungsbilden saknas i journalen går 
det inte att avgöra om uppklarningen 
är en läkningsbild. Uppklarningen 
har accentuerats eller ökat i omfatt-
ning på röntgenbilden från december. 
Detta borde enligt hsan ha lett till att 
tandläkaren antingen själv revide-
rat rotfyllningen eller remitterat till 

specialist, inte minst på grund av att 
patienten fortfarande hade värk i tan-
den. 

hsan ger tandläkaren en varning.
Tandläkaren har överklagat beslutet.

MaTs Karlsson

KOMMENTAR
Åter ett anmälningsfall som grundas 
på att patienten har långvariga post-
operativa problem som inte tagits om 
hand på ett föredömligt sätt. Smärta 
kan bryta ner den mest övertygade 
patienten till misstro mot sin behand-
lare/terapeut. I detta fall har 37 rotbe-
handlats efter att patienten uppvisat 
smärta från området regio 37 hösten 
2007. 

Eftersom ingen radiologisk doku-
mentation finns att tillgå kan man 
undra om det över huvud taget var en 
endodontisk medierad smärta eller 
om smärtan hade sitt ursprung i den 
mesialtippade 38:an. Vidare kan man 
undra om patientens symtombild; 
hade han pulpit eller en symtomatisk 

➤
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apikal parodontit? I det senare fallet 
är infekterat pulparum orsak till situ-
ationen. Rotbehandling efter en sådan 
diagnos, med antibakteriell behand-
ling och rotfyllning vid ett och samma 
tillfälle, är inte att rekommendera för 
den genomsnittlige allmäntandläka-
ren eftersom det svåraste man kan åta 
sig att göra är att försöka eliminera 
mikroorganismerna vid ett och sam-
ma behandlingstillfälle. 

För att över huvud taget ha en 
chans att lyckas måste man ha en 
god teknik att göra rent i kanalsyste-
met innan rotfyllningen görs. I detta 
sammanhang kan maskinell rensning 
underlätta. Behandling av de mesiala 
kanalerna hos underkäksmolarer är 
generellt komplicerade och innebär 
alltid en utmaning. Kofferdam bör 
man se som en nödvändighet och ett 
hjälpmedel att undvika reinfektion 
från munhålan under behandlingen. 
Bakteriefrihet vid rotfyllnadstillfället 
är dessutom den i särklass viktigaste 
faktorn för god prognosutveckling 
efter rotfyllning av den behandlande 
tanden. 

Utvärdering av endodontisk be-
handling kan tidigast göras efter åtta 
till tolv månader. Om symtom uppstår 
efter någon tid måste man se det som 
tecken på att behandlingen inte gett 
önskat resultat och patienten bör sna-
rast tas om hand för att undvika onö-
digt lidande. Vid symtomatisk apikal 
parodontit brukar tanden kunna ex-
trudera något ur alveolen, vilket blir 
en ond cirkel med ökad belastning 
som resulterar i tuggömhet. Trauma-
tisk påbitning på en nygjord krona 
kan simulera ett endodontiskt pro-
blem, men efter korrigering av ock-
lusionen borde tuggömheten i sådana 
fall avklinga. 

vikTigT aTT anTeckna
Daganteckningar med relevant infor-
mation är alltid nödvändigt att skri-
va. Här ska det framgå hur man som 
tandläkare uppfattat patientens situa-
tion baserat på undersökningen, vil-
ket är grunden för att ställa en diagnos 
och sedan utföra adekvat behandling. 
Även om man gör en felaktig bedöm-
ning vid ett behandlingstillfälle kan 

man inte klandras på samma sätt som 
om man skrivit bristfälligt eller att 
underlåtit att skriva något. Patienter 
med smärtsymtom har dessutom en 
föränderlig symtombild, som kan änd-
ras från en dag till en annan. I sådana 
fall har behandlaren stor nytta av att 
kunna läsa sig till hur symtombilden 
ändras, vilket kan ge en fingervisning 
om patientens tillstånd.

Färdiga Fraser
I dag kan man underlätta för sig själv 
genom att ha lämpliga stycken med 
beskrivande text som kan »klistras« 
in i journalanteckningarna. Man kan 
utgå från att de flesta aktiva tandlä-
kare gör behandlingar efter samma 
procedur, varför varje sådant beskri-
vande avsnitt borde kunna hämtas 
som fraser i journalsystemet. På det 
sättet behöver man ju heller inte sitta 
och skriva fri text, ord för ord varje 
gång utan endast ändra i den beskri-
vande texten så att den passar in på 
behandlingssituationen.   

MIcHael aHlquIsT
Specialist i endodonti
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LEX MARIA

Ett avtryck skulle tas för en käkbens-
förankrad bro i höger underkäke. När 
styrpinnen skulle lyftas med tång från 
en av de inopererade fi xturerna gled 
pinnen ur tångens grepp. Den hamnade 
i patientens mun, och hon hostade till. 
Patienten uppgav själv att det lät som 
om styrpinnen hamnade på golvet. Hon 
upplevde inte att hon svalt den.

Personalen kunde inte fi nna styr-
pinnen på golvet. Den behandlande 
tandläkaren försökte nå en läkare, 
men lyckades inte med detta förrän 

nästa dag. Då gjordes en röntgenun-
dersökning av lungorna, men man 
fann inte något metallföremål.

säkrare ruTiner
Den verksamhetsansvarige har änd-
rat rutinerna. Patienter behandlas nu 
i sittande ställning vid moment som 
kan innebära ökad risk för inhalation/
nedsväljning av föremål, koff erdam 
appliceras där det är möjligt, eller så 
säkras föremål med ligaturtråd, alter-
nativt blockeras svalget med gasväv.

Socialstyrelsen konstaterar i sin 
utredning att allt arbete i munhålan 
innebär risk för att behandlaren ska 
förlora kontrollen över instrument 
och liknande. Därför är det viktigt att 
behandlaren har god kontroll över 
dem. Nedsväljning eller inhalation av 
främmande föremål är en av de vanli-
gaste anledningarna till anmälningar 
enligt lex Maria.

konTakT Med
Socialstyrelsen slår fast att den be-
handlande tandläkaren agerade helt 
adekvat när han konsulterade läkare. 
Även om patienten själv uppger att 
han eller hon svalt ett föremål eller att 
ansvarig behandlare inte noterat något 
anmärkningsvärt som exempelvis en 
hostrefl ex bör sjukvården kontaktas 
för konsultation. Detta motiveras av att 
inhalation inte nödvändigtvis behöver 
ge objektiva eller subjektiva symtom.

Socialstyrelsen anser att de föränd-
rade rutiner som den verksamhetsan-
svarige gjort överensstämmer väl med 
myndighetens krav.

MaTs Karlsson

Styrpinnen gled 
ur tångens grepp
I samband med avtryckstagning inför implantatbehandling fanns farhå-
gor för att patienten hade svalt styrpinnen. Senare visade det sig att så 
inte var fallet. Den verksamhetsansvarige har ändrat rutinerna för att 
förhindra att liknande incidenter ska inträffa.
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• Fluoravgivande, ljushärdande bonding 
• Höga bondingvärden 
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• Höga bondingvärden 
• Förvaras i rumstemperatur 
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VAD HÄNDE SEN?

1985 tog Raymond Bell en paus från 
arbetet som försäljare på ett multina-
tionellt företag i Skottland för att resa 
jorden runt. Första anhalten blev Ki-
runa, där en svensk fl icka han träff at i 
Spanien bodde.

Tycke uppstod; fl ickan blev hans 
fru, och sedan kom barnen. Efter ett 
par år i Skottland fl yttade familjen till 
Kiruna. Efter fl era korttidsarbeten 
och studier på Komvux kom han in på 
tandläkarutbildningen i Umeå.

När han utexaminerades mötte han 
en tuff  arbetsmarknad.

»Jag sökte alla jobb som gick att 
söka, och vi var beredda att åka till-
baka till Skottland. Men med tre barn 
i skolåldern bestämde vi oss för att 
stanna kvar«, berättade han i Tandlä-
kartidningen nummer 9 2001.

FaMiljen i uMeå
Men mot alla odds fi ck han jobb; 
plötsligt hade han sju olika tjänster att 
välja mellan. Efter att ha arbetat som 
tandläkare i bland annat Karesuando, 
Visby och Umeå blev han klinikchef 
vid folktandvården i Sävar, ett litet 
samhälle en och en halv mil utanför 
Umeå och dryga milen från huset där 
familjen bodde. Senare fi ck han också 
under några år ansvaret för kliniken i 
Holmsund.

I intervjun berättade han att natu-
ren fanns alldeles utanför husets dörr, 
vilket han uppskattade eftersom jakt, 
fi ske och friluftsliv tillhörde hans sto-
ra intressen.

Han berättade också att han fått 
fl era erbjudanden om jobb som tand-
läkare i Skottland, men inte nappat 
trots möjligheter att tjäna både tre- 
och fyrdubbelt så mycket som i Sveri-
ge. »Visst lockade pengarna, men det 
är stor spridning när det exempelvis 
gäller kvaliteten på tandvården mel-
lan klinikerna i Skottland«, förklarade 
han.

TuFFT cheFsjoBB
När Tandläkartidningen kontaktar 
honom igen tio år senare berättar han 
att han lämnade tjänsten som klinik-
chef och tog i stället anställning som 
distriktstandläkare vid kliniken i Ers-
boda i Umeå. I våras fl yttade kliniken 
till nya och toppmoderna lokaler i 
samma område.

– Att vara klinikchef var tuff t och 
gav inte tillräckligt mycket ekono-
miskt för att det skulle vara värt allt 
ansvar och alla övertidstimmar. Jag 
skötte ju chefsjobbet vid sidan av pa-
tientarbetet. Det blev för mycket, och 
det var svårt att slappna av, förklarar 
han.

Pengar inte allt
I hemlandet Skottland hade han kunnat tjäna både två 
och tre gånger så mycket, men Raymond Bell valde att 
stanna kvar i Västerbotten; livet handlar också om andra 
värden än pengar.

TexT: MaTs Karlsson

Någon fl ytt till tandläkarjobb i 
Skottland har det inte blivit, trots att 
möjligheten funnits och fortfarande 
fi nns. Familjen bor kvar i samma hus 
som tidigare. Närheten till naturen 
och friluftsliv i olika former väger 
fortfarande tungt som skäl att stanna. 
Liksom att två av barnen läser på uni-
versitetet och kan bo kvar hemma; det 
tredje barnet är färdig biolog och har 
fl yttat hemifrån.

Kanske dags för fl ytten till Skott-
land?

– Visst lockar det, erkänner han. 
Men mest för att höja inkomsten inför 
pensionen. Jag trivdes bra där, men 
trivs bra här också. Framtiden får ut-
visa hur det blir. n

Ur Tandläkartidningen nummer 9 2001.
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Cecilia Young är medicinsk direktör hos 
vaccintillverkaren Sanofi Pasteur Msd. 
Kraven som ställs innan läkemedel får 
säljas är rigorösa – för patienternas 
skull. Av samma anledning bör kraven 
på produkter inom tandvården skärpas, 
anser hon.
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INTERVJUN

För patientens skull måste 
tandläkare börja ställa krav 
på dokumenterad effekt 
och säkerhet för de me-
toder och material som 
används i tandvården. Det 
uppmanar Cecilia Young, 
tandläkare, docent och 
medicinsk direktör hos  
vaccintillverkaren Sanofi 
Pasteur MSD i Sverige.

TexT: JaneT suslIcK
FoTo: MIcHael Melanson

 Odontologin lider brist på 
evidens. Det finns alldeles 
för få kliniska studier av god 
vetenskaplig kvalitet för 
många av de material och 

metoder som används inom tandvår-
den, konstaterar Cecilia Young.

Det vetenskapliga underlaget inom 
olika odontologiska områden är helt 
otillräckligt eller begränsat, visar Sta-
tens beredning för medicinsk utvär-
dering (sbu) gång på gång.

De studier som finns publicerade är 
ofta för små eller för dåligt upplagda 
för att ha något bevisvärde. Det kan 
till exempel röra sig om fallrapporter 
eller fallserier utan kontroller. Även i 
studier av bättre kvalitet är uppfölj-
ningstiderna ofta för korta.

Att dentalbolagen inte själva dri-
ver på i frågan kan Cecilia Young på 
sätt och viss förstå. Klinisk forskning 
kostar pengar och kan göra produkter 
dyrare, även om materialkostnaderna 
oftast är låga i förhållande till tandlä-
karens arbete.

Så länge tandläkare, myndighe-
ter, politiker och skattebetalare inte 
kräver dokumentation som visar vad 
produkterna går för, ligger det inte i 
företagens intresse att ta fram den. 
Blir det däremot ett tryck, motiveras 
producenterna.

– Krafter måste enas och dra åt 
samma håll, anser Cecilia Young.

allT är inTe goTT
Det borde vara en stor konkurrensför-
del för ett företag med en bra produkt 
att ha bra dokumentation – men tand-
läkare och patienter måste efterlysa 
den.

Cecilia Young har svårt att förstå 
hur det kommer sig att de berörda 
inte agerar.

– Det är väl någon villfarelse om att 
allt är gott, kommer hon fram till.

Men allt är inte gott.
Hon nämner några exempel från 

sbu:s senaste rapporter inom odonto-
login.

sbu:s systematiska litteraturöver-
sikt om rotfyllning från november 
2010 visar på omfattande brister i det 
vetenskapliga underlaget för diagno-
stik och behandling av tänder med 
infekterad pulpa. Det går inte att säga 
hur man bäst återfår friska förhållan-
den i och kring tänder med infekterad 
pulpa.

Få Bra sTudier
I en systematisk litteraturöversikt om 
forskning om tandförluster från no-
vember 2010 har sbu försökt jämföra 
olika sätt att behandla patienter med 
enstaka tandförlust för att avgöra skill-
nader i konstruktionernas överlevnad, 
komplikationer, risker och biverkning-
ar. Men det går inte. På de flesta punk-
ter finns det inga studier som uppfyller 
sbu:s inklusionskriterier.

Fungerar direktbelastning av im-
plantat vid enstaka tandförluster lika 
bra som när implantatet får läka in 
i käkbenet innan det belastas? Det 
finns inga studier som uppfyller in-
klusionskriterierna där heller.

sbu:s Alertrapport från 2009 om 
laser vid avlägsnande av karies drar 
slutsatsen att det vetenskapliga un-
derlaget är otillräckligt för att be-
döma laserbehandlingens påverkan 
på tandens pulpa och för att bedöma 
fyllningens livslängd efter laserbe-
handling. Därför ifrågasätter rappor-
ten om laserbehandling av karies är 
etiskt försvarbar.

Bristen på bra forskning är ett hot 

»Ställ krav på 
dentalbolagen«

➤
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INTERVJUN

mot patientsäkerheten, anser Cecilia 
Young.

– Ett otillförlitligt underlag gör att 
det inte går att fatta välgrundade be-
slut om val av behandlingsalternativ 
och det blir också svårt för tandläkare 
att informera patienterna om olika 
behandlingsalternativ.

Argumentet att tandläkare saknar 
tid och pengar till bättre klinisk forsk-
ning håller inte, tycker Cecilia Young.

– Har man inte tid och resurser för 
att göra bra forskning ska man inte 
forska alls. Dålig forskning har ingen 
nytta av.

Argumentet att sbu lägger ribban 
för högt vad gäller studiernas kvalitet 
håller inte heller, anser hon.

– Är det för komplicerat för odon-
tologer att utföra studier med högt 
bevisvärde? Saknar vi den kompetens 
som behövs?

Svaret är ja, menar hon.
Botemedlet är bättre utbildning.
Tandläkare behöver bli bättre på att 

kritiskt granska kvaliteten av material 
och metoder. De måste lära sig vilka 
frågor man ska ställa, tycker Cecilia 
Young.

Forskare måste bli bättre på att läg-
ga upp studier.

inga FraMsTeg på Tio år
I en intervju i Tandläkartidningen 
nummer 6 2001 sade Cecilia Young:

»Ska jag använda ett fyllningsma-
terial på en patient vill jag ha infor-
mation om utförda toxikologiska 
test, den fullständiga kemiska sam-
mansättningen samt resultat av kli-
niska studier med en uppföljning på 
åtminstone sex till tolv månader. Det 
fi nns förmodligen inget material som 
uppfyller dessa krav i dag.«

I dag, tio år senare, är läget oföränd-
rat.

– Tillverkarna hävdar nu som då att 
den fullständiga kemiska samman-
sättningen måste förbli en aff ärshem-
lighet eftersom konkurrenterna an-

nars skulle kunna kopiera produkten. 
Men den kan ju skyddas av patent pre-
cis som läkemedel, anser hon.

Cecilia Young är kritisk mot att nya 
material lanseras löpande utan att bra 
kliniska studier har gjorts. Samtidigt 
ger företagen i sin marknadsföring 
sken av att produkterna är testade ge-
nom att använda uttryck som »veten-
skapligt bevisat« och »kliniskt prö-
vad«. Granskar man källorna visar det 
sig ofta att de i bästa fall hänvisar till 
egna prekliniska studier som inte har 
något bevisvärde över huvud taget.

Därför efterlyser Cecilia Young en 
nämnd som ställer krav på dentalin-
dustrins marknadsföring på samma 
sätt som Nämnden för bedömning av 
läkemedelsreklam.

Hon uppmanar också tandläkare 
att söka efter bästa tillgängliga veten-
skapliga underlag och tillämpa det i 
den dagliga rutinen.

Att läsa sbu-rapporterna inom 
odontologin borde vara ett minimi-
krav, anser hon. Samtidigt avråder hon 
från att använda nya material och me-
toder innan de har testats kliniskt. n

»Har man inte tid och resurser för att göra 
bra forskning ska man inte forska alls.«

➤

08–621 07 00
info@dentaleye.com
www.dentaleye.com
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De flesta som får implantat 
har egna tänder kvar. Det 
finns inte mycket vetenskap-
lig evidens för att blanda tän-
der och implantat som stöd 
för broar, men erfarenheten 
talar för att det fungerar.

TexT: JaneT suslIcK
FoTo: sIMon daHlgren

När man vill göra en bro är första-
handsalternativet alltid att använda 
patientens egna tänder eller att an-
vända enbart implantat. Men man ska 
inte dra ut friska tänder för att få plats 
med två implantat.

Ett implantat ersätter inte den na-
turliga tanden, utan är en ersättning 
för en förlorad tand, säger Björn Cas-
sel, chef vid specialistkliniken för 
parodontologi på odontologen i Gö-
teborg.

Behandla parodontiten. En tand 
med friskt reducerat parodontium 
kan fungera utmärkt, konstaterar han. 
Det kräver dock att patienten följs i 
ett stödprogram och kan upprätthålla 
god munhygien, betonar han.

Om det inte går att göra en bro mel-
lan två tänder, kan man ta stöd av en 
tand och ett implantat. Det föreläste 
Björn Cassel om vid senaste odon-
tologiska riksstämman tillsammans 
med Simon Dahlgren, specialist i pro-
tetik i Linköping och Johan Gunne, 
professor emeritus i Umeå.

Avståndet mellan tanden och im-
plantatet bör motsvara minst en till 
två premolarer för att få den mest 
gynnsamma kraftupptagningen, en-
ligt Björn Cassels tolkning av tillgäng-
lig litteratur.

Konstruktionen ska vara styv, anser 
han, men han betonar att den veten-
skapliga evidensen är än så länge be-
gränsad.

likheTer och skillnader
Det finns biologiska skillnader och 
likheter mellan en naturlig tand och 
ett osseointegrerat implantat.

Det är relativt stor skillnad i taktil 
funktion mellan tand och implantat. 
Dessutom tar de upp ocklusala krafter 
och överför dessa till omgivande käk-
ben på helt olika sätt, berättar Björn 
Cassel.

Däremot tycks inte skillnader i mo-
bilitet vara så stora som många tror, 
säger han. Det finns en rörlighet mel-
lan de olika skruvförbanden för di-
stans- och protetikskruvar och även 
en »rörlighet« i käkbenet som omger 
implantatet.

Mycket tyder på att den samman-

Konsten att blanda
tänder och implantat

Patienten är född 1941. Han har ett friskt, reducerat parodontium. Han behandlas 
med tand- och implantatstödd fast protetik (Tisp). Metoden lämpar sig när benmäng-
den är otillräcklig för att sätta två implantat. ➤
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lagda rörligheten närmar sig tandens 
mobilitet.

Dessa faktorer bidrar till att en fast 
brokonstruktion mellan en tand och 
ett implantat kan fungera.

iMplanTaT sTödjer MoBila Tänder
Hur rehabiliterar man en patient där 
tänderna har så reducerat parodon-
tium att de inte ensamma kan tjäna 
som brostöd?

Att blanda lite mobila stödtänder 
med implantat hos patienter med ett 
reducerat parodontium kan fungera 
bra på rätt patient och rätt indikation, 
anser Simon Dahlgren.

Med åren har han blivit modigare. 
Man behöver inte extrahera tänderna 
och ersätta dem med implantat.

– Vi har patienter där det har funge-
rat i mer än tio år, säger han, men till-

lägger att det veten-
skapliga stödet för 
metoden är mycket 
begränsat.

– Tekniken har 
inte spritt sig så 
mycket. Det känns 
som om vi i Öster-
götland fortfarande 
är pionjärer.

En annan fördel med att blanda 
implantat och mobila tänder är att 
tänderna upplevs som stadigare, ef-
tersom implantatet ger stöd. Det 
minskar obehaget för patienten, be-
rättar Johan Gunne.

I ett bett med reducerat parodonti-
um använder Simon Dahlgren ibland 
»cross arch splinting«.

– En båge över 
hela bettet balanse-
rar tryckkrafter och 
dragkrafter på ett 
bra sätt, förklarar 
han.

Simon Dahlgren 
tycker att allmän-
tandläkare med 

erfarenhet av protetik mycket väl kan 
tillämpa metoden.

Rätt patient är en som inte längre 
har parodontit och som är noga med 
sin munhygien.

– Det ska vara friska förhållanden 
innan man gör bettrehabilitering, sä-
ger han.

Rätt indikation innebär att det 
finns normala bettförhållanden och 
en jämn fördelning av tänder och im-
plantat över tandbågen.

Bro Mellan Tand och iMplanTaT
Simon Dahlgren blandar också tänder 
och implantat på »vanliga« patienter, 
det vill säga patienter som inte har ett 
reducerat parodontium. Då kan det 
till exempel handla om en kort bro 
mellan en frisk
hörntand och ett 
implantat.

När så mycket ben 
har resorberats att 
det inte går att sätta 
implantat på vanligt 
sätt i underkäken, 
kan en lösning vara Björn Cassel

Johan Gunne

Simon Dahlgren

»Rätt patient är en som 
inte längre har parodontit 
och som är noga med sin 
munhygien.«

➤

➤
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att sätta ett implantat och vinkla det 
bakåt. Sedan kan man koppla det till 
hörntanden med en bro.

Det fi nns vetenskaplig evidens för 
att det fungerar bra i underkäken, be-
rättar Johan Gunne.

Däremot fi nns det inte lika mycket 
forskning som visar att samma me-
tod kan rekommenderas i överkäken. 
Trots det fi nns en hel del erfarenhet 
som talar för att det fungerar.

Om det fattas molarer och premola-
rer i överkäken är förstahandsvalet att 
sätta två implantat med en bro emel-
lan, säger han, men om benvolymen 
är för liten, fungerar det ofta att göra 

en bro mellan ett implantat och hörn-
tanden.

sTadigare konsTrukTion
Det går också bra att sätta ett implan-
tat för att förbättra en större kon-
struktions överlevnad.

En del patienter har några tänder 
kvar, men de är för få eller sitter på ett 
sätt som innebär att det är svårt eller 
omöjligt att göra en bro.

– Om avståndet är för långt, håller 
inte bron. Men det kan fungera om 
man sätter implantat där man hade 
velat att det fanns tänder, säger Johan 
Gunne. n
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Tandläkarstuderande i Umeå 
åker på internat på ledarskaps-
utbildning. Tidigare gavs 
kursen tionde terminen, men 
nu har den flyttats till femte 
terminen.

TexT: JaneT suslIcK
FoTo: MIKael lundgren

Utveckling av grupp och ledare (ugl) 
är en del av kursen Professionell ut-
veckling, som numera ges under för-
sta till sjätte terminen och omfattar 
sammanlagt 15 högskolepoäng (en 
halv termin på heltid).

Ledarskapskursen har getts i slutet 
av tandläkarprogrammet, men sedan i 
våras ges ugl redan termin fem.

Ett tungt vägande skäl till att tidi-
garelägga ugl är att studenterna får 
med sig kunskapen under utbildning-
en, enligt Eva Levring-Jäghagen, ord-

förande i programrådet för de odon-
tologiska utbildningarna i Umeå.

Studenterna har glädje av kunska-
per i gruppdynamik och ledarskap 
bland annat när de arbetar i par vid 
patientbehandling, vid andra typer av 
grupparbeten och när de samarbetar 
med tandhygieniststuderande, berät-
tar hon.

Första veckan i maj reser tandläkar-
studerande som går femte terminen 
på internat tillsammans med läkarstu-
derande. Det blir fem intensiva dagar.

Ledarskapsutbildning
ett verktyg för livet

STUDENT

Emma Levd, Anna Mattsson, 
Tina Thakrar och Nina Kalin gick 
en intensivkurs om utveckling 
av grupp och ledare i höstas.
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Studenterna delas upp i grupper 
om tolv personer.

– Det är en upplevelsebaserad kurs, 
och absolut inget åtta till fem pro-
jekt. Vissa grupper håller på till tio 
på kvällen, det bestämmer de själva, 
säger Anders Wänman professor och 
ansvarig för kursen.

Kursen blandar individuella öv-
ningar med diskussioner i gruppen, 
och tar upp ämnen som utvecklande 
feedback, kommunikation, hur grup-
per utvecklas, beslutsfattande och 
problemlösande i grupp, konfl ikthan-
tering, aktivt lyssnande samt infl ytan-
de och ledarskap.

– Det märks absolut på studenterna 
efteråt, tycker Anders Wänman.

– Jag tycker att de tar mer ansvar. 
Grupparbetena fungerar bättre och 
de samarbetar mera.

Studenterna är nöjda och ugl får 
väldigt bra kurskritik, berättar An-
ders Wänman.

lär känna sig själv
Anna Mattsson gick kursen om ut-
veckling av grupp och ledare i höstas. 

Hon tillhör en av de sista kullarna 
som går ugl i slutet av tandläkarut-
bildningen. Hon är nöjd med kursen, 
både som tandläkare och privatper-
son.

– ugl handlar mycket om att lära 
känna sig själv, hur man fungerar i en 
grupp och hur andra ser på en. Man 
ger varandra feedback efter olika öv-
ningar och kan lära sig väldigt mycket 
om man är öppen för vad folk säger, 
men samtidigt måste man ta vissa sa-
ker med en klackspark.

Anna Mattsson berättar att det är 
väldigt olika hur man upplever ugl 
och vad man får ut av kursen, bero-
ende på vilken grupp man hamnar i.

– Man umgås intensivt med bara 
sin grupp. Man lär känna varandra 
fort och går igenom
en del faser som en 
grupp gör.

I grupperna är 
hälften kurskamra-
ter från tandläkar-
utbildningen och 
hälften från läkar-
utbildningen. Anna

Mattsson ser det som ett problem att 
alla känner halva gruppen.

– Det är meningen att man inte ska 
känna varandra, men det är svårt att 
inte ha någon relation till kurskam-
raterna. Finns det en konfl ikt sedan 
tidigare är det inte positivt för grup-
pen.

prakTisk nyTTa
En fördel med kursen är att man bär 
med sig den efter att den har avslu-
tats, tycker Anna.

– Jag lär mig saker i efterhand. Jag 
kan till exempel tänka »det är sådant 
som händer i en grupp« och koppla 
tillbaka till ugl. Jag förstår mig själv 
bättre också, varför jag reagerar som 
jag gör.

I mitten av februari börjar hon som 
tandläkare på folktandvården i Hus-
kvarna. Hon tror att hon får nytta av 
ugl där.

Eller som Anders Wänman uttryck-
er det:

– Kursen är tänkt som ett verktyg 
som studenterna ska ha med sig ut i 
arbetslivet. nAnna Mattsson
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Förtrollande vackert
Gunar Streu, tandläkare vid folktand-
vården i Gällivare, fortsätter att leta 
magiska ögonblick i fjällvärlden, och 
för fjärde gången publicerar Tandlä-
kartidningen ett knippe av hans bilder. 
Det gäller att vara på rätt plats när de 
speciella ögonblicken uppenbarar sig, 
berättar han. Och ofta 
kan väntan vara lång – 
men som läsarna kan se 
här intill – de magiska 
ögonblicken kan vara 
värda att vänta på.

Vy från Stuor Reaiddávággi mot Tjäktjatjåhkka, Kebnekaisefjäll, Lappland.

Norrsken, Torneträsk, Abisko, Lappland.
➤

Gunar Streu
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Kvällsstämning i Kebnekaisefjället, Lappland.

Naturens egen skapande kraft i is och snö.
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THOMAS JACOBSEN
Vetenskaplig redaktör

Frimärket tillhör snart historien då allt 
mer post sänds digitalt. TT meddelade ny-
ligen att det numera till och med är olön-
samt att vara frimärkssamlare. Ett smärt-
samt budskap för en gammal fi latelist. 

Det har sannolikt aldrig tidigare fun-
nits så många sätt att sprida information 
och debattera. Allt fl er personer bloggar, 
mikrobloggar och chattar. Vi kan publicera 
fi lmer på Youtube, starta grupper på Face-
book, och med Gowalla visa våra vänner 
var vi för ögonblicket befi nner oss. Men 
trots denna explosion av digitala verktyg 
– kan kreativiteten i det personliga mötet 
ersättas? Skulle vi kunna byta ut riksstäm-
man mot en grupp på Facebook? 

SOCIALA MEDIER diskuteras ofta och inte 
sällan ur ett generationsperspektiv. En 
rapport från Göteborgs universitet [1] visar 
att användningen är kopplad till ålder. I 
åldersgruppen 16–29 år är andelen som 
använder sociala medier minst varje vecka 
över 80 procent medan motsvarande an-
del i åldersgruppen 50–64 år endast är 17 
procent. Vill vi att fl er ska delta i samvaron 
måste vi ha fl er strängar på vår lyra.

Men även i grupper av mer frekventa 
användare fi nns synpunkter på värdet av 
sociala medier. I en undersökning [2] som 
presenterades i anslutning till Sveriges 
ordförandeskap i EU menar ungdomar 
att det personliga mötet påverkar mer än 
Face book. Undersökningen utmanar också 

mångas föreställningar om att ungdomar 
är ointresserade av samhällsfrågor. Enga-
gemanget fokuserar dock mer på sakfrågor 
än partipolitik. Vill vi ta vara på intresset 
måste vi följaktligen skapa förutsättningar 
för personliga möten. 

ENGAGEMANG I PROFESSIONELLA frågor 
är viktigt inom alla yrkesgrupper. Det har 
hävdats att en organisation endast står 
inför två val, antingen utvecklas eller av-
vecklas. Oavsett om vi är studenter, lärare, 
privat- eller tjänstetandläkare har vi en 
minsta gemensam nämnare i odontologin. 
Ingen annan grupp kan förvalta dessa 
sakfrågor med trovärdighet. För att vår 
profession ska utvecklas krävs arenor där 
vi fritt kan utbyta kunskap och idéer. Den 
odontologiska riksstämman är en naturlig 
mötesplats och höstens evenemang var ett 
bra exempel. Ett imponerande antal kolle-
ger deltog i odontologiska presentationer 
och diskussioner .

Men även riksstämman måste ständigt 
prövas och omprövas. Vi har ett gemen-
samt ansvar att utveckla detta odontolo-
giska forum och alla kan bidra genom att 
närvara, lyssna, presentera och diskutera. 
För om vi inte själva förvaltar de profes-
sionella sakfrågorna, vem ska då göra det?

1. http://www.som.gu.se/digitalAssets/1304/1304702_so-
ciala-medier_ab.pdf

2. http://www.pwc.com/se/sv/pressrum/personliga-motet-
paverkar-mer-an-facebook-19nov2009.jhtml

Att utvecklas eller avvecklas?
»För att vår pro fes-
sion ska utvecklas 
krävs arenor där 
vi fritt kan utbyta 
kunskap och idéer.«

INNEHÅLL

48 fAcKPrESS
52 I KortHEt

54 TEMA 2011: ATT 
RESTAURERA EN TAND, DEL 2
I del 2 av 2011 års sam-
nordiska vetenskapliga te-
manummer kan du läsa om 
olika aspekter vid praktiskt 
restaurationsarbete, håll-
barhet hos plastbaserade 
fyllningar och behandling 
av de äldres tandsjukdo-
mar.

DET ÄR VIKTIGT att den regelbundna kontakten med 
tandvårdspersonal inte upphör med stigande ålder 
och minskad rörlighet. 

72
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international endodontic 
journal
➤ Den normala behand-
lingen av bakterier i rot-
kanalen sker i dag med 
kalciumhydroxidpasta. Be-
handlingen är effektiv, men 
inte 100-procentig. Hos 
en tredjedel av de behand-
lingsresistenta patienterna 
har man funnit bakterien 
Enterococcus faecalis.

Nu har forskare vid 
universitetet i Mansoura 
i Egypten i ett antal olika 
laboratorieförsök funnit att 
lakritsextrakt mycket ef-
fektivt tar död på bakterien 
E faecalis samtidigt som 

det första steget i att visa 
en behandlings effektivitet, 
men menar samtidigt att 
deras test visar att lakrits-
extrakt har en stor potenti-
al att kunna bli en framtida 
rotkanalsbehandling.
Källa: Badr AE, Omar N, Badria 
FA. A laboratory evaluation of 
the antibacterial and cytotoxic 
effect of Liquorice when used as 
root canal medicament. Int 

Endod J 2011;44:51–8.

det är skonsamt mot de 
parodontala cellerna. Ren 
lakritsextrakt var effekti-
vare än en 1:1-blandning av 
lakrits och kalciumhydrox-
idpasta som i sin tur var 
effektivare än ren kalcium-
hydroxidpasta.

Forskarna 
poängterar 
att labora-
torietest 
endast är 

Laboratorie-
försök har visat 
att lakritsextrakt ef-
fektivt kan döda bakterien 
Enterococcus faecalis.
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oral surgery, oral medicine, 
oral patHology, oral radiology 
and endodontology
➤ Injektioner av botuli-
numtoxin A (Botox, Vista-
bel) i triggerzonerna mins-
kar smärtan hos patienter 
med trigeminusneuralgi 
som inte längre svarar på 
läkemedelsbehandling. Det 
visar en pilotstudie ge-
nomförd av forskare i Iran 
och USA som kan visa på 
ett alternativ innan neuro-
kirurgisk behandling eller 
strålning används.

Forskarna behandlade 15 
personer som haft trigemi-
nusneuralgi mellan sex må-
nader och 24 år. Samtliga 
var läkemedelsrefraktära 
men svarade på lokalbe-
dövning i triggerpunkterna.

Alla patienter förbättra-
des efter injektioner med 
botulinumtoxin. För sju av 
dem försvann smärtan helt 
av behandlingen, för fem 
patienter räckte det med 
NSAID-behandling efter 
injektionerna och för ytter-
ligare tre återfi ck antikon-
vulsiva läkemedel sin eff ekt.

Tre patienter drabbades 
av övergående förlamning 
av ansiktsnerven. För två 
gick symtomen över på två 
veckor, men för den tredje 
krävdes det sjukgymnastik 
i tre månader innan symto-
men försvann.
Källa: Bohluli B, Motamedi 
MHK, Bagheri SC, Bayat M, 
Lassemi E, Navi F, Moharamnejad 
N. Use of botulinum toxin A for 
drug-refractory trigeminal 
neuralgia: preliminary report. 
Oral Surg Oral Med Oral Pathol 
Oral Radiol Endod 2011;111:47–
50.

Afrikansk 
paro don titbakterie 
finns hos svenskar
journal oF clinical 
periodontology
➤ Den aggressiva klonen 
JP2 av bakterien Aggrega-
tibacter actinomycetemco-
mitans, som hittills nästan 
enbart rapporterats hos 
individer som härstammar 
från Afrika, har nu hittats 
hos två vita kvinnor bo-
ende i Stockholmsområdet 
som aldrig varit i Afrika. 
Bärare av JP2-klonen drab-
bas i högre utsträckning 
av mycket aggressiv par-
odontit.

De båda smittade kvin-
norna är mor och dotter 
och har lidit av aggressiv 
parodontit i mellan 20 och 
30 års tid. Efter att bak-
terieklonen identifi erats 
behandlades de fram-

gångsrikt med amoxicillin/
klavulansyra och metroni-
dazol i tio dagar och mun-
sköljning med klorhexidin-
lösning i sex veckor.

Trots att dessa två fall 
än så länge tillhör undan-
tagen föreslår de svenska 
forskarna att patienter 
med aggressiv parodontit 
bör testas för A actinomy-
cetemcomitans och klonen 
JP2 för att identifi era or-
saken och kunna behandla 
dem snabbare än vad som 
blev fallet med dessa två 
kvinnor.
Källa: Claesson R, Lagervall M, 
Höglund-Aberg C, Johansson A, 
Haubek D. Detection of the 
highly leucotoxic JP2 clone of 
Aggregatibacter actinomyce-
temcomitans in members of a 
Caucasian family living in 
Sweden. J Clin Periodontol, doi: 
10.1111/j.1600-051X.2010.
01643.x
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international journal 
oF paediatric dentistry
➤ Det har tidigare kon-
staterats att valet av kari-
espreventiv behandling i 
de olika nordiska länderna 
i huvudsak beror på lokala 
kulturskillnader och inte 
på evidensbaserade över-
väganden. Nu har svenska 
forskare analyserat vilka 
metoder som användes år 
2000 vid folktandvården i 
Uppsala län vid behandling 
av barn och ungdomar. 
Journalerna från ett slump-
vis urval av drygt 400 barn 
och ungdomar som bedöm-
des vara högriskpersoner 
för att drabbas av karies har 
undersökts.

Sex av tio av dessa hög-
riskpatienter fi ck behand-
ling med fl uorlack, instruk-
tioner om tandborstteknik 
och allmän munhygien. 
Näst vanligaste behand-
lingarna var fl uorbehand-
ling i hemmet och dietråd.

Forskarna konstaterar att 
både behandling med fl u-
orlack och tandborstning 
med fl uortandkräm har 
starkt vetenskapligt stöd.

Studien visar också att 
fl ickor i signifi kant högre 
utsträckning än pojkar 
gavs preventiv behandling 
i form av fl uorlack och 
tandborstråd, något som 
forskarna ifrågasätter, ef-
tersom ingenting pekade 
på att fl ickorna hade ett 
större behov.
Källa: Sarmadi R, Gahnberg L, 
Gabre P. Clinicians’ preventive 
strategies for children and 

Studien visar att flickor i 
högre utsträckning än pojkar 
gavs preventiv behandling, 
trots att ingenting pekade på 
att flickorna hade ett större 
behov.
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Fluorlack och 
tandborstråd 
vanligast vid 
kariesprevention

adolescents identified as at 
high risk of developing caries. 
Int J Paediatr Dent, doi: 
10.1111/j.1365-263X.2010.
01103.x
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fredrik hedlund, medicin-
journalist, sammanfattar artiklar
i medicinska och odontologiska 
tidskrifter för Tandläkartidningens 
läsare.
E-post: fredrik.hedlund@
medicinjournalisten.se

community dentistry  
and oral epidemiology
➤ Tandläkare är dåliga 
på att ta till sig nya veten-
skapliga rön och imple-
mentera dem i den kliniska 
verksamheten. I alla fall 
i Storbritannien. Därför 
har brittiska forskare för-
sökt ta reda på varför det 
är så. De har genomfört 
en kvalitativ studie med 
hjälp av en fokusgrupp och 
djupintervjuer med andra 
tandläkare.

Alla tandläkare ansåg att 
ett evidensbaserat arbets-
sätt var det självklara 
målet och det ideala sättet 
att arbeta på. Men många 

Brittiska tand
läkare lyssnar  
mer på kolleger  
än på vetenskap

tandläkare ansåg sig inte 
kunna läsa en vetenskaplig 
artikel utan efterfrågade 
oberoende sammanställ-
ningar och översiktsartik-

lar. Samtidigt ifrågasattes 
vissa sammanställningar 
och riktlinjer eftersom de 
inte ansågs vara relevanta 
för den kliniska vardagen 
eller ha en politisk agenda. 
Många tandläkare intog 
även en marknadsanpassad 
hållning till vetenskapliga 
resultat och var mer positi-
va till sådant som patienter 
lätt skulle acceptera eller 
som ökade lönsamheten i 
den egna verksamheten.

Vetenskapliga artiklar och 
sammanställningar eller 
riktlinjer hade inte någon 
större betydelse för kon-
kreta förändringar. I stället 
var det åsikter från högt 
värderade kolleger och 
kurser som resulterade i 
förändring.
Källa: Hopper L, Morris L, Tickle 
M. How primary care dentists 
perceive and are influenced by 

research. Community Dent Oral 
Epidemiol, doi: 10.1111/j.1600- 
0528.2010.00578.x

Vetenskapliga artiklar, sam-
manställningar eller riktlinjer 
hade inte någon större be-
tydelse för konkreta föränd-
ringar, visar undersökningen.
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➤ Zirconia, en vävnads-
vänlig keram med hög håll-
fasthet, har med modern 
datateknik blivit möjlig 
att använda som tander-
sättningsmaterial, visar en 
avhandling av tandläkare 
Anders Sundh vid Institu-
tionen för odontologi på 
Umeå universitet.

Zirconia (yttriumstabi-
liserad zirkoniumdioxid) 
har i avhandlingens la-
boratoriestudier visat sig 
lämpat för kliniskt bruk 
i tandvården. Materialet 
passar bland annat i kronor 
och broar samt även som 
komponent i käkbensför-
ankrade konstruktioner.

Avhandlingen visar att 
zirconia påverkas av bland 
annat porslinspåbränning 
och att produktionspro-
cessen kan ha avgörande 
betydelse för materialets 
hållfasthet. 
Källa:  Umeå universitet

CLF

➤ Nackvärk är vanligare 
hos kvinnor än bland män, 
oavsett yrkesgrupp eller 
ålder. Stressade unga kvin-
nor utvecklar mer nack-
smärta än stressade män 
i samma ålder. Kvinnorna 
upplever dessutom mer 
stress i vardagen. Det visar 
en avhandling av Anna 
Grimby-Ekman vid Institu-
tionen för medicin på Sahl-
grenska akademin.

En enkätundersökning av 
universitetsstudenter i 
Sverige, 627 kvinnor och 
573 män, visade att värk i 
nacken var vanligare bland 
kvinnorna än männen, 
dessutom fi ck fl er kvinnor 

Stress och nackvärk 
vanligare hos kvinnor

än män nackvärk under de 
fyra år som studien pågick. 

En annan grupp som un-
dersöktes via enkät var ett 
representativt urval av da-
toranvändare i den svenska 
arbetande befolkningen, 
870 kvinnor respektive 834 
män. I alla yrkesgrupper 
hade kvinnor mer värk i 
nacken och övre ryggen. 
Både bland datoranvändare 
i den arbetande befolkning-
en och hos studenterna 
visade sig nackvärken på-
verkas av psykosociala fak-
torer, bland annat krav från 
arbetet eller studierna.

– Upplevd stress var van-
ligare bland de kvinnliga 

studenterna än de manliga, 
och dessutom verkade den 
upplevda stressen bland de 
unga kvinnorna ha större 
betydelse för uppkomsten 
av nackvärk än bland män-
nen, konstaterar Anna 
Grimby-Ekman.
Källa: Sahlgrenska akademin, 
Göteborgs universitet

CLF

Keramen 
zirconia 
möjlig som 
tandersättning

Nackvärk kan påverkas av 
krav från arbete eller stu-
dier, visar studie.
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Barn som föds mycket för 
tidigt är ofta svårare att 
behandla för tandläkaren 
och ställer särskilda krav 
på vårdpersonalen. 

Barnen har ofta problem 
med den kognitiva utveck-
lingen, vilket gör att de kan 
ha problem med koncen-
tration och inlärning och 
som i sin tur kan avspeglas 
vid ett tandläkarbesök. 
Detta visar en doktorsav-
handling på Odontologiska 
fakulteten vid Malmö hög-
skola.

Med hjälp av tandvårds-
journaler, intervjuer, 
en käter och klinisk un-
dersökning har Susanne 
Brogårdh-Roth studerat 
hur barn, som fötts tre till 
fyra månader för tidigt, 
reagerat när de behandlats 

För tidigt födda svåra 
att behandla för tandläkare

av tandvården och hur 
denna grupps orala hälsa 
påverkats från förskoleål-
der till tonår.  

– Mina studier visar att 
det var dubbelt så vanligt 
med behandlingsproblem 
i förskoleåldern både vid 
den kliniska undersökning-
en och vid olika behand-
lingssituationer hos för 
tidigt födda barn jämfört 
med andra barn, berättar 
Susanne Brogårdh-Roth. 

För att minska problemen 
behöver barnen förberedas 
noga av föräldrarna inför 
tandläkarbesöket. Tand-
vårdens personal måste 
också individualisera om-
händertagandet av barnen 
och bland annat ge dem 
extra mycket tid, menar 
Susanne Brogårdh-Roth.

Studien visar också att 

för tidigt födda barn upp-
visar en ökad förekomst av 
emaljavvikelser. För tidigt 
födda barn uppvisar också i 
studien en ökad förekomst 
av plack och gingivit. 

– Det är viktigt för tandvår-
den att utforma preventiva 
rutiner och identifi era 
vad som kan förebyggas. 
Det kan vara så enkelt att 
det tas upp i anamnesen 
och därmed signalerar till 
vården att ge barnen det 
extra stöd i vårdsituationen 
som de behöver. Men det 
behövs också ett utökat 
samarbete mellan tand-
vården, barnhälsovården 
och barnmedicinen för 
att förbättra dessa barns 
tandhälsa, menar Susanne 
Brogårdh-Roth.
Källa:  Malmö högskola

CARINA LÖÖF FROHM

➤ I somras avslutades Nu-
trident, det första projekt 
inom odontologi som fått 
stöd av EU:s ramprogram 
för forskning. Projektet 
fi nansierades med 2,2 
miljoner euro och gick till 
forskare från Israel, Italien, 
Nederländerna, Storbritan-
nien och Sverige. Målet 
var att hitta komponenter 
i mat och dryck som är 
gynnsamma för den orala 
hälsan. Svart och grönt te, 
fi sk, hårdost, frukt, bär, 
rödvin och vissa mineral-
vatten är exempel på födo-
ämnen som visade sig vara 
bra för tänderna.
Källa:  GUspegeln, Göteborgs 
universitet

CLF

Nyttigt 
med hårdost



Som ett komplement till daglig tandborstning, 
minst två gånger per dag, stöder Sveriges  

Tandläkarförbund användningen av  
munskölj som innehåller fluor.Har du fluxat idag?

A
ct

av
is

 A
B

, 1
12

 8
9

 S
to

ck
ho

lm
 •

 w
w

w
.fl

ux
fl

uo
r.s

e

Starka tänder är inte flax...
flux är en fluorskölj med hög  
fluorhalt (0,2%) och har en fräsch  
smak av CoolMint. doseringspumpen  
ger en exakt dosering. flux stärker tandytan 
och förebygger karies. ... det är flux! 

Th
in

kH
ap

p
yT

ho
ug

ht
s.

se

FLUX 
MILD

NYHET!            nu finns även flux Mild. flux Mild          

          har samma effekt som vanliga flux, 

      men en mildare smak. Vätskan är  

 transparent och innehåller inte alkohol.

FLUX 

NYHET!

lux stärker tandytan 
lux! 

FLUX 
MILD

lux Mild          



54

VETENSKAP & KLINIK 

tandläkartidningen årg 103 nr 2 2011

 R estauration av medelstora till stora 
defekter i posteriora tänder kan vara 
problematisk och tidskrävande, spe-
ciellt vid omfattande och subgingivala 
approximala skador. 

En korrekt behandling av bondingmaterial och 
kompositer är avgörande för att få en god adapta-
tion mellan fyllningsmaterial och tand. Vi föror-
dar att man alltid följer tillverkarens instruktio-
ner och rekommendationer, men härdningstiden 
måste ökas om det är stort avstånd till härdlam-
pan. 

Som alternativ till bomullsrullar och andra ab-
sorberande material i kombination med vakuum-
sug, är kofferdam ett lämpligt hjälpmedel för en 
effektiv torrläggning av arbetsfältet.

Anatomisk form med täta och korrekt place-
rade kontaktpunkter till granntänder reducerar 
risken för randvulstfraktur och »food-impac-
tion«. Vid korrekt användning av interdentala 
kilar och separationsringar kan olika matrissys-
tem fungera bra. Ett passivt system som inte är 
beroende av manipulering under härdningspro-
cessen ger bäst resultat. 

Vid stegvis uppbyggnad av restaurationen re-
kommenderas att man applicerar materialet i 
sneda skikt för att få tillräcklig härdning, mini-
mala kontraktionsspänningar och därmed mind-
re risk för spalter och mikroläckage.

inledning
Principerna för invasiv behandling av skadade 
tänder är viktiga i klinisk odontologi. Under 
minst hundra år har både kavitetsutformning, 
teknik och instrument anpassats till amalgam 
som fyllningsmaterial. Krav på estetik och be-
gränsningar av användningen eller förbud mot 

Att göra en fyllning
Aspekter vid praktiskt restaurationsarbete

Torgils Lægreid
tdl, doktorand vid In-
stitutt for klinisk odon-
tologi, Det medisinsk-
odontologiske fakultet, 
universitetet i Bergen, 
Norge
E-post: torgils.lagreid
@iko.uib.no
Tom Paulseth
tdl, undervisningstand-
läkare, Odontologisk 
universitetsklinikk, 
universitetet i Bergen, 
Norge
Arne Lund
tdl, Bergen, Norge

SAmmANfATTAT Komposit är i dag 
det mest använda fyllningsmateria-
let i reparativ tandvård. Kunskap 
om tekniker som kan leda till opti-
mal fuktkontroll, tillfredsställande 
anatomisk form och god adapta-
tion mellan fyllningsmaterial och 
tandsubstans är viktig.

Accepterad för publicering 8 oktober 2010

amalgam har gjort att dagens fyllningsmaterial 
i huvudsak består av resinbaserade kompositer 
och i mindre grad glasjonomercement. Kompo-
sitmaterial i kombination med adhesiver har ett 
brett indikationsområde. Den kliniska hållbar-
heten har med tiden dokumenterats och kan för 
små och medelstora posteriora restaurationer i 
dag mäta sig med amalgamfyllningar [1].

Tandskador kan variera från primära kariesan-
grepp som kräver invasiv behandling till ersätt-
ning av stora, existerande fyllningar där kavitets-
utformningen är given. Ofta står man inför valet 
mellan direkta fyllningar eller indirekt teknik 
med kronor. I denna artikel förutsätts kaviteten 
vara färdigexkaverad och preparerad, klar att 
restaureras med ett direkt placerat resinbaserat 
material.

Syftet med artikeln är att belysa några kliniska 
problemställningar vid restauration av medel-
stora till stora tandskador.

problemställningar
De största problemen under restaureringsproce-
duren är att 
n upprätthålla optimal torrläggning
n uppnå en tillfredsställande anatomisk form 

med tillhörande kontaktpunkt till granntan-
den 

n få god anslutning mellan tand och komposit. 
Detta är särskilt svårt vid stora approximala 
defekter som ligger subgingivalt.

torrläggning
Kontamination av tandytan med saliv, blod eller 
gingivalvätska under restaureringsproceduren 
medför en lägre bindningsstyrka och därmed 
försämrade egenskaper för hela restaurationen, 
även om de nytillkomna adhesivsystemen har 
minskat detta problem något [2, 3].

Det är vanligt i klinisk praxis att använda bom-
ullsrullar eller andra absorberande material i 
kombination med vakuumsug för fuktkontroll. 
Erfarna kliniker kan använda detta effektivt och 
känner till riskerna med att de absorberande ma-
terialen mättas och efter hand avger vätska. Ofta 
krävs kontinuerlig assistans under behandling-
en. Dessutom har patientens tunga fri tillgång 
till arbetsområdet och sekretion av saliv från 
sublinguala spottkörtlar, hosta och luftfuktighet 
i munhålan kan ge problem. Användning av kof-
ferdam ger enligt författarna bäst fuktkontroll, 
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översikt i arbetsområdet, skydd mot aspirering 
eller nedsväljning av instrument och material, 
god infektionskontroll och patientkomfort. I 
många fall är det också tidsbesparande. För att få 
en tät duk som täcker interdentalpapillen är det 
viktigt att placera hålen med tillräckligt avstånd, 
centriskt över varje tand. Duken retineras med 
hjälp av en klammer placerad på granntanden 
posteriort. Klammer med vingar kan förenkla 
placeringen och ger ett översiktligt arbetsfält. 
Anteriort kan duken om nödvändigt fästas med 
klammer eller gummiband. Duken bör vara på-
monterad under hela fyllningsproceduren och 
delar av putsningen.

matriser
Matriser är avgörande för att få god utformning 
av restaurationen. En korrekt placerad och ut-
formad kontaktpunkt (figur i a–b) minskar ris-
ken för randvulstfraktur och »food-impaction«. 
Det finns flera typer av förkonturerade matris-
band speciellt utformade för kompositmaterial. 
De är tunna, anatomiskt anpassade och flexibla. 
Graden av konturering avgör hur stor utbygg-
ning som kan uppnås. Uttalad förkonturering 
av bandet ger möjlighet till stor approximal ut-
byggnad, men gör det svårt att placera bandet 
i trånga approximalrum. Banden stramas bara 
lätt intill tanden, eftersom hård åtstramning 
skulle deformera matrisbandet (figur ii) [4]. 
Traditionella matrisband avsedda för amalgam 
är ofta inte lämpliga till kompositrestaurationer 
eftersom de ger mindre möjlighet för god anato-
misk utformning.

Sektionsmatriser i kombination med separa-

Figur i a–b
En förkonturerad matris kan ge fyllningen en korrekt 
anatomisk form (a). Kontaktpunkten är här avsikt-
ligt placerad gingivalt om randvulsten med mycket 
kompositmaterial som understödjer utbyggnaden. 
Därmed minskas risken för randvulstfrakturer. En 
rak matris kan ge en kontaktpunkt (b) där rand-
vulsten är dåligt understödd och därmed lätt kan 
frakturera. Det är också risk för att kontakten till 
granntanden försvinner vid putsning och polering.

Figur ii 
Tofflemire ma-
trishållare är väl 
lämpad för flera 
typer av matris-
band och kan vara 
ett alternativ till 
den traditionella 
Nyströmshållaren. 
Den traumatise-
rar inte gingiva 
lika lätt som Ny-
strömshållaren.

a

b
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tionsring är ett utmärkt komplement som kan 
förenkla arbetet (figur iii). Separationsringen 
ger, förutom den primära fixeringsfunktionen, 
ytterligare separation av tänderna och kan an-
vändas i kombination med alla typer av matriser. 
Ringen kan också hjälpa till att pressa matrisen 
till kontakt med granntanden så att vi får ett pas-
sivt stabilt matrissystem. Kombinationen av kil 
och ring ger en god separationseffekt [5].

Att få en tät cervikal anslutning av matrisen 
med hjälp av kilar är ofta den mest problema-
tiska delen av behandlingen. Huvudregeln är att 
placera kilen från den sida där den approximala 
defekten är störst. Vid omfattande preparationer 
som går långt ner över roten subgingivalt kan 
det vara svårt att placera kilen. Att snedställa en 
kil ner i approximalrummet löser ofta detta pro-
blem (figur iv). 

I molarområdet måste man ibland kila snett 
både buckalt och lingualt. Anatomiskt utfor-
made träkilar kan modifieras med skalpell eller 
borr för bättre anpassning. Träkilar som är lätt 
fuktade är enklare att placera än torra, men se-
parationseffekten bör då bevaras med en separa-
tionsring [5]. Mjuka plastkilar kan vara praktiska 
vid stora approximala restaurationer där en se-
parationsring skulle kunna deformera matrisen. 
Då kan foten på ringen flyttas mot granntanden 
så att kilen pressas tätare mot preparationsgrän-
sen, samtidigt som separationseffekten bibehålls 
(figur iii). 

Med lämpligt val av matrissystem kan man 
bygga upp stora restaurationer med direkt teknik 
när man av olika skäl inte vill göra kronor eller 
inlägg (figur v a–d).

bonding
Det finns många olika bondingsystem, både etsa-
och-skölj och självetsande system. Några kom-
positprodukter har specifika bondingmaterial. 
Studier visar att bindningsstyrkan är signifikant 
påverkad av samspelet mellan operatör och ma-
terial [6]. Bondingprocedurerna är teknikkäns-
liga och det är avgörande för resultatet att man 
följer bruksanvisningarna.

uppbyggnad av restaurationen
Den cervikala begränsningen är restaurationens 
mest kritiska område. Tillfredsställande insyn, 
korrekt applikation av adhesiv, god adaptation av 
fyllningsmaterialet till underlaget, fuktkontroll 
och ljushärdning är en utmaning för operatören. 
God ljustillgång och användning av luppglasögon 
kan bidra till enklare och säkrare metoder.

Kompositmaterialet bör placeras i sneda skikt 
som inte är tjockare än 1–2 mm för att härda till-
räckligt. På detta sätt (figur vi) blir kontraktions-
spänningen mindre och därmed minskar risken 
för spaltbildning, kantläckage, kuspdeformation 
och postoperativa smärtor [7, 8]. Applicering i 
sneda skikt anses vara bra då materialet får en 

Figur iii
Restauration av en MO-preparation på en premolar 
med hjälp av sektionsmatris och separationsring. 
Separationsringen har tillsammans med en inter-
dental plastkil en både stabiliserande och separe-
rande effekt.

Figur iV
Vid konkaviteter i den cervikala delen av approxima-
la lådor kan det vara svårt att få en god försegling. 
Bilden visar ett exempel på hur detta kan lösas om 
granntanden samtidigt har en preparerad kavitet.
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TABELL 1. Olika typer av matriser som författarna använder. Det finns en mängd produkter på 
marknaden. De som nämns här är exempel. Transparanta plastmatriser anses som mindre lämpliga 
till klass ii-restaurationer eftersom de är mindre stabila och generellt tjockare än metallmatriser.

Matristyp Användningsområde

Konturerade sektionsmatriser. Förstaval vid små till medelstora enkelsidiga klass 
II-restaurationer.

Svagt konturerade matrisband  
(till exempel Dixieland Band Getz
Contour matrix bands).

Förstaval vid dubbelsidiga och stora enkelsidiga 
klass II-restaurationer.

Kraftigt konturerade matrisband (till 
exempel Hawe-Neos).

Förstaval vid dubbelsidiga och stora enkelsidiga 
klass II-restaurationer med behov av stor 
utbyggnad till kontakt med granntand.

Sektionsmatriser med påmonterad kil 
(till exempel Fender-Mate©).
Finns i flera utföranden, både 
konturerade och raka.

Till mindre kaviteter. 
Kan med fördel användas inom barntandvården.  
Är snabb och enkel att använda. Ingen 
traumatisering av gingiva från matrishållaren.

Raka matrisband (»amalgam-
matriser«).

Till små kaviteter där återstående tandsubstans 
upprätthåller kontakten till granntanden och där 
anatomisk form inte är avgörande. 

Figur V a–d
Stor kompositrestauration och användning av bandmatris. 
a) En defekt stor amalgamrestauration i tand 16 med fraktur 
av den mesio-buckala kuspen. 
b) Gamla fyllningen är borttagen och karies exkaverad. Den 
återstående mesio-linguala kuspen är intakt. Kofferdamduk 
är påmonterad och inverterad ner i gingivalfickan. 
c) En förkonturerad bandmatris används. Matrishållaren 
stabiliseras av den mesio-linguala kuspen. För att skapa god 
kontaktpunkt används här anatomiska träkilar i kombination 
med en separationsring. Detta bidrar till ett passivt stabilt 
matrissystem. 
d) Färdig kompositrestauration.

Figur Vi 
illustration av 
uppbyggnad av 
kompositrestaura-
tion med skikttek-
nik. Här har man 
använt material 
som är avsett för 
mjölktänder (VOCO 
Twinky Star©).

a b c d
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stor, fri yta där kontraktionen kan ske [9]. Fyll-
ningar i smala, djupa kaviteter (hög c-faktor) kan 
ge höga kontraktionsspänningar och förhöjd risk 
för postoperativa smärtor. 

Kompositmaterialet måste bearbetas med 
handinstrument för att få fram de tixotropa 
egenskaperna. Dessa ger god och tät adaptation 
till underlaget. Specialinstrument för komposit 
är att föredra. Genom att kompositen inte fast-
nar så lätt till dessa minskas risken att materialet 
dras ut ur kaviteten. I stora kaviteter kan man 
lägga flera lager samtidigt så länge de inte har 
inbördes kontakt. 

Lättflytande komposit (»flow«) kan användas 
för att få kompositmaterialet att flyta in i ojämn-
heter och svårtillgängliga områden i kaviteten. 
Studier visar på en osäker nytta av denna teknik 
[10, 11], speciellt om man använder en högviskös 
bonding (med fillerpartiklar). En flytande kom-
posit har generellt sämre mekaniska egenskaper 
än ett konventionellt material [12].

Härdningstiden för varje skikt är en kritisk 
faktor. Studier visar att en härdningstid på under 
20 sekunder inte är tillräcklig när man använder 
moderna led-lampor [13]. Dessutom har man vi-
sat att härdningstiderna som tillverkarna rekom-
menderar inte alltid är tillräckliga. Det finns inte 
standardtider för alla typer av kompositer och 
kaviteter [14]. I djupa approximala lesioner, där 
avståndet mellan ljuskällan och fyllningsmateri-
alet är stort, kommer effekten av ljushärdningen 
att minska [15]. Härdningstiden bör då fördubb-
las, både för bondingmaterial och för komposit. 
Kompositmaterial med mycket färgpigment krä-
ver längre härdningstid [16]. Därför går det att 
lägga tunna skikt av en lågpigmenterad kompo-
sit i botten av approximala lådor när de estetiska 
förhållandena är okritiska. 

Man bör sträva efter bästa möjliga anatomiska 
utformning av restaurationen före ljushärdning-
en för att minska behovet av konturering och 
slipning av härdat material, något som kan för-
svaga restaurationen [17]. 

putsning/polering
Ytan på restaurationen bör vara så slät som möj-
ligt. En ojämn yta ackumulerar plack, blir lättare 
missfärgad och orsakar mer slitage på antagonis-
ter [18, 19, 20]. En slät fyllning känns bättre för 
patienten. Putsning och polering bör ske med 

Figur Vii a–e
Putsning och polering av posteriora kompositfyllningar:
a) Efter grovputsning med diamant eller sten används finare diamanter eller hårdmetallborr med tolv blad eller fler. 
Resterande överskott avlägsnas, ytan finjusteras och ocklusala interferenser anpassas. 
b) Putsskivor är också utmärkta till posteriora restaurationer, speciellt över randvulst och fyllningskanter. Använd gärna 
kilar för att få plats vid randvulsten.
c) Till högglanspolering kan man använda silikonimpregnerade borstar, gummipolerare eller textilhjul med diamantpasta.
d) Fyllningsöverskott gingivalt kan avlägsnas med skalpellblad nr 12 eller liknande.
e) Oscillerande instrument kan också användas till att ta bort approximala överskott och man kan då avsluta med 
plastspetsar med diamantpasta.

vattenkylning för att ytorna inte ska överhettas.
Kontureringen ger restaurationen den primä-

ra anatomiska formen. Det kan göras med gröna 
stenar, diamanter och/eller grova hårdmetall-
borr. Grova instrument arbetar snabbt, men det 
kan behövas mycket efterarbete på ytan. Sedan 
tas eventuella överskott bort, ytans morfologi 
formas finare och ocklusala interferenser juste-
ras. Här används finare diamanter eller hårdme-
tallborr med tolv blad eller mer. Dessa ger en fin 
yta och skadar inte emaljen på samma sätt som 
diamanter och stenar.

Putsskivor är utmärkta till släta och konvexa 
områden. Det finns flera system med graderade 
skivor som kan användas i alla steg, från kontu-
rering till slutpolering. De är speciellt lämpade 
för utformning och polering av randvulsten. Det 
är gynnsamt att placera en kil approximalt för att 
ge plats åt skivan (figur vii a–e). 

Det finns många system för polering av kom-
posit som är gjorda av silikongummi med slipme-
del och som är utformade efter vilken yta de är 
avsedda för och indelade efter hur grovt slipme-
del de har. De flesta system är delade i ett till fyra 
arbetssteg från grov till högglans. Antalet nöd-
vändiga behandlingssteg beror på hur rå ytan är 
efter konturering och grovputsning. 

Silikonimpregnerade borstar kan användas till 
högglanspolering. Gummipolerare eller textilhjul 
med diamantpasta ger också bra slutpolering.

En tät matris gingivalt ska göra att putsning 
inte är nödvändigt här. Eventuellt överskott kan 
tas bort med skalpellblad nr 12 eller liknande. 
Roterande instrument måste användas försiktigt 
för att inte göra skada. Oscillerande instrument 
kan användas och man kan avsluta med plast-
spetsar med diamantpasta. Polerstrips är svåra 
att använda, speciellt distalt i molarregionen, 
och det kan vara problematiskt att placera strip-
set approximalt utan att skada kontaktpunkten. 
Använd eventuellt kilar.

reparationer
I vissa fall kan gamla kompositfyllningar med 
fördel repareras i stället för att ersättas i sin hel-
het. Byte av hela fyllningen kan leda till onödig 
förlust av tandsubstans, försvagning av tanden 
och pulpaskador. En reparation är mindre inva-
siv och är tidsbesparande och bör göras speciellt 
vid lokala, mindre defekter [21]. Artikelförfattar-

a

b

c

d

e
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na rekommenderar att man ökar retentionen till 
den gamla fyllningen med hjälp av en grov dia-
mant eller sandblästring [22, 23]. Därefter är det 
lämpligt att etsa ytan samt eventuell tillgänglig 
emalj. Kaviteten fylls sedan som vanligt. Studier 
visar att kompositreparationer kan vara effektiva 
och en 2-årsuppföljning visar goda resultat. Sys-
tematiska uppföljningsstudier saknas emellertid 
ännu [24].

sammanfattning
Noggrannhet i alla delar av behandlingen är en 
förutsättning för att få en restauration av god 
kvalitet. Nyckelord är fuktkontroll, stabilt och 
passivt matrissystem samt tillräckligt med tid. 
Följ alltid tillverkarens rekommendationer, men 
öka gärna härdningstiden, speciellt i djupa ka-
viteter. Urvalet av instrument och hjälpmedel 
är stort. Det är viktigt att lära känna sitt mate-
rial och sina instrument. De fall som visas här 
är från en allmänpraktik. Tidsåtgången för små 
fyllningar är cirka 30 minuter och för stora drygt 
en timme. Att sätta av tillräckligt med tid är oftast 
en god kvalitetsinvestering. 

english summary
Placement of a filling. Aspects of operative restora-
tion procedures
Torgils Lægreid, Tom Paulseth and Arne Lund 
Tandläkartidningen 2011; 103 (2): 54–9
Restoration of medium to large defects in pos-

terior teeth can be challenging and time-consu-
ming, especially when working with extensive 
and subgingival preparations.

As an alternative to cotton rolls and other ab-
sorbing materials in combination with a saliva 
ejector, rubber dam is a suitable supplement for 
moisture control.

An appropriate anatomical shape of the resto-
ration, with tight and correctly placed contacts 
to the neighboring teeth reduces the risk of frac-
ture of the marginal ridge and food impaction. 
Different matrix systems can perform well in 
combination with interdental wedges and sepa-
ration rings. A passive system that is not depen-
ding on manual pressure or manipulation during 
the curing provides the best results.

Proper handling of the adhesive and the com-
posite is crucial. The manufacturers’ instruc-
tions and recommendations should be adhered 
to, and the curing time has to be increased when 
there is a longer than normal distance from the 
curing device to the material.

An oblique incremental technique is recom-
mended for adequate curing, minimal contrac-
tion stress and thereby less risk for voids and 
leakage. 

Artikeln är översatt 
från norska av Nordisk 
Oversættergruppe, 
Köpenhamn.
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 D enna översiktsartikel beskriver håll-
barhet hos dagens plastbaserade ma-
terial och grundar sig framför allt på 
randomiserade kontrollerade (rct) 
studier. Långtidsuppföljningar av ad-

hesiva system visar på en kontinuerlig degradering 
av bindningseffektivitet hos samtliga adhesiver. 
I korttidsuppföljningar visar nyare självetsande 
bindningssystem lika bra klinisk retention som 
»etch-and-rinse«-adhesiver i klass v-lesioner. 
Hållbarhet hos omgjorda amalgam har länge va-
rit bättre än för komposit, men nya longitudinella 
studier visar vid flera tillfällen en livslängd hos 
komposit som kan jämföras med amalgam. De 
vanligaste orsakerna till omgörning av komposit-
fyllningar är sekundärkaries och materialfraktur. 
Kariesriskpatienter visade signifikant högre risk 
att få sekundär karies i anslutning till komposit 
jämfört med amalgamfyllningar. Komposit har i 
jämförelse med kompomer och resinmodifierad 
glasjonomer den högsta medellivslängden (tio 
år) vid ersättningar av anteriora hörnförluster. 
Det finns inte evidens för att packbara, fiberför-
stärkta och lågkrympande kompositer har bättre 
klinisk effektivitet än konventionella hybrid-
kompositer. Posteriora kompositfyllningar med 
eller utan flow-komposit i den cervikala delen 
av den approximala lådan visar samma frekvens 
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SAMMANFATTAT Plastfyllningarnas 
hållbarhet är multifaktoriellt be-
tingad, där operatörens skicklighet, 
patienten, lokalisation och storlek 
på fyllningen samt fyllnadsmate-
rial och bindningssystem är viktiga 
faktorer.
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lyckade fyllningar i upp till 7-årsuppföljningar. 
En kompositfyllning utförd med bra material och 
bra fyllningsteknik har i dag mindre än 2 procent 
misslyckande per år under 3–5 års uppföljningar. 
Faktorer som operatörens skicklighet, patientens 
kariesrisk och parafunktioner har troligen större 
betydelse för fyllningens hållbarhet än komposi-
tens krympningsstress. 

hÅllBarhet
Fyllningens hållbarhet (överlevnad) har defi-
nierats som tiden från framställning till omgör-
ning, misslyckande eller reparation. Operatören 
väljer material efter detta i sin behandlingspla-
nering eftersom fyllningar som håller länge ska-
par förtroende för operatören hos patienterna. 
Fyllningens hållbarhet har en multifaktoriell 
karaktär. Flera faktorer utöver materialets egen-
skaper spelar roll, såsom: operatörens skicklig-
het, patienten, tandens lokalisation och kavite-
tens storlek. Inom den adhesiva tandvården sker 
en kontinuerlig material- och metodutveckling. 
Introduktion av nya behandlingsmetoder, för-
bättrade material och effektiva profylaxprogram 
påverkar livslängden hos våra fyllningar. Om-
görning av fyllningar är och kommer att vara ett 
problem som upptar en stor del av tandläkarens 
arbete [1]. Brist på dokumentation av flera nya 
material har ofta följts av en hög frekvens av 
misslyckade fyllningar och patienterna har fått 
betala ett högt pris.

kliniska utVärderingsstudier
Hur bedömer man hur bra ett material håller? 
Kliniska longitudinella studier kan vara prospek-
tiva eller retrospektiva. En retrospektiv studie an-
vänder sig av journaluppgifter av tidigare utförda 
behandlingar [2]. I en prospektiv studie bestäms i 
förväg när studien börjar, hur och hur länge man 
följer upp den, samt att behandlingarna rando-
miseras. Livslängd uttrycks genom att man anger 
hur många procent fyllningar som misslyckas 
per år. Risken att en fyllning misslyckas ökar 
med åldern och man bör därför ha längre utvär-
deringsperioder för att kunna bedöma ett nytt 
material. De första åren misslyckas inte många 

»Introduktion av nya behandlingsmetoder, förbättrade 
material och effektiva profylaxprogram påverkar livs
längden hos våra fyllningar.« 
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fyllningar och låga årliga misslyckandefrekven-
ser uppnås. För att spegla tandvård ute på fältet 
har tvärsnittsstudier använts relativt ofta sedan 
1980-talet [1, 3, 4]. Under några dagar/veckor, 
registreras för alla utförda fyllningar »varför de 
görs« och »åldern« på de omgjorda fyllningarna 
tas fram ur journalen. Åldern beskrivs i dessa 
studier som medianvärde av samtliga omgjorda 
fyllningars ålder. Journaluppgifter är tyvärr säl-
lan fullständiga och i dessa studier saknas i de 
flesta fall exakta fakta om materialval och när 
fyllningen gjordes (57–80 procent) [1, 4, 5]. Op-
dam et al redovisade nyligen att en beräkning av 
hållbarhet i tvärsnittsstudier, när det dessutom 
saknas många fakta, ger dålig evidens [6]. Kon-
klusionen var att medianålder av omgjorda fyll-
ningar är ett dåligt mått på fyllnadsmaterialets 
hållbarhet [2, 6, 7]. En randomiserad, kontrol-
lerad longitudinell studie (rct) anses i dag vara 
förstahandsval för en klinisk utvärdering för att 
undersöka materialets hållbarhet. I denna artikel 
baseras överlevnadsfakta av material och tekni-
ker i huvudsak på rct-studier från senare år. 

adhesiVa Bindningssystem
Under mitten av 90-talet började amfifila bind-
ningssystem användas, vilka även fungerar på 

Figur II. Kumulativa relativa loss-
nandefrekvenser (procent) av bind-
ningssystem testade i klass V icke 
kariösa cervikala lesioner under en 
13-årsuppföljning. Tre 3-steg etch-
and-rinse-system (Optibond, Perma-
gen, Scotchbond Multi-Purpose), ett 
4-steg etch-and-rinse-system (Syntac 
Classic), ett 1-steg självetsande sys-
tem (PSA), och ett resinmodifierat 
glasjonomercement (Vitremer).
(Efter van Dijken JWV, Pallesen U 2008 [9])

0m 6m 12m 18m 2y 3y 4y
Optibond 0 0 2,3 2,3 6,8 10 15

Permagen 0 17,1 24,4 31,7 46,2 61,5 65,8

PSA 0 0 2,2 4,3 9,3 12,8 15,4

Scotchbond MP 0 7 16,3 21 32,6 44,2 46,4

Syntac Classic 0 0 10,6 10,6 10,6 14 19,1

Vitremer 0 0 4,1 4,1 7,3 7,3 10,2

   

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 

Optibond 

Permagen 

PSA 

Scotchbond MP 

Syntac Classic 

Vitremer 

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Optibond
Permagen
PSA
Scotchbond MP
Syntac Classic
Vitremer

Re
la

ti
va

 fr
ek

ve
ns

er
 lo

ss
na

de
 fy

lln
in

ga
r (

%
)

0 1 2 4 6 8 10 12 

År

Figur I. Kumulativa relativa lossnan-
defrekvenser (procent) av bindnings-
system testade i klass V icke kariösa 
cervikala lesioner under en 13-årsupp-
följning. Tre 3-steg etch-and-rinse-
system (All-Bond 2, Clearfil Liner 
bond, Denthesive), ett 2-steg etch-
and-rinse-system (Gluma 2000) och 
tre 2-steg självetsande system (ART, 
Denthesive 2, PUB3).
(Efter van Dijken JWV, Sunnegårdh-Grönberg K, 

Lindberg A 2007 [8])

0m 6m 12m 18m 2y 3y 4y 5y
Allbond2 0 1,8 3,5 7 9,8 10 12 14,6
ART 0 4,6 4,6 4,6 9,1 12,5 13,3 16,7
ClearfilLB 0 1,8 3,5 5,3 7 8,8 12,3 14
Denthesive 0 27,2 39,5 58,1 64,3 71,4 81,6 89,5
Denthesive2 0 20,5 34,1 36,4 51,3 62,9 65,7 68,6
Gluma2000 0 22,9 27,1 37,5 51,2 60,5 67,6 67,6
PUB3 0 2,3 7 11,6 13,9 18,6 23,3 38,1
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dentin. Självetsande primers (sea), vilka an-
vänder »non-rinse« syra-monomerer, har under 
2000-talet tagit en stor del av marknaden. Det 
slutliga testet av adhesiva material är klinisk ut-
värdering i klass v-lesioner (tandborstskador). I 
dessa lesioner utan makro-mekanisk retention 
lossnar fyllningar fastsatt med ineffektiva bind-
ningsmaterial snabbt. Antal lossnade fyllningar/
år ger ett bra mått på klinisk bindningsstyrka. 
»Full acceptance« enligt aDa:s rekommendatio-
ner uppnås om ett adhesivt system visar att > 90 
procent av fyllningarna sitter kvar efter 18 må-
nader.

Figur i–ii visar longitudinella systematiska 
uppföljningar av olika bindningssystem under 13 
år [8, 9]. Samtliga fyllningar utfördes utan invol-
vering av emaljen incisalt om lesionen och därför 
studeras i princip enbart bindningen till dentin. 
Fem system har en retention > 50 procent efter 13 
år. De fyra sämsta materialen som visade reten-
tionssiffror < 30 procent borde aldrig ha kommit 
ut på marknaden. En kontinuerlig klinisk degra-
dering av bindningseffektivitet syns. Att emalj 
fortfarande ger bättre klinisk retention visas när 
man även etsar emaljen incisalt om lesionen. 
Med den tekniken visades 94 procent retention 
för Optibond/Prodigy och 85–90 procent för 
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PermaQuick/Amelogen efter 13 år [10]. Tabell 1 
visar en sammanfattning av klinisk retention av 
bindningssystem rapporterade i kliniska klass 
v-studier 1998–2004 och 2004–2009 med aktu-
ella bindningssystem [10, 11]. Observera att re-
sultatet inom respektive grupp varierar mycket 
(figur i–ii). Dagens sea visar klart bättre klinisk 
retention. Efter sex år visar en av de mest un-
dersökta 2-steg-sea (Clearfil SE) en 75 procent 
dentinretention jämfört med 60 procent för en 
2-steg-etch-and-rinse-adhesiv (PQ1) [12]. Kor-
tare observationer av 1-steg-sea visade 93 pro-
cent retention efter två år (Xeno iii), och 96,7 
procent respektive 96,5 procent retention efter 
tre år (G-bond, AdheSe) [13, 14]. 

ljushärdning
Kvaliteten hos kompositer påverkas av ljushärd-
ningen. Total ljusenergidensitet (J/cm2) beräknas 
genom att multiplicera lampans »energioutput« 
med härdningstiden. Flera olika ljushärdnings-
tekniker har rekommenderats under senare år 
(tabell 2). Lampor med flera ljusintensitet/-tek-
niker marknadsförs. Soft-start-tekniken har varit 
den mest diskuterade tekniken. En annan ap-
proach är marknadsföring av högintensitetslam-
por. Hög energi och snabbare härdning medför 
högre stressbildning vid bindningsyta tand–kom-

posit och ökade risker med sämre kant anslutning. 
Hög värmeutveckling kan dessutom leda till pul-
paskador. Det finns ingen klinisk evidens som 
visar fördelar och nackdelar med ovan nämnda 
tekniker.

anteriora kompositfyllningar
Det saknas studier av klass iii-fyllningar med 
nyare kompositer/bindningsmaterial. Gällande 
framtandhörnförluster publicerades nyligen en 
14-årsuppföljning av fyllningar utförda i kom-
posit, kompomer och resinmodifierad glasjono-
mercement [7]. Det visades att 36,5 procent gjor-
des om under den perioden med en uppskattad 
genomsnittlig överlevnadstid för alla material 
på 8,8 år (figur iii). Komposit visade den högsta 
överlevnadstiden med 10 år, kompomer 7,5 år och 
resinmodifierad glasjonomer 6,9 år. Ingen skill-
nad fanns mellan män och kvinnor. Fyllningarna 
i 12 och 22 visade signifikant högre misslyckan-
de än i 11 och 21. Signifikant fler misslyckanden 
fanns hos bruxister. 

posteriora kompositfyllningar 
Kompositens egenskaper påverkas av många 
variabler som monomersammansättning, filler-
typ och konversionsgrad. Under senare år har 
så kallade mikrohybrida kompositer, med 0,5–1 

TABELL 2. Belysningstekniker

Kontinuerlig härdning Traditionellt härdningssätt där man under härdningstiden använder ett fast energi-outputsvärde. 
Minimumvärde borde vara > 350 mW/mm2. De flesta lampor ligger mellan 600–900 mW/mm2. 
Högenergilampor kan ligga mellan 900–1500 mW/mm2

Soft start Härdning med initialt (första 10 sek) låg intensitet följt av hög intensitet under resterande tid 
(oftast 30 sek). Olika varianter beskrivs och finns i härdningslampor. 
»Stepped«: Den höga intensiteten följer direkt efter de första 10 sek.  
»Ramped«: Ljusintensiteten ökas allt eftersom, från låg (100mW/cm2) till maximal intensitet, 
under de första 10 sek. 
 »Exponentiella«: Ljusintensiteten ökar från lägsta värdet (0mW/cm2) till maximal intensitet 
under de första 5 eller 10 sek.

Puls-aktivering Liknar soft-startteknik. Den börjar med en kort härdning av 3–5 sek följt av en paus och sedan en 
avslutande härdning.

TABELL 1. Medelvärden och spridning av årlig lossnandefrekvens (procent) för olika adhesiva klasser 
efter en sammanställning av Peumans et al (2005) och en uppdatering av samma forskningsgrupp  
2010 (van Meerbeek et al, 2010) [11, 10].  
E&R = etch-and-rinse-system,  SEA = självetsande adhesiva system

1998–2004 (%) 2004–2009 (%)

3-steg E&R 4,8 (0–16) 3,5

2-steg E&R 6,2 (0–19,5) 6,0

2-steg SEA                
alla, inkluderad »starka«

4,7 (0–19,3) * 4,7 *5 av 9 adhesiva system använde selektiv 
emaljets med fosforsyra.

2-steg SEA                  
»milda/intermediat stark«

2,0 2,0

1-steg SEA   8,1 (0–48,0)** 3,2 **24 av 38 studier av adhesiva system 
använde selektiv emaljets med fosforsyra.

GIC   1,9 (0–7,6) 1,9
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Figur III. Kaplan Meier överlevnadsanalys av 85 
klass IV-fyllningar evaluerad som en funktion av 
använt material. Kumulativ överlevnad visas 0–100 
procent. Tid i år.  
RmGlj = resinmodifierad glasjonomercement.
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Figur IV a–d. 25-årsupp-
följning av kompositfyll-
ning 26mo gjord i en av 
de första ljushärdande 
kompositerna (P30). 
Fyllningen gjordes utan 
dentinadhesiv men med 
etsning och resinförseg-
ling av fyllningens kant-
anslutningar. En långsam 
ytdegradering syns samt 
att ytan blir mörkare med 
tiden, men fyllningens 
hållbarhet är bra, inte 
minst därför att den ut-
fördes på ett bra sätt från 
början.
a) Direkt efter att fyll-

ningen är gjord. 
b) Efter 8 år. 
c) Efter 15 år. 
d) Efter 25 år.

a b

c d

µm stora fillerpartiklar av glas eller zirkonium 
kompletterad med små mängder mikrofiller-
klusters, ersatt tidigare hybridkompositer inne-
hållande större partiklar. För att förbättra han-
teringsegenskaper, öka nötningsmotstånd och 
höja livslängden av den polerade ytan, har under 
senaste decenniet flera modifierade och nyut-
vecklade kompositmaterial lanserats: packnings-
bara, ormocer-, smarta, nano- och lågkrympande 
kompositer.

Hållbarhet hos komposit  
jämfört med amalgamfyllningar 
Komposit och amalgam anses i dag vara lämpliga 
material för användning i klass i- och klass ii-
kaviteter (figur iv a–d). Äldre longitudinella stu-
dier visade resultat med en stor variation. Efter 
åtta år eller längre redovisas en årlig misslyckan-
defrekvens mellan 1–6 procent för komposit- och 
1–7 procent för amalgamfyllningar [15, 16]. Flera 
av dessa kompositstudier är inte representativa 
för dagens materialutbud. I studier där man jäm-
för amalgam och komposit håller komposit lika 
bra [17] eller lite sämre än amalgam [15]. I tvär-
snittsstudier från 90-talet, baserade på fyllningar 
gjorda i allmän praktik, är hållbarheten hos om-
gjorda amalgam cirka två gånger längre än för 
komposit [16]. 
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Studier från usa och Portugal visade att amal-
gam håller bättre än komposit hos barn och ung-
dom [18, 19]. Bernardo et al utvärderade 1 748 
posteriora amalgam- och kompositfyllningar 
i permanenta tänder hos 472 barn (8–12 år) i 
Portugal. Efter en uppföljning på upp till sju år 
rapporteras 0,82 procent årligt misslyckande 
för amalgam- och 2,21 procent för kompositfyll-
ningar. Stora fyllningar hade kortare överlevnad. 
Risken att få sekundärkaries var 3,5 gånger större 
för komposit än för amalgam, medan risken att 
få en fraktur var 0,9 gånger lägre för komposit 
än för amalgam. I usa evaluerades 267 ocklu-
sala amalgam och 267 kompomer/kompositfyll-
ningar hos barn, 6–10 år, under en femårsperiod 
(medelålder cirka tre år). I primära tänder ersat-
tes 5,8 procent av kompomer och 4 procent av 

amalgamfyllningar av vilka 3 procent respektive 
0,5 procent på grund av sekundärkaries. I perma-
nenta bettet ersattes 15 procent av komposit- och 
11 procent av amalgamfyllningarna; för fem år 
gamla fyllningar var siffrorna 22 procent  respek-
tive 16 procent. Inga skillnader var signifikanta. 
Det är troligt att dessa studier har genomförts på 
högriskbarn med tanke på de höga omgörnings-
siffrorna för ocklusala fyllningar. I en liknande 
studie i Köpenhamn evaluerades alla komposit-
fyllningar utförda under en fyraårsperiod [Palle-
sen et al, i manuskript]. 4 355 posteriora kompo-
sitfyllningar på 2 281 barn och ungdomar (5–19 
år), utförda av 115 tandläkare, evaluerades upp 
till åtta år. Postoperativa besvär rapporterades i 
2 procent. Den årliga omgörningsfrekvensen var 
1,6 procent. Sekundärkaries var den vanligaste 

TABELL 3. Kliniska evalueringar av så kallad »golden standard«-komposit Tetric Ceram och dess uppföljare Tetric Evo Ceram. 

Studie
Evaluerings- 
period (år) Klass I Klass II Bortfall (%)

Bonding- 
system

Misslyckande/
år (%) Patientkarakteristika

Tetric Ceram

Hugo 2001 [36] 2 213 31 Syntac 
classic

12,4 Små kaviteter

van Dijken & Sunnegårdh 2005  [37] 4 61 6,6 Exite 1,9 Ej selekterade patienter

Ernst et al 2006 [31] 2 56 0 SB1 0,9 Ej selekterade patienter

Dresch et al 2006 [38] 1 20 17 0 Excite 0 Tandläkarstudenter

Bekes et al 2007 [39] 2 17 50 33 Adhese, 
Excite

5,6 Utesluter bruxister; enbart 
fyllningar gjorda under 
kofferdam

Mahmoud 2008 [40] 2 35 2,3 Excite 0,7 Tandläkarstudenter

Manhart et al 2009 [41] 4 46 8,0 Syntac 
classic

0,5 Mycket bra munhygien

Krämer et al 2009 [42] 4 32 0 Syntac 
sprint

0 Mycket bra munhygien

Shirrmeister et al 2009 [43] 4 24 – Syntac 
classic

1,1 Ej selekterade patienter

Palaniappan et al 2009 [44] 3 11 5 0 Adhese 0 Tandläkarstudenter, mycket 
bra munhygien, låg/moderat 
karies

Bottenberg et al 2009 [45] 5 26 36 Syntac 4,2 Tandläkarstudenter, 
tandvårdspersonal; mycket 
bra munhygien

van Dijken & Pallesen 2010 [35] 7 57 3,4 Exite 2,0 Ej selekterade patienter

van Dijken & Pallesen 2010 [46] 6 59 3,3 Excite 1,7 Ej selekterade patienter

 
Tetric Evo Ceram

Mahmoud 2008 [40] 2 35 2,3 Excite 1,5 Tandläkarstudenter

Palaniappan et al 2009 [44] 3 12 5 0 Adhese 0 Tandläkarstudenter, 
tandvårdspersonal; mycket 
bra munhygien

van Dijken & Pallesen 2010 [46] 6 59 3,3 Excite 2,1 Ej selekterade patienter
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Figur VI. Rand-
vulstfraktur 24. 
Fyllningsfraktur 
är en av de två 
vanligaste omgör-
ningsorsakerna av 
komposit.

Figur V. Sekundär 
karies, en av de 
vanligaste omgör-
ningsorsakerna av 
kompositfyllning-
ar, disto-gingivalt 
av 24mod.

omgörningsorsaken efter åtta år (8,4 procent). 
Ingen skillnad fanns för kavitet med eller utan 
kalciumhydroxidisolering. Ocklusala kaviteter 
höll bättre än flerytskaviteter. Det är en stor skill-
nad i denna population med profylaktiska åtgär-
der jämfört med den kariesaktiva portugisiska 
populationen.

En finsk retrospektiv studie visade att över-
levnadstiden hos amalgam och komposit var lika 
[2]. Amalgam utförd i 1980-kohorts var sämre 
än 1970- och 1960-kohorten, vilket kan tyda på 
att tandläkare har blivit mer vana vid att arbeta 
med komposit och är mindre vana med amalgam. 
Opdam et al [16] kunde i en retrospektiv studie, 
utförd i en privat praktik med tandläkare vana 
både med komposit och amalgam, inte visa nå-
gon skillnad mellan amalgam- och kompositfyll-
ningar efter fem och tio år. Mer sekundär karies 
observerades vid komposit och fler misslyckan-
den på grund av frakturer för amalgamfyllningar 
[16]. Samma forskargrupp visade att tandläkar-
studenter kunde uppnå bra resultat med kompo-
sit med årliga misslyckanden på 2,8 procent un-
der en femårsperiod [20]. Nyligen publicerade 
Opdam et al en tolv års retrospektiv utvärdering 
av stora fyllningar utförd i en privat praktik i 
Holland 1983–2003 [21]. Amalgam användes tills 
1994 och efter det hybridkomposit. Efter fem 
år fann de ingen skillnad mellan amalgam och 
komposit. Efter tolv år visade komposit utförd 
i gruppen lågkariesriskpatienter bättre hållbar-
het, medan i gruppen högkariesriskpatienter 
observerades ingen skillnad. I högriskgruppen 
var amalgam signifikant bättre för 3-ytorsfyll-
ningar, men inte för 4–5-ytorsfyllningar. Det år-
liga misslyckandet för komposit minskade från 
1,06  procent vid fem år till 0,88 procent vid tolv 
år, medan det för amalgam blev dubbelt så stort 
från 0,98 procent vid fem år, till 2,05 procent vid 
tolv år. Denna studie bekräftar fynd från tidigare 
studier, att patientens kariesrisk, bedömd av den 
behandlande tandläkaren, spelar en stor roll för 
fyllningens livslängd [21–23]. Patienter med hög 
kariesrisk visade signifikant kortare hållbarhet 
vid fem år och tolv år och hade 2,5 gånger högre 
risk att få sekundär karies. Karies som omgör-
ningsorsak observerades oftare för kompositfyll-
ningar, framför allt hos högriskpatienter, medan 
en stor del av amalgamfyllningarna misslyckades 
på grund av frakturer eller sprickbildning i tan-
den. 

De flesta moderna kompositer visar i longitu-
dinella uppföljningar bra klinisk kvalitet under 
de första tre åren. Längre studier visar ett ökat 
misslyckande under andra halvan av studien 
[23]. För att i dag kunna se skillnader mellan 
olika material eller tekniker behövs därför troli-
gen studier längre än 3–5 år. Inte minst därför att 
sekundär karies har en långsam progression i po-
pulationer med relativt bra profylax. I longitudi-
nella studier av »golden standard« bland hybrid-

kompositer (Tetric Ceram) visar 10 av 13 studier 
ett årligt misslyckande med mindre än 2 procent 
medan de övriga tre studierna rapporterar miss-
lyckande upp till 12,4 procent/år (tabell 3). De 
vanligaste omgörningsorsakerna är karies och 
materialfraktur (figur v–vi). Variationen i håll-
barhet kan delvis förklaras av skillnader i urvalet, 
medan operatören troligen är en av de viktigaste 
faktorerna till utfallet. I en del undersökningar 
evalueras dessutom mycket få fyllningar.
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Krympningsstress och C-faktor
Polymerisationskrympning och senare krymp-
ningsstressen som uppstår vid bindningen mel-
lan tand och fyllning har under många år ansetts 
tillhöra en av de mest avgörande faktorerna för 
fyllningens kvalitet. Flera fynd rapporterade 
under senare år pekar på att de troligen inte har 
den stora betydelsen. Den kompositersättning 
som visar minst polymerisationsstress är kompo-
sitinlägget, där krympning enbart finns i cement-
skiktet. Initialt visades bättre kantanslutning för 
inlägg jämfört med direkta fyllningar. I kliniska 
korttidsstudier redovisas något bättre hållbarhet 
hos inlägg jämfört med direkta fyllningar. Men i 
två stycken elva år långa kliniska uppföljningar 
visade kompositinlägg inte bättre hållbarhet [24, 
25].

Kavitetens konfigurationsfaktor (c-faktor) 
är antalet bundna ytor i förhållande till antalet 
fria ytor. Ju större andel bunden yta, desto högre 
bindningsstress kan förväntas. Klass i-kaviteter 
har därför ansetts ha högst risk att utveckla 
krympningsstress. I en tolv års utvärdering av 
stora ocklusala fyllningar kunde den förväntade 
effekten av hög krympningsstress inte påvisas. 
Fyllningarna visade en utmärkt hållbarhet med 
ett kumulativt misslyckande av enbart 2,4 pro-
cent på tolv år [26]. Faktorer som operatörens 
skicklighet, patientens kariesrisk och parafunk-
tioner har troligen större betydelse för fyllning-
ens hållbarhet än materialets krympningsstress.

Lågkrympande komposit
Lågkrympande komposit introducerades med 
syftet att minska krympningsstressen. Enbart en 
längre studie jämförde en lågkrympande kom-
posit med ett traditionellt krympande material 
[27]. Omgörningsfrekvenser efter fem år visade 
inga signifikanta skillnader, 10,4 procent (InTen-
S) och 14,3 procent (Point 4). Sekundärkaries var 
den främsta omgörningsorsaken och de flesta 
angreppen observerades hos kariesriskpatienter. 
Det finns i dag inte klinisk evidens att lågkrym-
pande komposit kan resultera i en förbättrad fyll-
ningsöverlevnad. 

Packbara kompositer
Under senare delen av 1990-talet introduce-
rades så kallade packbara eller kondenserbara 
kompositer med en konsistens som mer liknade 
amalgam än traditionella kompositer. Syftet var 
att minska teknikkänsligheten associerad med 
att göra posteriora kompositfyllningar. Enbart 
några få 1–3 år långa kliniska utvärderingar har 
publicerats. Två kompositer visade 7 procent el-

ler mer årligt misslyckande medan andra mate-
rial inte var bättre än universala hybridkompo-
siter [28, 29]. Fiberförstärkta kompositmaterial 
visade 13 procent och 25 procent misslyckande 
efter sex år [23]. Flera material marknadsförda 
som packbara kompositer visade undermålig 
klinisk kvalitet och hanteringsegenskaperna för-
bättrades inte. 

Nanokompositer
Nanoteknologi definieras som produktion och 
hanterande av material och strukturer i storleks-
ordning 0,1–100 nanometer med olika fysikaliska 
och kemiska metoder. Att tillsätta nanofiller ökar 
fillermängden i komposit, förbättrar mekaniska 
egenskaper och fyllningens yta kan bli välpole-
rad. 

Nanofylld komposit: Dessa innehåller en kom-
bination av individuella partiklar av nanostorlek 
och agglomerat av nanofiller (nanoklusters). Två 
2-årsstudier har publicerats av det enda nano-
fyllda komposit som marknadsförts i Skandina-
vien (Filtek Supreme). Efter två års utvärdering 
registrerades årliga misslyckanden på 1,9–2,2 
procent  [30, 31]. Ingen skillnad fanns med kon-
trollmaterialet Tetric Ceram. 

Nano-hybrida komposit: Många av dagens 
kompositer innehåller utöver glasfiller som i 
hybridkompositer, även små mängder nanofiller 
och/eller nanofillerklusters. I tabell 4 visas kort-
tidsresultat av några av de vanligaste nanofyllda 
kompositerna. De längsta utvärderingarna på 
upp till fyra år visar låga årliga misslyckandesiff-
ror (1,9 procent). 

Sandwichfyllningar
Underfyllning med låg elasticitetsmodulusma-
terial under komposit rekommenderades under 
1990-talet för att minska mängden komposit och 
som ett stress-absorberande skikt. Öppna sand-
wichfyllningar med konventionell glasjonomer-
cement visade redan efter två års uppföljningar 
höga misslyckandesiffror, med fraktur och ut-
löst cement som omgörningsorsaker. Opdam et 
al rapporterade från en retrospektiv studie att 
total-ets-kompositfyllningar hade signifikant 
bättre överlevnad (88,1 procent) efter nio år än 
stängda sandwichfyllningar med resinmodi-
fierad glasjonomer (70,5 procent) [22]. Det kan 
konkluderas att med tanken på den goda håll-
barhet dagens kompositfyllningar utan under-
fyllning visar, finns det ingen anledning att göra 
sandwichfyllningar med glasjonomercement. 
Undantag är öppna sandwichfyllningar med 
resinmodifierad glasjonomer, vilka fungerade 
tillfredsställande i stora och cervikalt djupa ka-
viteter där det är svårt att göra bra direkta kom-
positfyllningar. I en 6–7-årsuppföljning observe-
rades 3 procent misslyckanden per år. Detta är 
mycket acceptabelt med tanke på kaviteternas 
storlek och svårighetsgrad [32]. 

»Det finns i dag inte klinisk evidens att lågkrympande 
komposit kan resultera i en förbättrad fyllnings
överlevnad.«
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TABELL 4. Kliniska evalueringar publicerade i litteraturen och omgörningsfrekvenser av klass I- och 
klass II-fyllningar utförda med nanokompositer. Kontrollkompositer använda i dessa studier visas. 
E&R = etch & rinse adhesiver, SEA = självetsande adhesiver.

Författare År Nano-hybridkomposit År Klass I  Klass II
Misslyckande/ 
år (%)

Kontroll komposit/ 
Misslyckande/år (%) Deltagare

Ergücü & Türkün [47] 2007 Grandio/Clearfil 
Protect Bond (2-steg 
SEA)

1,5 23 22 0 Filtek Supreme/Clearfil 
Protect Bond: 0 %

Mahmoud et al [40] 2008 Tetric Evo Ceram/Exite  
(2-steg E&R) 
Vivadent Ivoclar, 
Liechtenstein

2 35 0 Admira/Admira bond 
(2-steg E&R): 1,4  % 
Filtek Supreme/Single 
bond (2-steg E&R): 0 % 
Tetric Ceram/Exite (2-
steg E&R): 1,4 %

Bra munhygien; 
studenter

Palaniappan et al [44] 2009 Tetric Evo Ceram/ej 
nämnd

3 13 4 0: (24 %  
ej acceptabel 
ytmiss- 
färgning )

Gradia Direct/ej nämnd: 
0 % 
Tetric Ceram/ej nämnd: 
(6,2 % ej acceptabel 
ytmissfärgning)

Bra munhygien; 
studenter: ej 
bruxister

Schirrmeister et al  [43] 2009 Ceram X/XP Bond (2-
steg E&R) 
Dentsply DeTrey

4 5 24 1,8 Tetric Ceram/Syntac 
classic (3-steg E&R): 
1,1 %

Cetin & Unlu [48] 2009 Tetric Evo Ceram/
Clearfil SE  (2-steg 
SEA) 
Vivadent Ivoclar 

1 12 8 0 Filtek Supreme (Clearfil 
SE: 0 % 
Aelite/Clearfil SE: 0 %

Tandvårdspersonal: 
Bra munhygien; 
studenter 

Krämer et al [43] 2009 Grandio/Solobond  
(2-steg E&R)

4 36 0 Tetric Ceram/Syntac 
(4-steg E&R): 0 %

Bra munhygien

Sadeghi et al [49] 2010 Premise/Optibond Solo 
Plus (3-steg E&R) 
Kerr, USA

1,5 35 1,3 Point 4/Optibond Solo 
Plus: 1,3 % 
Premise packable/ 
Optibond Solo Plus: 
2,6 %

Bra munhygien; 
studenter 

Celik et al  [50] 2010 Grandio/Futura bond 
NR (1-steg SEA)  
Voco, Tyskland

1 11 30 0 QuiXfil /Xeno III (1-steg 
SEA): 4,8 %

Bra munhygien; 
ej bruxister

Arhun et al [51] (samma 
studie som Celik et al)

2010 Grandio/Futura bond 
NR (1-steg SEA) 
Voco, Tyskland

2 11 30 0 QuiXfil /Xeno III (1-steg 
SEA): 2,4 %

Bra munhygien; 
ej bruxister

Monteiro et al [52] 2010 Ceram X/Prime & Bond 
NT (2-steg E&R) 
Dentsply DeTrey

2 30 1,7 Surefil/Prime &Bond 
NT: 0 % 
CeramX/Surefil/Prime 
& Bond NT sandwich/: 
1,6 %

van Dijken & Pallesen  [46] 2010 Ceram X/Xeno III 4 162 1,9 Ceram X/Exite: 1,4 % 

Antal fyllningar

Sandwichfyllning med kompomer som un-
derfyllningsmaterial visade i longitudinella 
uppföljningar av stängda (tolv år) och öppna ap-
proximala sandwichfyllningar (nio år) goda kli-
niska resultat med låg omgörningsfrekvens, men 
skiljer sig inte signifikant från kontrollfyllningar 
utan underfyllning [26, 33].

Användning av flow-komposit 
Användning av flytande komposit cervikalt i den 
approximala lådan har blivit mycket populärt 
trots att klinisk evidens saknas. Ett stort antal la-
boratoriestudier visar att tekniken är lika bra el-
ler lite bättre än den direkta kompositfyllningen 

utan flow. Tre kliniska studier jämför intraindi-
viduellt fyllningar med och utan flow. Inga skill-
nader i hållbarhet rapporteras. En 2-årsstudie 
rapporterade 5,4 procent misslyckanden för fyll-
ningar utan flow, och 7,2 procent med flow [34]. 
En annan 2-årsstudie observerade 2,2 procent 
misslyckanden för båda [30]. I en 7-årsuppfölj-
ning var frekvensen misslyckade fyllningar 14,0 
procent utan och 15,5 procent med flow [35].

Självetsande bindningssystem  
i posteriora kaviteter
Självetsande bonding är tänkt att minska post-
operativa besvär. Trots det stora antalet mark-
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TABELL 5. Kliniska undersökningar publicerade i litteraturen och årliga misslyckanden 
av självetsande adhesiver (SEA) i klass I- och klass II-fyllningar.

 

Författare År Adhesiv Komposit År Klass I Klass II
Misslyckande/
år (%)

SEA 
steg

Oberländer et al [29] 2001 Etch & Prime Definite 1 52  9,6 1

Lopes et al [53] 2003 Etch & Prime Definite 2 19 21  2,6 1

Poon et al [54] 2005 NRC/Prime & BondNT Surefil 
Spectrum TPH

3,5 14 
17

15 
8

 5,3 
 2,3

2

Bekes et al [39] 2007 AdheSE Tetric Ceram HB 2  8 25  3,0 1

Gordan et al [55] 2007 FL-Bond Beautifil 8 13 28  0 2

Perdigão et al [56] 2007 Adper Prompt L Pop  
Clearfil S3 bond   
ibond 

Filtek Supreme 1 29 
27 
27

 6,9 
3,7 
55,6

1 
1 
1

Ergücü & Türkün [47] 2007 Clearfil Protect Bond Grandio  
Filtek Supreme 

1,5 23 
22

22 
23

0 
0  

2

Bottenberg et al [45] 2009 Etch & Prime Definite 5 35 4,1 1

Ermis et al  [58] 2009 Clearfil SE Filtek Z250 2 33 0 2

Cetin & Unlu [48] 2009 Clearfil SE Tetric Evo Ceram 
Filtek Supreme XT 
Aelite

1 12 
11 
14

8 
9 
6

0 
0 
0

2

Celik et al [50] 2010 Futura bond NR Grandio 1 11 30 0 1

Arhun et al [51] 2010 Futura bond NR Grandio 2 11 30 0 1

Swift et al [58] 2008 Xeno III Esthet-X 3 30 1,1 1

Manhart et al [41] 2009 Xeno III QuiXfil 4  7 33 2,5 1

Shi et al [59] 2010 Xeno III TPH Spectrum 3 40 3,3 1

Celik et al [50] 2010 Xeno III QuiXfil 1 15 26 0 1

Arhun et al [51] 

(=Celik study)
2010 Xeno III QuiXfil 2 15 26 0 1

van Dijken & 
Pallesen [60]

2010 Xeno III Ceram X 4 91 1,9 1

Antal fyllningar

nadsförda produkter har enbart ett begränsat 
antal korttidsstudier utvärderat dess använd-
ning i posteriora kaviteter (tabell 5). Sju av 17 
studier rapporterar årliga misslyckanden högre 
än 3 procent. I flera av dessa studier beror miss-
lyckanden på redan från början icke fungerande 
bindningssystem. Det kan också observeras att 
vid utvärdering av ett enstaka bättre fungeran-
de bindningssystem varierar resultatet relativt 
mycket mellan olika studier [8, 9]. Detta tyder på 
att även dessa förenklade system har en teknik-
känslighet vilken är operatörsbunden. Studier, 
vilka jämför självetsande bindningssystem med 
etch-and-rinse, visar inga signifikanta skillnader 
mellan de två systemen [39, 46, 56] (tabell 5). 

english summary
Clinical longevity of resin-based restorations in 
permanent teeth
Jan W V van Dijken and Ulla Pallesen
Tandläkartidningen 2011; 103 (2): 60–70
This review covers durability of newer resin 
based materials primarily based on randomi-
zed controlled clinical trials (rct). Long time 
follow-up of adhesive systems show a conti-
nued degradation of the bonding effect for all 
bonding systems. Short time follow-up of ne-
wer self-etch-systems in Class v lesions show 
an equal retention rate as for etch-and-rinse 
systems.  Durability of replaced amalgam resto-
rations has for a long time been better than for 
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resin composites, but newer longitudinal studies 
show longevity of resin composites comparable 
to that of amalgams. The most frequent reasons 
for replacement of resin composite restorations 
are secondary caries and fracture of material. Ca-
ries risk patients show significantly higher caries 
frequency contiguous resin composite compared 
to amalgam restorations. Resin composite com-
pared with compomer and resin modified glass 
ionomer cement show the best mean survival 
(10 year) in Class iv restorations. No evidence is 
found for a better clinical efficacy with packable, 
fiber-reinforced and low-shrinkage resin com-
posites compared with conventional hybrid resin 
composites. Posterior resin restorations with or 

without flow-material in the cervical part of the 
approximal box show same survival frequencies 
in up to 7-years follow-up. Today a resin com-
posite restoration made in a material with good 
properties and performed with a good operative 
technique has an annual failure rate of less than 
2 percent in 3–5 year follow-up. Factors such as 
skill of the operator, patients’ risk of caries and 
parafunctions probably influence the durability 
more than contraction stress in the resin com-
posite.

➤
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 M orgondagens äldre kommer att 
ha andra behov och krav än da
gens generation. De kommer att 
ha högre utbildning, vara mer 
resursstarka, ha andra vanor och 

kräva en optimal behandling. De bonusår, som 
fler och fler uppnår, måste fyllas med kvalitet – 
och lösa proteser är ofta ett oacceptabelt och då
ligt alternativ. Att ge befolkningen möjlighet att 
behålla egna tänder livet ut är en hälsopolitisk 
målsättning [1–4]. Vilka är orsakerna till att tän
der förloras och vilka tandhälsomässiga problem 
möter man på äldre dar? Denna artikel tar upp 
diagnostik och behandling av de äldres tandsjuk
domar och samtidigt beskrivs en del generella 
principer för tandbehandling av äldre.

Klinisk erfarenhet visar att rotkaries och frak
turer på grund av upprepade vävnadsdestrueran
de restaureringar är vanligt hos äldre. Parodontit 
är ett problem, men grunden för denna sjuk
domsutveckling etableras i yngre år och borde ha 
behandlats då. Parodontal sjukdom, som uppstår 
hos äldre, har inte en tidsmässig potential för att 
utgöra ett hot mot tanduppsättningen. 

Vi har tillräcklig kunskap för att bevara en frisk 
och välfungerande tanduppsättning. Det är oe
tiskt att inte följa upp en livslång insats i den fas 
av livet då man är som mest sårbar för att utveck
la tandsjukdomar och när man samtidigt är som 
minst i stånd att ta hand om sig själv. Det borde 
vara en självklarhet att man försöker undvika de 
extra påfrestningar ett havererat bett innebär för 
människor i livets slutskede. Då kan livet avslutas 
med större värdighet. 

rotkaries
Rotkaries visar sig kliniskt som en mjuk, progre
dierande lesion på en rotyta med parodontal fäs
teförlust [5]. Förekomsten är ökande, bland annat 

för att fler vuxna behåller tänderna längre [6]. Att 
detta är ett tillstånd som vanligast förekommer 
hos äldre är logiskt. Det är i denna grupp man of
tast ser blottlagda rotytor som följd av gingivala 
retraktioner, parodontit eller parodontal sane
ring. Själva rotcementet har ofta försvunnit efter 
många års ihärdig borstning eller efter tandbe
handling. Lesionerna finns därför huvudsakligen 
i dentinet. Rotdentin har ett lägre mineralinne
håll än emalj och klarar därför plackbakterier
nas syraangrep sämre. Det kritiska gränsvärdet 
är därför högre (ph 6,2) än för emalj (ph 5,7). För 
att ett syraangrepp ska uppstå på rotytan krävs 
bara en tredjedel av syramängden jämfört med 
emalj. Det typiska exemplet är en stor bro som 
går tvärt av på grund av rotkaries på en eller flera 
stödtänder. 

Risken för att utveckla rotkaries ökar med hög 
ålder [7]. Detta beror på större intag av medici
ner, ofta med salivhämmande effekt, sämre oral 
motorik med förlängd sockertid som följd och 
minskad förmåga till egenomsorg på grund av 
sjukdom. En annan väsentlig faktor är att rot
ytorna är slätare än kronan. Det betyder att den 
självrensande effekten av tunga, läppar och kind 
blir mindre på blottlagda rotytor.

Tvärsnittsundersökningar har visat att utbred
ningen av rotkaries är vanligare i överkäken än 
i underkäken, speciellt för incisiver, hörntänder 
och premolarer [8]. Sannolikt har detta samband 
med skillnader i salivflöde och sockertid. Det är 
större risk att få rotkaries på approximalytor än 
på buckal och lingualytor. De vanligaste predi
lektionsställena är i fyllningskanter och kron
gränser, längs tandköttsranden och i emalj–ce
mentgränsen. Lesioner som ligger subgingivalt 
(cirka 10–20 procent) är speciellt svåra att be
handla [9, 10].

Diagnostik
De tidiga stadierna av rotkaries visar sig ofta som 
en eller flera väl avgränsade, missfärgade områ
den längs emalj–cementgränsen. Kariesskador 
på rotytor ses oftare som missfärgningar över 
mindre eller större områden än som synliga 
kaviteter. Rotkarieslesioner har en tendens att 
spridas lateralt och smälta samman med grann
lesioner, så att lesionen till slut omringar tanden. 
Den sträcker sig sällan i apikal riktning i takt 
med retraktion av gingivan. I stället utvecklas 
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nya isolerade lesioner på den blottlagda ytan. En 
bra klinisk undersökning kräver rena, torrlagda 
ytor och goda ljusförhållanden. Röntgenbilder 
är till stor hjälp vid misstanke om approximal
karies. Aktiva rotkarieslesioner är ofta gulaktiga 
eller ljusbruna och täckta av plack. Vid försiktig 
sondering känns ytan mjuk. I långsamt progre
dierande lesioner antar ytan ofta en brunsvart 
färg och en läderartad konsistens. Inaktiv (av
stannad) rotkaries är i sin klassiska form miss
färgad mörkbrun, nästan svart, och ytan kan un
dantagsvis vara täckt av plack. Rotkarieslesioner, 
som har varit inaktiva under längre tid, kan vara 
helt släta och spegelblanka och missfärgningar är 
det enda tecknet på tidigare kariesaktivitet. Men 
ytans konsistens är ett viktigare symtom för be
dömning av aktivitet än färgintrycket [11]. 

En behandlingsplan måste ha en komplett ka
riesdiagnos som utgångspunkt. Denna omfattar 
såväl en bedömning av processens aktivitet som 
skadans omfattning och lokalisering. Det är vik
tigt att vara klar över att diagnosen »karies« är 
dubbeltydig: kariesprocess som är själva sjukdo
men och kariesskada som är de synliga resulta
ten av sjukdomen. Att undersöka omfattningen 
av kariesskador är relativt lätt – mycket svårare 
är att bedöma sjukdomen, det vill säga kariespro

cessens aktivitet. Det finns inga tillfredsställande 
direkta sätt att mäta kariesaktivitet på. Vi måste 
därför basera våra antaganden på fynd som in
direkt kan säga något om aktiviteten, det vill 
säga sjukdomens intensitet. Genom att studera 
den kliniska kariesbilden, till exempel antal nya 
kaviteter plus växt av tidigare påvisade lesioner 
sedan förra kontrollen, kan vi få en indikation. 
Likaså säger lesionernas lokalisation och utseen
de en del om sjukdomens aggressivitet. Behand
lingsmålet är alltid dubbelt: Dels att kontrollera 
kariesprocessen generellt, dels att stoppa karies
utvecklingen i den enskilda lesionen. Därför blir 
behandlingen också ofta tudelad: Den specifika 
behandlingen tar hand om den aktuella lesionen, 
medan den profylaktiska behandlingsbiten har 
som mål att förhindra nya lesioner att utvecklas 
eller att lesioner vidareutvecklas [12]. Innan be
handling påbörjas måste man bedöma den risk 
en patient har för att få en kariesskada. Genom 
att bedöma faktorerna fluorintag, bakterieföre
komst, salivfaktorer och intag av fermenterbara 
kolhydrater kan vi ta fram en relativt tillförlitlig 
riskprofil av den enskilde patienten [13, 14]. And
ra faktorer spelar emellertid också en roll, till 
exempel användning av partiella proteser, kun
skap, ekonomi, inställning, beteende, social sta
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tus, hälsa, biologi och arv. Äldre människor utgör 
potentiellt en högriskgrupp (figur I och II).

Non-invasiv behandling av rotkarieslesioner 
Terapeutiskt är det viktigt att skilja på aktiva 
och inaktiva rotkariesangrepp. Inaktiva lesioner 
kräver ingen behandling. Aktiva rotkarieslesio
ner kan avstanna, remineralisera och övergå i en 
inaktiv fas om förhållandena anpassas [15]. Möj
ligheterna för detta är bättre på buckalytor än 
på approximalytor. Under vissa förutsättningar 
kan processen på rotytor avstanna även när en 
klinisk kavitet har uppstått. En ytlig defekt el
ler kavitetsbildning bör alltså inte automatiskt 
åtgärdas med fyllning. Genom att inte preparera 

undviker man att försvaga tanden – för det finns 
inget fyllningsmaterial som stärker tanden i cer
vikalområdet.

Vid noninvasiv behandling försöker man få 
aktiva rotkariesangrepp att övergå i en stabil fas. 
En kombination av förbättrad tandhygien och 
olika medikament stoppar oftast vidare progres
sion. De kan vara självadministrerade (men är 
beroende av samarbetsförmåga, »compliance«) 
eller appliceras professionellt (det vill säga med 
högre kostnad). Klinisk applikation av remine
raliserande substanser, som natriumfluorid [16], 
silverdiaminfluorid [16], tennfluorid [17] eller 
fluorlack [18] har visat sig göra rotkaries mindre 
aktiv, eller stoppa den. Man kan också använ

Rekommenderade munhygienrutiner för

Namn:__________________________________________      Datum:_____________________

hemma:
❏ Kostmodifi eringar:

❏ Tandborstning med fl uortandkräm …. gånger dagligen

❏ Tandborstning med specialtandkräm (5 000 ppm) …. gånger dagligen

❏ Fluortablett 0,25 mg F …. gånger dagligen

❏ Fluortablett 0,50 mg F …. gånger dagligen

❏ Fluortablett 0,75 mg F …. gånger dagligen

❏ Fluortuggummi 0,25 mg F …. gånger dagligen, efter måltid

❏ Fluormunsköljningsvätska 0,05 % NaF …. gånger dagligen

❏ Fluormunsköljningsvätska 0,2 % NaF …. gånger dagligen

❏ Tandtråd …. gånger dagligen

❏ Tandstickor …. gånger dagligen

❏ Specialborste:

❏ Fluorgel NaF (1 %). I skena

❏ Corsodyl (0,1/0,2 % klorhexidin) lösning. Daglig munsköljning, används i perioder om 2 veckor

❏ Corsodyl (1,0 % klorhexidin) gel. Tandborstning

❏ Cervitec gel (0,2 % klorhexidin + 0,2 % NaF):

❏ Corsodyl (1,0 % klorhexidin) gel. I skena

❏ NaF (0,2 %) + klorhexidin (1,0 %) gel. I skena

❏ Sockerfria (salivstimulerande) sugtabletter (obs mängd F):

❏ Fuktgel:

❏ Munsprej:

❏ Annat: ____________________

Klinik:
❏ Duraphat (2,26 % F), lackering 2–4 gånger per år

❏ Duraphat (2,26 % F) intensiv lackering 3 gånger under 2 veckor

❏ Fluor Protector (0,1 % F), lackering 2–4 gånger per år

❏ NaF (2,0 %) pensling i 2 minuter, 2–4 gånger per år

❏ Cervitec Plus lack (1,0 % klorhexidin + 1,0 % tymol) pensling, var 3:e månad

❏ Cervitec Plus lackpensling + Fluor Protector (0,1 % F) lackering, var 3:e månad

❏ Annat: ____________________

Figur I. Schema för individuellt hygienprogram.
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Sjukdom Medicin Sociala förhållanden

Parkinson Sinemet Bor ensam 

Alkoholism Nexium Äter lite/fel

Depression Sarotex Lite social kontakt

Kronisk obstruktiv lungsjukdom Ventolin Storrökare

Hiatus hernia Zantac Sömnproblem, reflux

Figur II a–b. Faktorer i samband med försämring av tandhälsan under  
15 månader hos en 75-årig man.

da mikrobiologiska metoder som klorhexidin 
(sköljmedel, gel eller lack) eller ozongas för att 
minska mängden mutansstreptokocker [18, 19]. 
De mikrobiologiska åtgärderna används före
trädesvis tillsammans med remineraliserande 
åtgärder. 

En annan noninvasiv behandling är att ta bort 
lesionens mjuka infektiösa yta (till exempel med 
lätt pimpstensputs) för att sedan applicera ett 
tunt lager ljushärdande glasjonomercement [20]. 
Den frigör fluor och kan möjligen ha bättre lång
tidseffekt än fluorlack på grund av bättre bind
ning till tandsubstans. Några rekommenderar 
att man använder dentinbindningsmedel för im
pregnering och försegling av rotytor för att stop-
pa lesionen, utan att man egentligen restaurerar 
den [21]. Dessa metoder har endast undersökts i 
kortare kliniska studier.

Invasiv behandling av rotkarieslesioner  
(fyllningsterapi)
Rotkaries är tekniskt sett svår att hantera på 
grund av problem med fuktkontroll, tillgänglig
het – speciellt på approximalytor – och möjlig
het för adekvat omkretsform. Amalgam är este
tiskt mindre tillfredsställande och i vissa länder 
inte tillåtet att använda. Men eftersom amalgam 
i viss mån tolererar fuktiga miljöer och är lätt 
att högglanspolera, är det här materialet att fö
redra i vissa fall. Komposit är snyggt och kräver 
lite preparering i frisk tandsubstans. Genom att 
använda syraetsning och bondningsteknik för
utsätts fyllningarna att bli täta. Detta kan vara 

svårt att uppnå eftersom materialen kontraherar 
vid härdning. Rotkariesfyllningar i komposit har 
ofta den koronara delen förankrad i emalj medan 
den gingivala delen gränsar till dentin. Vid po
lymerisering kan kontraktionskrafterna dra bort 
kompositmaterialet från den svagaste bindnings
sidan, som ofta är den gingivala. Kompositernas 
tendens till spaltbildning gör därför att de endast 
bör användas där de estetiska kraven är stora. 
Mikrofyllda material är att föredra i cervikala 
områden eftersom de är lätta att polera och re
lativt elastiska.

Glasjonomercement kräver lite preparering 
och avger fluor, men har låg brottstyrka och litet 
motstånd mot slitage. De har relativt hög löslig
het och spricker ofta hos muntorra patienter. 
Resinmodifierad (ljushärdande) glasjonomer
cement är en kombination av de ursprungliga 
kemiskt härdande glasjonomercementen och 
en plastkomponent. Dessa material är starkare 
än den traditionella glasjonomercementen, har 
nästan lika god fluoravgivning och tolererar 
bättre en torr miljö. Hos äldre patienter med 
hög kariesaktivitet är glasjonomerprodukterna 
ofta det bästa alternativet [22]. Man bör ha båda 
typer tillgängliga. De plastmodifierade kräver 
god fuktkontroll, men kan putsas omedelbart. 
Den kemiskt härdande måste användas där lju
set inte når fram, till exempel under kronkanter. 
Materialen lämpar sig bra för att laga små, be
gränsade sekundärkarieslesioner, till exempel 
under kronor. Då måste man ofta ta bort en del 
av kronkanten (metall och/eller keramik) för att 

a b
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få överblick, även om detta reducerar kronans 
retention. Om karies har spritt sig över större 
områden under kronan, bör den om möjligt tas 
av och karies exkaveras och kronan återcemen
teras med glasjonomercement – antingen med 
fyllningsmaterial eller med cement. Förutsätt
ningen för att detta ska lyckas är att det finns till
räcklig återstående tandsubstans för att kronan 
ska vara stabil vid sammanbitning.

Om tillgången till kaviteten är begränsad och 
fuktighetskontroll svårt, kan användning av 
zinkoxideugenolcement vara det enda alterna
tiva fyllningsmaterialet. Hårt blandat är materia
let relativt lätt att applicera, och dessutom inte 
särskilt känsligt för fukt. Att använda detta tillfäl
liga fyllningsmaterial, till exempel under kron
kanter, kan i vissa fall vara det enda alternativet 
till att extrahera tanden.

tandfraktur
Tandfraktur är ofta ett resultat av tidigare be
handlingar [23]. De gamla fyllningarna med »ex
tension for prevention« gör linguala och buckala 
kuspar sårbara. Många år med abrasion, attri
tion och erosion kräver dessutom sitt. För att fö
rebygga fraktur är kusptäckning på premolarer 
och molarer ofta indicerat. Vid etstekniken mås
te man tänka på att den gamla tanden innehåller 
relativt mindre kollagen och att etstiden därför 
måste anpassas.

Komposit är det vanligaste materialet för att 
ersätta en frakturerad kusp. Detta kan kräva ex
tra mekanisk retention som komplement till den 
mikromekaniska som uppnås med etsreliefen. 
Stora delar av tanden kan byggas upp igen med 
komposit. Senare undersökningar tyder på att 
detta kan låta sig göras även om det bara återstår 
en enda kusp [24]. I vissa fall kan man använda 
glasjonomercement, till exempel där det inte 
finns någon antagonist och man vill bevara tan
den för senare bruk i en protetisk konstruktion. 
Man kan cementera en prefabricerad krona med 
glasjonomercement eller kompositcement, men 
detta ger ofta en dålig kantanpassning med stor 
risk för sekundärkaries. Där det inte går att an
vända matriser får man ta till en nödlösning. Man 
lägger tråd i gingivala sulcus för torrläggning. In
sidan av en aluminiumkrona smörjs därefter med 
ett isolerande medel, till exempel vaselin. Kro
nan fylls upp med kemiskt härdande glasjono
mercement och placeras över prepareringen. 
Efter flera minuters stelningstid avlägsnas alu

miniumkappan och fyllningskanterna jämnas.  
Om man behöver retention i en rotkanal på 

grund av för lite tandsubstans för att fästa en fyll
ning eller en krona, kan man stöta på problem. 
Det ursprungliga pulparummet oblitererar med 
åren och risken för rotperforation är stor, speci
ellt på tänder med mesiala och/eller distala kon
kaviteter. Kofferdam är ofta omöjlig att placera 
på grund av reducerad gapförmåga och det finns 
risk för tandfraktur vid användning av klamrar
na. Vid rekonstruktion av rotfyllda tänder med 
lite återstående koronal tandsubstans och trånga 
rotkanaler, kan man som en nödlösning använda 
ett kolfiberrotstift som »bondas« till insidan av 
rotkanalens översta del med bindningsmedel 
(bondingmaterial/adhesiv). På den kan man ce
mentera en prefabricerad krona med kemisk el
ler dualhärdande kompositcement eller bygga 
upp en kompositkrona runt stiftet på fri hand 
med ett vanligt kompositmaterial. På så vis kan 
hela uppbyggnaden göras färdig på ett rimligt 
sätt vid ett och samma behandlingstillfälle. Ge
nom att »bonda« ett stift ner i kanalen på detta 
sätt kan man utnyttja rötter som är både korta, 
tunna och har vida rotkanaler. 

Konventionell kronterapi är en bra behand
lingsform, speciellt vid tandslitage. Om kariesak
tiviteten är hög kan placering av kronkant i gin
givala sulcus vara indicerat. Kronans utformning 
är viktig. Cervikal överkonturering är en av de 
vanligaste orsakerna till plackretention och se
kundär/rotkaries. Detta uppstår om man använ
der en plan eller en för grund kamferpreparering 
med ett fasadmaterial som sträcks cervikalt. En 
bred cervikal metallkant är ur hygiensynpunkt 
det bästa. 

etiska och moraliska aspekter  
vid behandling av äldre
Den gode klinikern ser den äldre patienten i en 
helhet som förenar odontologiska, somatiska, 
psykiska, sociala och kulturella såväl som eko
nomiska faktorer. Frågor som måste ställas är 
[25]: Har behandlingen något värde för patien
ten? Vad anser patienten om problemet? Hur 
hanterar man det? Klarar patienten behand
lingen fysiskt och mentalt? Samarbetar patien
ten? Kan patienten komma på fler besök – hur 
är det med transport och eventuell ledsagare? 
Kan det färdiga resultatet bevaras på något sätt? 
Kan den valda lösningen lätt omarbetas eller ut
vidgas vid en ogynnsam utveckling? Hur stora 
är kostnaderna i förhållande till varaktighet och 
livsperspektiv för patienten? Givet samma odon
tologiska tillstånd kan således olika patienter få 
allt från ingen behandling till mycket omfattande 
behandling. Hos en sjuk 80åring med en redu
cerad tanduppsättning kan tillfälliga fyllningar, 
temporär rebasering eller munhygien vara bra 
terapi. En motsvarande tanduppsättning hos en 
frisk, men lätt dement 80åring, kan kräva snabb 

»Den gode klinikern ser den äldre 
patienten i en helhet som förenar 
odontologiska, somatiska, psykiska, 
sociala och kulturella såväl som 
ekonomiska faktorer.« 



77

 Gunhild Vesterhus Strand: TEMA ATT RESTAURERA EN TAND

tandläkartidningen årg 103 nr 2 2011

intervention med total extraktion och implantat
terapi (tabell 1 och fakta 1). 

I den här åldersgruppen är det stor risk att man 
både underbehandlar och överbehandlar. Be
greppet »medicinskt försvarbar behandling« är 
centralt i lagstiftningen. Det är emellertid svårt 
att konkret säga vad som är medicinskt försvar
bart eller inte. Ett sätt att kringgå problemet är att 
enas om överordnade tandhälsomål, till exem
pel: Patienten ska inte ha smärtor, obehag eller 
allvarliga sjukdomar i munhålan, kunna kommu
nicera och ha socialt umgänge utan tandproblem 
och ha tillfredsställande tuggfunktion [26].

Begreppet kompromissbehandling bör undvi
kas. Det kan signalera att man ger en mindre bra 
behandling för att patienten är gammal. Så är det 
inte. Anpassad behandling är ett bättre uttryck. 
En sådan behandling behöver inte vara mindre 
värd. Den enkla, den semipermanenta eller den 
temporära lösningen kan vara den adekvata. 
I praktiken går behandlingen ofta ut på att av
lägsna hopplösheten, upprätta försvarslinjer och 
skjuta upp förfallet. Man försöker upprätthålla 
patientens tandhälsa på en så hög nivå som det 
generella hälsotillståndet tillåter. Den generella 
diagnosen kommer alltså i hög grad att bestäm
ma valet av tandbehandling. 

Först och främst bör man försöka undvika 
tandlöshet. Med stigande ålder kan inlärnings
förmågan vara reducerad vid den tidpunkt när 
inlärning och användning av en protes blir ak
tuellt så att patienten inte klarar av att använda 
den. Alla tänder måste inte ersättas. Tio ocklu
derande tandpar anses som tillräckligt för en 
bra tuggfunktion [27]. En bondad fiberförstärkt 
kompositbro kan vara aktuell som en semiper
manent estetisk lösning om det finns förutsätt
ningar för god retention och faran för aspiration 
bedöms som liten [28]. En enda tand kan betyda 
mycket för den enskilda patientens orala funk
tion. Kanske var det just den tanden som måste 

TABELL 1. Graderad gerodontologisk behandlingsplan.

Behandlingsplan Nivå Mål Kännetecken Resultat

Optimal Hög Förbättra Höga förväntningar.

God kommunikation.

Tillfredsställande oral/ medicinsk 
undersökning.

Optimal estetik och 
tuggfunktion.

Friska slemhinnor.

Acceptabel Rimlig Bevara Begränsande hälsofaktorer.

Bedömning kost/nytta.

Förmåga till självständig uppföljning.

God tuggfunktion.

Friska slemhinnor.

Anpassad Mindre bra Uppskjuta Försvagad hälsa.

Bedömning kost/nytta.

Familjens vilja/förmåga att hjälpa.

Tillfredsställande 
tuggfunktion.

Begränsat obehag och/eller 
infektion.

Palliativ Låg Lindra Kraftigt begränsande hälsofaktorer.

Dåligt samarbete.

Reducerad smärta och/eller 
begränsad allvarlig infektion.

FAKTA 1. 
PRAKTISKA RåD VID BEhANDlING AV älDRE

n Boka tid när det passar patienten bäst.

n Undvik munskydd. Många hör dåligt och läser på 
läpparna.

n Skriv ner all information med stor och tydlig stil. 

n Håll huvudet på samma nivå som patientens under 
samtal, ögonkontakt.

n Tala långsamt och tydligt.

n Upprepa budskapet flera gånger och försök att 
förenkla det.

n Förstå kommunikationsprocesserna (aktivt lyssnande, 
spegling, Marte Meo). 

n Tala direkt till patienten. Att man har svårt att gå eller 
letar efter ord innebär inte att man är ett barn och ska 
heller inte behandlas som ett. 

n Använd hjälpmedel för att anpassa behandlingen i 
stolen, till exempel stödkuddar och sugrör/spottskål 
om patienten vill skölja munnen.

n Var försiktig vid fyllningsterapi och avtryckstagning på 
grund av reducerad sväljreflex.

n Arbeta effektivt för att inte trötta ut patienten. 

n Arbeta strategiskt – patienten kan inte alltid komma 
tillbaka »om det blir värre«.

n Engagera anhöriga, om det uppstår problem, med 
informerat samtycke. 
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dras ut som stödde en bra protes så att den efteråt 
inte längre kunde användas. Eller det var precis 
den tanden som upprätthöll ocklusionen så att 
bettet inte sjönk ihop.

Det är viktigt att den regelbundna kontakten 
med tandvårdspersonal inte upphör med stigan
de ålder och minskad rörlighet. Tidig diagnos, 
bedömning av kariesrisk och adekvat behand
lingsplanering innebär ekonomiska fördelar i 
gruppen äldre, liksom i andra åldersgrupper. Ef
tersom i stort sett all tandbehandling blir svårare 
med stigande ålder är det mycket att vinna med 
tidig intervention. Har man valmöjligheter bör 
man alltid välja den lösning som ur hygiensyn
punkt ger den bästa möjligheten att bevara det 
uppnådda behandlingsresultatet. 

Men framför allt: Vi har inte råd att skära ner 
på förebyggande behandling av äldre – eftersom 
vi i nästa stund får en dyr och belastande stöd
behandling [29]. Det är hög tid att inriktningen 
ändras från »cure« till »care«!

english summary
Teeth for life
Gunhild Vesterhus Strand
Tandläkartidningen 2011; 103 (2): 72–8
An important health political objective is that the 
population should be able to retain natural teeth 
throughout life. The years of retirement, which 
increasing numbers of people are reaching, 
should be quality years. Removable prostheses 
are in many cases a poor and unacceptable op
tion. This article explores the reasons for tooth 
loss and describes the oral health challenges that 
are faced in the retirement years. Early diagnosis 
of primary root caries lesions is essential because 
they can be treated using noninvasive techni
ques. Operative treatment weakens the tooth 
because no restorative material strengthens it. 
Repeated tissuedestructive treatment leads to 
frequent fractures among older people. Crowns 
are a viable alternative but their use is limited by 
factors such as the patient’s state of health, the 
dentition’s prognosis in the light of the patient’s 
age, ability and willingness to follow up on treat
ment, and the patient’s economic condition. 
These factors mean that untraditional solutions 
may be necessary. Such treatment is justified and 
legitimate as long as the dentist is working in the 
best interests of the patient.

»Tidig diagnos, bedömning av karies-
risk och adekvat behandlingsplanering 
innebär ekonomiska fördelar i gruppen 
äldre, liksom i andra åldersgrupper.«

Artikeln är översatt 
från norska av Nordisk 
Oversættergruppe, 
Köpenhamn.
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platsannonser
Aktuella utgivnings- och stoppdagar
Nr 4 Utgivning 17/3 Stopp 21/2
Nr 5 Utgivning 5/4 Stopp 14/3

Hemsida: www.tandlakartidningen.se
E-post: platsannonser.tlt@tandlakarforbundet.se
Fax: 08-666 15 95

Adress: Tandläkartidningen, Box 1217
111 82 Stockholm

Vi kan erbjuda de flesta samarbetsformer 
och förmånliga lönevillkor. 

Vid intresse/frågor hör av er till 
kliniken@osterlentandlakarna.se. 

Besök gärna vår hemsida 
www.osterlentandlakarna.se

Folktandvården i Kalmar län är en organisation 
med tydligt fokus på hälsoinriktad tandvård utifrån 
en bred kompetensgrund. Vi tror på målstyrda 
kliniker med stor frihetsgrad ledda av kompetenta 
och engagerade medarbetare.

Vi söker nu en erfaren tandläkare till vår klinik i 
Överum belägen i norra Kalmar län.

 Läs mer på www.ltkalmar.se/ledigajobb

 Välkommen med din ansökan senast 
 20 februari.

Vi söker TandLäkare TiLL 

Folktandvården överum

30 262 FTV_Ann TLT nr 2_2011_84x115.indd   1 2011-01-05   09.48

Folktandvården Värmland söker 

Tandläkare 
Klinikerna i Arvika och Forshaga 

 Vill du veta mer kontakta klinikchef Charlotte 
Bohm (Arvika), tfn 0570-71 27 70 eller klinikchef 
Kerstin Sundström (Forshaga), tfn 054-61 95 75. 
 
Sista ansökningsdag 20 februari 2011. 

Läs mer om tjänsterna på 

www.liv.se/lediga jobb 

Österlentandläkarna 
söker ytterligare 

en tandläkare

Österlentandläkarna söker
ytterligare en tandläkare
Vi kan erbjuda de flesta samarbetsformer och

förmånliga lönevillkor. Vid intresse/frågor hör av
er till kliniken@osterlentandlakarna.se. Besök gärna

vår hemsida www.osterlentandlakarna.se

Artillerigatan 93, 115 30 Stockholm.     www.sdic.se

Är du kliniskt verksam allmäntandläkare med svensk 
legitimation och vill satsa på specialisering endodonti? 
Då är det dags att söka ST-plats. Ett krav är att du har 
arbetat minst två år i yrket och har goda kunskaper i 
svenska och engelska. Klinisk tjänstgöring och doku-
menterat intresse av endodonti är meriterande. Den 
kliniska utbildningen får du hos oss och den teoretiska 
ges av Karolinska institutet endodonti. Kontakta Johan 
Boström, på telefon 08-783 78 85,
eller via e-mail, johan.bostrom@sdic.se.

Välkommen med din ansökan
senast den 21 februari.

SDIC Tandspecialister är en privatklinik som har fun-
nits på Gärdet i Stockholm sedan 1982, och som sam-
arbetar med Institutionen för odontologi, Karolinska 
institutet. Förutom allmänpraktik erbjuder vi specia-
listkompetens inom kron- och brobehandling, parodontit, 
endodonti, estetiska arbeten, käkkirurgi och implantat 
samt tandtekniska arbeten. Trivselfaktorn är viktig och 
flera av oss har varit med under många år.

ST-tandläkare endodonti till SDIC
för professionell och personlig utveckling 
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E-post: platsannonser.tlt@tandlakarforbundet.se

Folktandvården Halland består av 17 kliniker jämt fördelade 
över länet. Halland ligger relativt långt framme i den odonto-
logiska utvecklingen. Vi är sedan flera år helt digitaliserade, 
både vad gäller journal och röntgen. I arbetet ingår både 
barn- och vuxentandvård.

Vi värnar om våra medarbetare. Yngre kollegor får handled-
ning och kollegor med erfarenhet kan få fördjupa sig inom 
något område. Utveckling av klinik och individ är viktig.

Vi är tre kliniker i Halmstad och en i Hylte, som nu behöver 
förstärkning.

FTV Hyltebruk, söker 2 st. tandläkare
Ref nr NSV 162/10

Kliniken är Hallands fräschaste, den är nybyggd och nyutrus-
tad med planerad inflyttning i februari 2011. Kliniken är lo-
kaliserad i samma byggnad som vårdcentralen och belägen 
centralt i Hyltebruk. Vi är 12 personer varav 3 tandläkare.

Upplysningar lämnas av: Verksamhetschef  
Katarina Samskog, tfn 070-59 55 733.

FTV Nyhem/Oskarström, söker 1 st. tandläkare
Ref nr NSV 159/10

Kliniken, stadens största, ligger i de södra stadsdelarna ett 
stenkast från Halmstads expanderande högskola. Här är vi 
10 tandläkare av totalt 30 personer. Vår systerklinik Oskar-

ström ligger två mil från centrum i den vackra Nissadalen.

Upplysningar lämnas av: Avdelningschef Inger Persson,  
tfn 035-13 16 82 eller 070-673 16 28.

FTV Söndrum/Getinge, söker 1-2 st. tandläkare
Ref nr NSV 163/10

Kliniken ligger i stadens västra delar, på vägen ut mot Tylö-
sand. Vi är ca 25 personer, 8 tandläkare, 7 tandhygienister 
och 10 tandsköterskor. Kliniken i Getinge bemannas 4 dagar 
per vecka. 

Upplysningar lämnas av: Verksamhetschef Gunnar Jemt,  
tfn 035-14 60 00 mobil 070-513 01 99.

FTV Vallås, söker 1 st. resurs tandläkare
Ref nr NSV 164/10

Kliniken är belägen i stadens östra stadsdelar med närhet till 
skog och hav. Vi är ca 22 personer, varav 6 tandläkare. Vi 
kommer att hjälpa andra kliniker vid tandläkarbrist och där 
kan du bli en del i detta. 

Upplysningar lämnas av: Verksamhetschef Gunnar Jemt,  
tfn 035-14 60 60 mobil 070-513 01 99.

Tillträde: Snarast eller efter överenskommelse

Ansökan via www.offentligajobb.se

Din ansökan vill vi ha senast den 2011-02-20

Folktandvården Halland söker

5 st. Distriktstandläkare
Heltid, tillsvidareanställning

             Nr               Utgivningsdag         Materialdag

Platsannonser utgivningsplan 2011

2 3/2 10/1

3 24/2 31/1

4 17/3 21/2

5 5/4 14/3

6 6/5 8/4

7 26/5 2/5

8 16/6 19/5

             Nr               Utgivningsdag         Materialdag

9 18/8 25/7

10 8/9 15/8

11 29/9 5/9

12 20/10 26/9

13 10/11 11/10

14 1/12 7/11

15 15/12 21/11
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Klinikchef
Smålandsstenar Folktandvård

Smålandsstenar Folktandvård med verksamhet även i
Burseryd ingår tillsammans med ytterligare sju kliniker i
verksamhetsområde Söder. Med cirka 15 medarbetare
är kliniken en av länets mellanstora Folktandvårds-
kliniker.
 
Nu söker vi dig som vill arbeta i en spännande och
dynamisk miljö, är driven och har några års erfarenhet
som tandläkare, gärna med tidigare erfarenhet av
ledarskap. Vi erbjuder en inspirerande tjänst med
ansvar för personal- och ekonomifrågor, att omsätta
utvecklings- och förändringsarbete i praktiken, samt
verksamhetsplanering och uppföljning.
 
I arbetsuppgifterna ingår även tandvård för barn och
vuxna, samt handledning av unga tandläkarkollegor.
 
Vi vill ha din ansökan senast den 15 februari 2011. Vid
frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta
verksamhetschef Michael Trollstad, 0370-69 81 30.
 
Läs mer på www.lj.se/jobb
 

L a n d s t i n g e t  B L e k i n g e  s ö k e r

TVÅ TANDLÄKARE
Folktandvården Karlskrona
kliniken ligger i centrum och har 12 moderna behand-
lingsrum. Vi är 25 medarbetare som arbetar i teamtand-
vård med delegerat arbetssätt. Vår klinik erbjuder bland 
annat implantaoperationer, laserbehandling med både 
nd+er-Yag samt estetisk tandvård.
Vi är saCd-medlemmar. Vi erbjuder dig ett individuellt 
anpassat introduktionsprogram med handledare.
Vi ser gärna att du som är intresserad kontaktar oss för ett 
personligt besök.  det ger oss möjligheter att visa vilka vi är 
och du får möjligheter att träffa personal och se vår klinik.

Välkommen till en intressant arbetsplats med intresse för 
odontologi.

Anställning: Heltid.

Upplysningar: klinikchef Petur Jóhannesson  
0455-73 64 50.

Facklig företrädare: tt, alexandra ioannidis Olsson 
0457-73 17 15.

Sista ansökningsdag: Välkommen med din ansökan senast 
den 24 februari 2011 via www.ltblekinge.se

För mer information om tjänsterna: www.ltblekinge.se

Har du tappat bort ett nummer av 
Tandläkartidningen? Behöver du snabbt ha tag i 
en artikel ur ett tidigare nummer?

Du vet väl att du kan läsa Tandläkartidningen på 
nätet? Gå in på www.tandlakartidningen.se 
och följ inloggningsinstruktionerna så hittar 
du hela tidningen som pdf.

På www.tandlakartidningen.se hittar du också 
nyheter, ett arkiv med vetenskapliga artiklar, 
nyttiga länkar, information för annonsörer och 
kontaktuppgifter om redaktionen.

Välkommen till www.tandlakartidningen.se!

Tandläkartidningen på nätet
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E-post: platsannonser.tlt@tandlakarforbundet.se

SybronEndo söker säljare i Sverige

Vi söker en motiverad säljare med dokumenterad kunskap om och erfarenhet av dentalbranschen. Erfarenhet inom  
endodonti betraktas som en fördel.

Vi förväntar oss att du med stor passion och drivkraft får saker att hända. I din position arbetar du självständigt med ett  
nätverk av återförsäljare för att sälja våra produkter till slutanvändare via samresor, mässor och tekniska utbildningar.  
Dessutom har du förmågan att förstå och stödja bolagets försäljningsstrategi, riktlinjer och rutiner för att kunna ge korrekt  
och effektiv service till alla bolagets kunder. I din position arbetar du i ett internationellt företag med ansvar för försäljningen i  
Sverige. God förmåga att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift krävs.

Utbildning/erfarenhet
Examen från eftergymnasial utbildning eller universitet, samt två års arbetslivserfarenhet från dentalbranschen.

Om du är intresserad av ovanstående position, sänd ansökan med CV på engelska senast den 17 februari 2011.
Svara helst via epost till: teemu.visuri@sybrondental.com eller per brev till SybronEndo, Teemu Visuri, Pakkahuoneenkatu 21, 
A23, FI-90100 Oulu, Finland.

Om du har några frågor om tjänsten vänligen kontakta: SybronEndo Country Manager Nordic, Teemu Visuri, 
teemu.visuri@sybrondental.com, telefon: +358 400 5858 06.

Ormco and SybronEndo, divisions of Sybron Dental Specialties, are the worldwide 
leaders in the manufacturing and marketing of orthodontic/endodontic products 
and services. At our European headquarters in Amersfoort - NL, we sell and 
distribute our products to European, Middle Eastern and African countries.  
We are looking for highly motivated individuals who are seeking challenges  
and have a desire to grow with our fast-paced progressive organization.

BE PART OF OUR SMILE !

Läs mer om SybronEndo på www.sybronendo.com

Annons_säljare SybronEndo_2011.01.indd   1 1/10/11   11:13:41 AM

Är du rätt tandläkare för oss?
Vi söker drivande medarbetare till Folktandvården i Kalmar län

Folktandvården i Kalmar län är en organisation med tydligt fokus på hälso-
inriktad tandvård utifrån en bred kompetensgrund.
 Vi tror på målstyrda kliniker med stor frihetsgrad ledda av kompetenta 
och engagerade medarbetare. Nu vill vi bli fler och söker ansvarsfulla och 
målinriktade tandläkare som vill utvecklas med oss.

Är du rätt medarbetare för oss erbjuder vi:
• goda utvecklingsmöjligheter i samarbete med vår specialisttandvård
• ett omfattande introduktionsprogram
• strukturerad handledning för dig som är nyutbildad

 Läs mer om våra lediga tjänster på: www.ltkalmar.se/ledigajobb
 
 Välkommen med din ansökan senast 20 februari.

30 262 FTV_Ann TLT_nr 2_2011_170x115.indd   1 2011-01-05   09.49
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Helsingborgs lasarett söker

Övertandläkare till  
Käkkirurgiska enheten
ref nr HBG 9/2011
Käkkirurgiska enheten ingår som självständig enhet inom 
verksamhetsområde Huvud-Hals-Hud som även omfattar 
Öron-, Näs- och Halsenheten, Hud- och STD-mottagningen 
och Ögonenheten.

Upplysningar lämnas av: 
Enhetschef Peter Nellestam, tel 042-406 28 91.

Fackliga företrädare:  
Tjänstetandläkarföreningen Göran Ahlborg, tel 042-406 28 91.

Läs mer och ansök online på: www.skane.se/platsnytt

Helsingborgs lasarett är ett av Region Skånes fyra akutsjukhus. Här bedrivs 
 kvalificerad akutsjukvård under dygnets alla timmar. Lasarettet är den största 
hälso- och sjukvårdsproducerande enheten i Nordvästskåne och erbjuder 
invånarna vård inom de flesta specialiteter. På vår klinik arbetar vi framförallt med frisk-

tandvård och fokuserar i första hand på att 
förebygga karies, parodontit och andra orala 
sjukdomstillstånd.Vår mål är att erbjuda 
våra patienter ett helkeramiskt alternativ, 
från Ceranas porslinsplomber till keramiska 
implantat med zirconiumfixturer. 

Vi söker en tandläkare som vill vara med och 
arbeta med denna relativt nya behandlings-
form. Erfarenhet premieras men framförallt 
söker vi någon med ett genuint engagemang 
och intresse för arbetet. 

I dag är vi tre tandläkare, två tandhygienister 
och ett flertal tandsköterskor. Vi använder 
journalsystemet Opus. Vi arbetar i ljusa 
och trevliga lokaler i centrala Stockholm 
på Odengatan nära till både buss och 
tunnelbana.

Vi ser fram emot att höra av dig.
Ansökan görs via e-post senast 
den 28 feb. 2011.

Lärkstadens Frisktandvård

Tandläkare sökes

08 19 28 00, info@larkstaden.eu 
Odengatan 6, 114 24 Stockholm

www.vgregion.se/jobb

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Projektledare  
i medicinsk utvärdering
HTA-centrum, Gemensam administration

Tillsvidare. Heltid/deltid enligt överenskommelse. Tillträde 
enligt överenskommelse. 

Ref.nr: V 2/11

Upplysningar: HTA-chef/Professor Christina Bergh, 
tfn 0736 - 88 93 25. Verksamhetsassistent Inger Thorin,  
tfn 031-342 15 56.

Sista ansökningsdag: 2011-02-13.

Vi söker nya 
medarbetare

1211_84x105_VGR_TP_Tand.indd   1 2011-01-03   15:21:31

Maximal uppmärksamhet 
för din annons

Vill du få så många och goda kontakter med din 
målgrupp som möjligt? Varje nummer av Tandläkar-
tidningen läses i genomsnitt i 40 minuter. Dessutom 
hamnar din annons i ett sammanhang som läsarna 

uppfattar som både trovärdigt och värdefullt.

Tandläkarkunskap sedan 1909

heart.se

9 
av10

tandläkare läser 

i stort sett 

alla nummer
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RADANNONSER
Aktuella utgivnings- och stoppdagar
Nr 4/11  Utgivning 17/3  Stopp 21/2 
Nr 5/11  Utgivning 5/4  Stopp 14/3  

E-post: elisabeth.frisk@tandlakarforbundet.se  
Tel: 08-666 15 13
Fax: 08-666 15 95

Hemsida: www.tandlakartidningen.se
Adress: Tandläkartidningen, Box 1217,
111 82 Stockholm 

 ÖVRIGT

 PRAKTIKER KÖPES  SÄLJES PRAKTIKER SÄLJES

Modern villa m tandläkarpraktik
Villan är vackert belägen på norra Orust och 
innefattar ett fullutrustat behandlingsrum. Det 
finns ett utmärkt kundunderlag i området. Villan 
har en unik arkitektur och en vacker tomt med 
en strålande utsikt. Orust2009@live.se

Avesta södra Dalarna
Väl inarbetad enmansklinik i centrala Avesta (15 
mil till Sthlm) säljes pga pensionering (110701). 
124 kvm. Tre beh rum. 1 100 rev pat. Ring 0226-
500 23 el maila till bengt.bergstrom.07@ptj.se

Nyköping våren -11
Säljer pga pensionering. Praktiken har två tand-
läkare, belägen i ett av stadens vackraste hus, 
vid ån. I fastigheten har det bedrivits tandvård 
sedan 20-talet. Ett behandlingsrum, Anatom 
2000 unit, dig rtg, Alma, Dacken, Lisa, diskma-
skin. Ca 800 pat. Svar till »N122328«.

Tandläkarpraktik Ljusdal säljes omg
Låg omkostn. 2 beh rum. 1 200 pat. 
dr.t.stromberg@gmail.com

Dags att köpa eller sälja mottagning?
På www.praktikformedlaren.se finns objekten du 
söker. Praktikertjänst Tandvård

Göteborg
Tandläkarpraktik i Göteborgsregionen köpes. 
Svar till »110201«.

Praktik köpes i Malmö eller omnejd
Med el utan inventarier. praktikmalmo@gmail.com

Göteborg
Tandläkarpar med lång privat erfarenhet o med 
trivsam central praktik, söker praktik eller pa-
tienter för övertag. Tel 0708-35 88 65.

Privatpraksis
Tannleger sökes til privatpraksiser i Sandnes-
sjöen og Mosjöen. Ring Per på 0047-91 888 222 
etter kl 19.00 eller gå inn på www.tannboden.no

Klinik för arrende sökes
Tandl söker klinik med patienter för arrende i 
Stockholm el Uppsala. FXF78@hotmail.com

 ARRENDE

Tandläkarstol + unit
CanCan 2100 E, Factotum, -98, säljes i Skåne. 
Välfungerande, välservad, fint skick. Fullt utrus-
tad borrbrygga, 5 instr. Torrt system. 30 000 kr. 
Svar till »CanCan 2100«.

Digital OPG säljes billigt
Sirona Orthophos inkl Sidexis bildbeh program. 
Pris: 35 000 + nedmontering och frakt. Finns i 
Stockholm. 070-679 72 37.

Miele diskdesinfektor G7722
Pris 5 000 kr eller högstbjudande. Även div 
annan dentalutrustning, bl a stolar Cancan 90. 
070-633 93 33. Svar till »t.m«.

Tandläkarutrustning bra pris
Planmecaproline, Serodex, UnicR italiensk 
sugmotor o kompressor, rtg apparat som nya. 
073-993 46 18.

Prova evidensbaserad endodonti
Konventionell endodonti saknar evidens. n2 
fungerar! Kurs i Stockholm fred 8/4 2011 kl 
13–17. Anm sen 1/3. Gratis n2-sats värd 1 100 kr. 
Kursavg 1 950 kr. Nils Norrsell. Tel 046-12 98 80.

Rationell hypnos och KBT
Kurs i effektiv behandling av tandvårdsrädsla. 
Lund, fred 29/4. Avg 1 950 kr. N Norrsell, leg 
psykoterapeut. Tel 046-12 98 80.

Kapitel 22: Vi välkomnar Bite tandvård till Smile Västerås! 

Smile fortsätter att växa. Vi är stolta över att nu väl-
komna Bite tandvård i Västerås till Smile. Tillsammans 
med medarbetarna på Bite tandvård har vi ambitionen 
att göra en redan bra klinik ännu bättre. Vår idé är att 
förena hög kvalitet med en genomtänkt serviceupple-
velse, till ett pris som tål en jämförelse.

Om du vill vara med och skriva nästa kapitel i vårhistoria 
är du välkommen att höra av dig.

Vi söker kliniker i hela Sverige som vill göra något
nytt. Maila mig så ordnar vi ett förutsättningslöst
möte.

Med vänliga hälsningar,
David Halldén, david.hallden@smile.se

PS! Läs mer om oss på www.smile.se
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 BEMANNINGSFÖRETAG

Vad gör du?
– när din sköterska måste stanna hemma.
Välkommen att ringa eller maila
Ing-Marie Bruzelius, vardagar som helger,
nästa gång ni behöver vår hjälp.
08-743 02 80  www.people.nu
ing-marie.bruzelius@people.nu
Vi finns alltid på plats!

e-Quality 
är ett auktoriserat bemanningsföretag inom 
tandvård. Vi har duktiga tandläkare, tandhygie-
nister och tandsköterskor tillgängliga för inhyr-
ning och/eller rekrytering. Vi söker även perso-
nal inom dessa kategorier. Kontakta oss gärna 
för mer information och offert. Kontaktperson: 
Cilla Nordqvist, telefon 08-54 55 12 80,
mail: cilla.nordqvist@e-quality.se, 
web: www.e-quality.se

Välkomna i Praktikertjänstfamiljen  
hälsar vi våra nya kolleger:

Tandläkarna Peter Östgren och Ted Hartman, båda i Stockholm, Anders Falk 
i Linköping, Kajsa Karlsson i Tierp, Manne Sundin i Storuman samt 
Gordana Damjanovic i Eskilstuna, som nu tagit över driften av Praktikertjänstmottag-
ningar på orterna. De kommer alla närmast från folktandvården respektive landstinget.

Tandläkarna Peter Fahlstedt i Åkersberga och Håkan Bergenheim i Malmö, 
som efter att ha jobbat i egna bolag, nu driver verksamheterna inom Praktikertjänst.

Tandläkarna Veronica Borgh i Östersund, Håkan Larsson i Lund, Fredrik Lundgren 
i Ängelholm och Olov Nyström i Falkenberg, som nu går in som verksamhetsansvariga 
på mottagningar där de tidigare varit anställda som assistenttandläkare.  

Tandläkare Ansam Katif Vallo i Eskilstuna, som tidigare arrenderat privat på en 
Praktikertjänstmottagning, och nu går in som arrendator inom Praktikertjänst.

Tandläkare Dalia Ridahsson, som varit anställd privat och nu tar över driften av en 
Praktikertjänstmottagning i Uppsala.

Är du också intresserad av att jobba med oss – hör av dig till Cecilia Karlsson,  
cecilia.karlsson@ptj.se, 08-789 37 97.

Tandläkare Thomas Milstam och Inger Woxberg Wall  
i Malmö – två av 1 400 tandläkare i Praktikertjänst.

Vi har Sveriges nöjdaste patienter – för tredje året i rad – enligt SKIs mätningar.

www.tandvard.praktikertjanst.se • www.alltomdinatander.se

Passion för livet

  

Sälja praktiken?

Nu kan du få ut din radannons 
med bild och allt på nätet 
– direkt!

www.tandlakartidningen.se
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Maryam Pourmousa
Parodontolog

Tar emot remisser för:
Parodontal terapiplanering 
och behandling
Hel- del- och singelimplantat
Fixturoperation på remiss

WASA TANDKLINIK
TEGNÉRGATAN 15, 3 TR
111 40 STOCKHOLM

TEL 08-21 01 85
wtk@wasatandklinik.com

Wasa75.indd   1 07-11-19   10.41.40

Specialistkliniken för
Narkos och behandling

av Tandvårdsrädsla

Narkoskliniken

Narkos - Sedering - Lustgas
Terapi - Hypnos - KBT

Implantat under Narkos
Landstingens högkostnadsskydd

Snabb behandling av remisser!
Leg tdl Sture Friedner
Leg tdl Pia Lif-Bimer

Leg tdl Sigrid Schumann
Leg tdl Louise Sidenö
Leg tdl Joakim Skott
Leg tdl Lennart Hübel

Specialist käkkirurgi Björn Johansson
Leg tandhygienist Anna-Lena Brandvold

Leg psykolog, leg psykoterapeut Sven-Erik Levin
Leg psykolog Shervin Shahnavaz

Leg läkare, spec anestesi Bo Lundblad

RÅLAMBSVÄGEN 10A, KUNGSHOLMEN
112 59 STOCKHOLM

Tel: 08-737 00 75, Fax: 08-737 00 76
www.narkoskliniken.se  info@narkoskliniken.se

Narkoskliniken75NY.indd   1 07-06-28   10.10.27

REMISSER
E-post: elisabeth.frisk@tandlakarforbundet.se  

Här annonserar kolleger som åtar sig remiss-
hantering. Rubriker markerade med asterisk* 
kräver specialistkompetens. Tandläkartidningen 
påtar sig inte ansvar för att kolleger som annon-
serar under denna rubrik besitter nödvändiga 
kvalifikationer.

Bettfysiologi*
Odont dr Thorvald Kampe
Bettfysiologi, protetik, implantat
Sveavägen 13–15, 9 tr
111 57 Stockholm
Tel 08-10 73 83

Narkos/Tandvårdsrädsla
SPECIALKLINIKEN FÖR TANDVÅRDSRÄDDA
Narkos – Hypnos - Sedering
Fobi/korttidsterapi med högkostnadsskydd 
Leg tandläkare Margareta Forsberg
Leg tandhygienist Anna Quarterman
Leg tandhygienist Dajana Malesevic
Leg psykoterapeut Janna Engblom
Leg läkare spec anestesi Gunilla Caneman
Sveavägen 83, 113 50 Stockholm
Tel 08-32 60 80

Oral kirurgi*
Göran Ulfenberg
Jakobsbergsgatan 8, 2 tr
111 44 Stockholm 
Tel 08-21 01 43, 0709-79 49 60
Även remisser för rutinendodonti mottages

Oral protetik*
Eric Lothigius
PROTETIK + IMPLANTAT
Kungsgatan 54, 111 35 Stockholm
Tel 08-411 16 11 
E-post: info@e2kliniken.com
www.e2kliniken.com

Ortodonti*                                                
Dr Thomas Örtendahl
Utlandagatan 24                     
412 80 Göteborg
Tel 070-661 98 77
E-post: thomas@ortendahl.com
Lingualortodonti (osynlig tandställning)
Vi utför »Invisalign« behandlingar.
c-takt link för digital remiss/konsultation

Röntgen*
Eastmaninstitutet, Folktandvården
Tar emot remisser på vuxna och barn
för odontologisk radiologisk utredning
t ex implantat, traumata och käkleder
Dalagatan 11, 113 24 Stockholm
Tel 08-123 165 60, fax 08-34 70 82

EBF dentalröntgen AB
Spec tandl Anders Frykholm
Odontologiska röntgenundersökningar 
med 3d-teknik.
Rådmansgatan 48, 113 57 Stockholm
Tel 08-545 940 35, fax 08-545 940 36
E-post: reception@ebf.se
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REMISSER
E-post: elisabeth.frisk@tandlakarforbundet.se  

Ortodontist, Med dr

Shams Arvini
Välkomnar remisser 

för behandling av 
barn och vuxna.

Tandaxessen, Datavägen 1, 

436 32 Askim (Göteborg) 

Tel 031-68 01 00, 0736-51 64 82

E-post: shamsarvini@hotmail.se
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KURSER & KONFERENSER
E-post: elisabeth.frisk@tandlakarforbundet.se  

Vill du få ut en radannons snabbt?
Välj www.tandlakartidningen.se

ÖVRIGT
E-post: elisabeth.frisk@tandlakarforbundet.se  

Stöd forskningen
pg 900901-0

Varje dag får två barn i Sverige 
diabetes typ 1

www.diabetes.se
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E-post: elisabeth.frisk@tandlakarforbundet.se  
PERSONALIA

  
Önskar du ej publicering 
av din födelsedag?
Meddela det senast åtta veckor i förväg. 

elisabeth.frisk@tandlakarforbundet.se

 DISPUTATIONER

 FÖDELSEDAGAR

30 år
Melinda Kisvardai, Skövde 12/2
Edmon Michael, Jönköping 16/2
Mohammad Bahmiari, Göteborg 16/2
Susanne Ljung, Göteborg 17/2
Simon Sundell, Stockholm 24/2
Niklas Nordström, Helsingborg 26/2
Anna-Sofia Solja, Stockholm 28/2
Daniel Sourati, Solna 28/2

40 år
Agnieszka Zakrzewska, Vimmerby 12/2
Mattias Ulmner, Huddinge 17/2
Håkan Olsson, Karlshamn 22/2 
Ulrika Molund, Hässelby 23/2
Charlotta Hansson, Luleå 25/2 
Christoffer Ek, Malmö 1/3

50 år
Olga Olbée, Klintehamn 11/2
Erika Åberg, Solna 14/2
Angela Lindqvist Larsson, Strängnäs 20/2
Ewa Simfelt, Bräcke 27/2
Edita Stojanovic-Rakovic, Malmö 28/2
Mikael Thorwid, Enköping 1/3
Hans Bergkvist, Hjärup 3/3

60 år
Marianne Kjaeldgaard, Huddinge 12/2
Marianne Andersson, Finland 12/2
Roman Gotlib, Lund 13/2
Gunilla Björkblom Borch, Linköping 15/2
Ulf Ohlsson, Kista 20/2
Elisabet Nylen, Värnamo 25/2
Kerstin Stenmarck, Linköping 27/2
Lennart Castman, Hägersten 28/2

65 år
Jan-Eric Malmberg, Örebro 12/2
Magnus Lindblad, Kinna 17/2
Caroline Wulff-Karlinder, Viken 19/2
Inger Eklund, Stockholm 19/2

Gun-Britt Crona-Larsson,
Stenungsund 20/2
Sten Wahlqvist, Göteborg 20/2
Ingrid Andersson-Wenckert, Umeå 20/2
Toomas Voogand, Tullinge 20/2
Håkan Ahlm, Köpingsvik 26/2
Vanja Ejeson, Kalmar 26/2
Sinikka Taurio, Danmark 26/2
Kurt Månsson, Bjuv 27/2
Fredrik Rundgren, Nyköping 3/3

70 år
Margareta Näsman, Stockholm 23/2
Solveig Fure, Västra Frölunda 23/2
Heinz Fuierer, Åkersberga 2/3

75 år
Arne Härner, Helsingborg 27/2

80 år
Barbro Källqvist, Stockholm 12/2
Lennart Hagberg, Karlstad 1/3

85 år
Lillemor Lindegård, Göteborg 17/2

umeå
Linda Rosén, den 25 februari 2011, kl 
09.00. Sal B, Tandläkarhögskolan, Umeå.
Avhandlingen: »Karies och bakgrundsfak-
torer hos barn med hjärtfel.«
Fakultetsopponent: Professor Göran Dahl-
löf, Karolinska institutet, Huddinge.

Giovanni Cricchio, den 15 april 2011, kl 
09.00. Sal D, by 1A, Umeå universitet.
Avhandlingen: »Studier av benreformation 
i sinus maxillaris för att möjliggöra inläk-
ning av titanimplantat.«
Fakultetsopponent: Professor Gerry 
Raghoebar, Holland.

Ulrika Molund 40 år

vi gratulerar tandläkaren Ulrika Mo-
lund som fyller 40 år den 23 februari.

– Det som slår mig 
mest med jobbet som 
tandläkare är att det 
är lika spännande i 
dag som när jag tog 
examen, säger Ulrika 
Molund. 

Från början skulle 
Ulrika Molund bli 
sjukgymnast, men 

halkade in på tandläkarutbildningen 
av en slump. 14 år senare kan hon 
ärligt säga att hon inte ångrat sig en 
sekund. 

Efter examen i Umeå 1997, gick 
flyttlasset till Trondheim i Norge, där 
arbetstillfällena var fler och tandkli-
nikerna skrek efter folk. 

– Det var en härlig tid. Det jag 
minns mest är att man fick tillfälle 
att träna på allt, och att folk var så 
tacksamma för den hjälp de fick. Un-
der den tiden jobbade väldigt många 
svenskar i Trondheim. Vi bildade en 
liten svenskkoloni!

Efter två år fick Ulrika Molunds 
man, som även han är tandläkare, ett 
jobb i Stockholm och då gick flyttlas-
set tillbaka. 

Ulrika Molund har arbetat både 
inom Folktandvården och i privat 
regi. Numera är hon tandläkare inom 
Praktikertjänst. 

– Jag fick möjlighet att köpa in 
mig i en mottagning och det är ett 
ständigt utvecklande arbete. Just för 
tillfället är vi inne i en generations-
växling och håller som bäst på med 
rekrytering av nya medarbetare.  

När Ulrika Molund inte ägnar sig 
åt jobbet, upptar de tre barnen nästan 
all ledig tid. Det är även med dem 
hon planerar att fira sin födelsedag 
– först i en ishall, sedan med en god 
middag. 

– Min dotter ska ha konståknings-
uppvisning den dagen så det blir till 
att fira vid ishallen. Min man har 
också fyllt 40 år, så vi tänkte även ha 
en ordentlig fest tillsammans. Men 
det blir senare i år.    
               lina jonsson            

 GRATTIS

Ulrika Molund
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Tipsa 
Tandläkartidningen!
redaktionen@
tandlakarforbundet.se

Torsten Jemt

Karin Ridell
får stipendium
karin ridell, lektor och forskare vid 
Tandvårdshögskolans avdelning för 
pedodonti i Malmö har fått ett sti-
pendium på 75 000 kronor för forsk-
ning om hur barn upplever oral hälsa 
och livskvalitet efter tandbehandling 
under narkos.

Bakom stipendiet står TePe Mun-
hygienprodukter ab, som varje år 
delar ut pengar för att främja odonto-
logisk forskning och särskilt förebyg-
gande tandvård.

Samtliga specialistcentrum inom 
pedodonti i Region Skåne medverkar 
i studien, som beräknas bli klar vid 
årsskiftet 2011/2012.                   

    js

Torsten Jemt får
Elanderpriset
torsten jemt, adjungerad professor i 

protetik vid Institu-
tionen för odonto-
logi vid Sahlgrenska 
akademin, Göteborgs 
universitet, tilldelas 
2010 års Elanderpris.

I stipendienämn-
dens motivering står 
bland annat att Tor-
sten Jemt starkt bi-

dragit till att odontologisk forskning 
inom protetik erhållit både nationell 
och internationell uppmärksamhet, 
samt att han ökat vår kunskap om 
utfallet av olika implantatprotetiska 
behandlingar. Torsten Jemt har vi-
dare drygt 120 publikationer på Pub 
Med och han har aktivt handlett två 
doktorander till odontologie doktors-
examen, vilket bidragit till att föra 
forskningstraditionen framåt inom 
odontologin.                    

    ef

14 forskare delar på 
197 000 kronor
Göteborgs Tandläkare-Sällskap de-
lade den 15 januari ut stipendier på         
197 000 kronor till följande forskare. 

haidar hassan
Den dentala biofilmens förmåga att 
bilda syra och basiska ämnen och att 
adaptera sig till dessa processer.
15 000 kronor

lisa melin
Hypomineraliserad emalj i perma-
nenta sexårständer.
15 000 kronor

lory melin svanborg
Investigation on soft tissue adhe-
rence and bone healing around micro 
implants with or without nonocrys-
talline hydroxyapatite coat.
15 000 kronor

tania godoy
Clozapininducerad salivation.
15 000 kronor

birgitta johansson callin
Farmaka vid temporomandibular 
disorders och bruxism. 
15 000 kronor

gita gale
Granulomatösa sjukdomar i oral 
slemhinna och mag-tarm-kanalen. 
15 000 kronor

jenny öhman
Premaligna och maligna orala slem-
hinnesjukdomar och immunsyste-
mets aktiveringsgrad.
15 000 kronor

sargon barkarmo
Nano hydroxyapatite and polymer 
bone-implants.
15 000 kronor

ulrika stenman
Oral health in a long term perspec-
tive – a dental public health project.
15 000 kronor

anna-lena östberg
Patienters och vårdgivares uppfatt-
ningar om och attityder till införan-
det av ett nytt försäkringssystem och 
behandlingssystem i folktandvården, 
Västra Götaland. 
13 000 kronor

kerstin wennerholm
En jämförelse mellan olika tester för 
bestämning av mutans streptokocker 
och saliv-IgA med cariogram för be-
dömning av kariesrisken. 
13 000 kronor

christina mattsson granlund
Panoramaröntgen inom ortodontisk 
behandling. 
13 000 kronor

jenny bernsson
Tandvårdsrädda patienters syn på 
copingstrategier i samband med 
tandvård. 
13 000 kronor

leif borg
Profylaktiskt barntandvårdsprojekt 
i Rumänien. Volontärarbete och be-
främjar oral hälsa. 
10 000 kronor                                                   
    ef

Det går att förändra. 
Du kan förändra!
Sätt in ditt bidrag på PG 90 2003-3 
eller sms:a BARN till 72 900 så 
bidrar du med 50 kronor.
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Umeå kurs V06 
1. Jannie Calming, 2. Mousa Shtayeh, 3. Karl Dorell, 4. Andreas Bergkvist, 5. Johan Kulo, 
6. Martin Ågren, 7. Henrik Nilsson, 8. Maria Chevalier, 9. Yavuz Tasci, 10. James Goucher, 
11. Salar Yunis, 12. Anna Karlsson, 13. Malin Magnusson, 14. Nina Hämén, 15. Nina Kalin, 
16. Elin Lovén, 17. Gilbert Rautio, 18. Elin Karlsson, 19. Margareta Sandström, 20. Sara 
Lindkvist, 21. Emma Levd, 22. Iliana Paparisto, 23. Malin Häggström, 24. Helena Persson, 
25. Linn Nyström, 26. Karin Atterfors, 27. Jane Chu, 28. Emelie Persson, 29. Lena Maria 
Näckstam, 30. Mia Hansson, 31. Stina Håkansson, 32. Lisa Pettersson, 33. Tina Thakrar,  
34. Evelina Emmoth, och 35. Anna Mattsson.  
Amina Esisse, Magnus Hillergård, Nancy Piltan och Elnaz Hosseinkhah kunde inte närvara 
vid fotograferingen.
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1. Maziar Nekoui, 2. Henrik Krüger, 3. Oscar Svennung, 4. Martin Ekström, 5. Einar Hansson, 
6. Mirwais Ahmadzai, 7. Karl Lundqvist, 8. Aida Seferagic, 9. Anna Armini, 10. Stefan Ivarsson, 
11. Maria Ekstam, 12. Cecilia Hansson, 13. Isabell Hammarstrand, 14. Linn Johansson, 
15. Kasra Alahyar, 16. Emelie Lyngfelt, 17. Anna Murski, 18. Märta Wahnström, 19. Anna 
Svärd, 20. Lisa Svensson, 21. Sonja Salehi och 22. Masoumeh Daneshiyane Khademlou.
Christina Carlsson och Dmitriy Bokarew kunde inte närvara vid fotograferingen.

Göteborg kurs 06A
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kansli

Postadress: Box 1217, 
111 82 Stockholm
Besöksadress: Österlånggatan 43
Tel: 08-666 15 00 (växel) 
Fax: 08-662 58 42
www.tandlakarforbundet.se  
kansli@tandlakarforbundet.se
E-post direkt till en person:
fornamn.efternamn 
@tandlakarforbundet.se

Ekonomiska frågor
Nordöstra kursnämnden, 
Riksstämman
Margareta Andréasson
08-666 15 36

Kurser Nordöstra kursnämnden, 
Riksstämman
Elsie Ekander 08-666 15 44

Kanslichef
Jeanette Falk 08-666 15 53

Efterutbildning, Riksstämman
Annika Hodgson 08-666 15 34

Etik, kvalitet, kollegastöd
Åsa Hultén 08-666 15 31
 
Kamrathjälpen, ansvarsfrågor
Pia Kollin tjl
Lena Strimling  vik 08-666 15 45 

Utbildnings-, forsknings- och 
studerandefrågor
Pia Leden tjl
Sofie Andersson vik 08-666 15 22

Ekonomichef
Swedish Dental Journal
Bo Lidholm 08-666 15 12

Kurser södra regionen, 
Riksstämman, fdi
Ylva Liljeson 08-666 15 43

Informationsansvarig
Lena Munck af Rosenschöld
08-666 15 52
lena.munck
@tandlakarforbundet.se

Sekreterare
Anna-Maja Necander 08-666 15 07

Ekonomi
Ann-Sofi Olsson 08-666 15 02

Efterutbildning, Riksstämman
Pia Säävälä 08-666 15 10

Kurser västra regionen
Västra regionens kansli 
031-15 69 22

tandläkarförbundets 
stöd till enskilda 
medlemmar

Vid anmälan till HSAN/
Socialstyrelsen
En anmälan ska besvaras inom tre 
veckor. Anstånd kan begäras 
på tel 08-508 861 00. Tandläkar-
förbundets medlemmar kan få 
hjälp att besvara en anmälan: 
Odontologisk hjälp via Tandläkar-
förbundets expertgrupp. 
Kontaktperson: Pia Kollin, 
08-666 15 45, 
pia.kollin@tandlakarforbundet.se 
Juridisk hjälp ges av respektive 
riksförening.
Privattandläkarna: Dan Nilsson, 
08-555 44 604 
Tjänstetandläkarna: Susanna 
Magnusson, 08-54 51 59 84

Stiftelsens syfte är att hjälpa tand-
läkare med ekonomiska problem. 
Vi kan enbart stödja individer, inte 
företag. Ansök med ett brev med 
bakgrund och önskemål om hjälp 
samt kopia på senaste deklaration, 
egen och make/makas. 
Kontaktperson: Pia Kollin, 
08-666 15 45, 
pia.kollin@tandlakarforbundet.se 

Alna (alkohol, läkemedel och 
narkotika i arbetslivet) 
08-564 407 70
Alna hjälper företag och organi-
sationer att hantera alkohol- och 
drogfrågor på ett professionellt 
sätt. Du kan kostnadsfritt och 

under sekretess ringa Alnas råd-
givning. Mer information:  
www.alna.se.

Kollegastöd
Kollegastöd riktar sig till dig 
som behöver stöd för problem 
på arbetet eller i privatlivet. 
Du kan i förtroende och under 
sekretess vända dig till någon av 
nedanstående kolleger (kvällstid 
om ej annat anges, e-post för att 
boka tid för samtal).  
Bengt Adèrn, 016-244 56
Ahmad Aghazadeh, 0707-70 80 21
ahmad.aghazadeh@telia.com
Katt Sören Andersson, 
070-663 84 18, 0243-122 80 
soren.andersson.00@ptj.se
Gunnar Bringman, 
035-10 31 20, dag 
gunnar.bringman@ptj.se
George Estlander, 070-644 33 16
george.estlander@ptj.se
Lars Frithiof, 08-96 42 55
r.lars.frithiof@gmail.com
Margit Gabrielson, 031-69 16 00
margit.gabrielson@vgregion.se
Bita Ghorani, 070-746 86 82
bita.ghorani@ftv.sll.se 
Gunnel Johansson, 070-585 30 41
Peter Stade, 0498-21 39 04
peter.stade@ptj.se
Claes Svärd, 0498-48 25 46
claes.svard@gotland.se

Kontaktperson: Åsa Hultén, 
08-666 15 31, asa.hulten@
tandlakarforbundet.se

Du kan hämta din 
medlemslogotyp 
på hemsidan  
under medlem/
medlemskapet. 

Logga in med 
personnummer 
och lösenord.  

www.tandlakarforbundet.se

Medlemslogotyp

förbundsstyrelse

Gunilla Klingberg
Ordförande
031-750 92 08, 0707-80 00 44  
gunilla.klingberg@
tandlakarforbundet.se

Hans Sandberg
Vice ordförande
070-590 54 69 
hans.sandberg@ki.se

Louise Ericson 
Ordf i efterutbildningsrådet
08-85 56 00, 070-687 50 60
louise.ericson@ptj.se

Stein Björkman
08-524 880 54, 070-213 80 54
Stein.Bjorkman@ki.se

Kenth Nilsson
018-611 09 80/90, 070-658 78 86 
kenth@tjanstetandlakarna.se

Hans Göransson 
076-840 83 50 
hans.goransson@dll.se

Anders Mohlin
070-558 91 01
anders.mohlin@bjarenet.com

Mikael Jansson
070-678 18 16
mikael.jansson@ptj.se

Mickel Hana
Adjungerad styrelseledamot 
076-823 53 52
mickel.hana@
tandlakarforbundet.se

Tandläkarförbundets serie  
Kunskap & Kvalitet:
n Kvalitetssäkra din journalföring, 
2003, reviderad 2009
n CE-märkta medicin-tekniska 
produkter, 2003
n Medicinsk riskbedömning 
för tandläkare, 2004
n Tandläkarens ansvar och 
skyldigheter, 2005, reviderad 2009
n Försäkring för patient och tand-
läkare, 2006
n Hygien i tandvården, 2007
n Avvikelser – lär av misstag, egna 
och andras, 2008
n Etiska riktlinjer, 2008
n Tobaksprevention, 2009

Medlem: 2 ex av varje skrift gratis, 
icke-medlem 50 kr per st.
kontakt@tandlakarforbundet.se
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kontor
Postadress:
Box 1217, 111 82 Stockholm
Besöksadress: 
Österlånggatan 43, 2 tr
Tel: vx 08-555 44 600
Fax: 08-555 44 666
Hemsida: www.ptl.se
E-postadress: info@ptl.se
E-post direkt till en person: 
fornamn.efternamn@ptl.se

Sveriges Privattandläkarförening                        
Eva Andersson, generalsekreterare
08-555 44 665
Dan Nilsson, sakkunnig och 
pressekreterare
08-555 44 604 
Lars Olsson, sakkunnig bransch-
frågor 
08-555 44 603

Förtroendenämnden
Ann-Catrin Almespång 
08-555 44 635
Marina Sabelström-Ingwes 
08-555 44 697

Svensk Privattandvård AB
Ann-Christin Tauberman, vd 
08-555 44 690
Anders Wikander, vice vd
08-555 44 640
Ingela Andrée, personalchef 
och reception 
08-555 44 605
Daniella Bahgat, medlemsservice 
08-555 44 699 
August Liljeqvist, jurist
08-555 44 644
Maria Bjurö, informationschef
08-555 44 651
Tina Fredriksson, kommunikatör 
08-555 44 610
Merit Frost, verksamhetscontroller 
08-555 44 625
Susanne Hirvonen, ekonomichef 
08-555 44 620
Carina Berg, ekonomiassistent
08-555 44 660 
Privattandvårdsupplysningen
020-662 800, ptu@ptl.se

kansli 
Postadress:
Box 2287, 103 17 Stockholm
Besöksadress: Bredgränd 5 
Tel: vx 08-54 51 59 80
Fax: 08-660 34 34
www.tjanstetandlakarna.se
E-post direkt till en person: 
fornamn@tjanstetandlakarna.se

Björn Petri, kanslichef
08-54 51 59 81
Susanna Magnusson, ombudsman
08-54 51 59 84

sveriges privata 
specialisttandläkare     
Per Jesslén, ordförande
08-23 20 00, 070-789 20 20
per@karlakliniken.se

sveriges odontologiska 
lärare
Per Vult von Steyern, ordförande
040-665 85 83, 0709-65 54 83
per.vult@mah.se

Mats Olson, ombudsman
08-54 51 59 83
Eva Nylander
informatör, assistent
08-54 51 59 82
Aino Landes, ekonomi
08-54 51 59 85
Medlemsregister  
och medlemsförmåner
08-54 51 59 88
medlemsservice@
tjanstetandlakarna.se

studerandeföre ningen
Mickel Hana, ordförande
076-823 53 52
mickel.hana@
tandlakarforbundet.se
Ghazaleh Sadian Golestani
vice ordförande
070-638 67 67
ghazalehg@hotmail.com

Bli kollegan som lyssnar! 

Sveriges tänder behöver Sveriges Tandläkarförbund

Tandläkarförbundet söker fler personer till sitt 
nätverk av kollegastödjare. Arbetet utförs helt 
på ideell grund och stödsamtalen hålls per 
telefon på en tid som passar dig. En dag per år 
samlas hela nätverket i Stockholm för en utbild-
ningsdag. 

Vi välkomnar alla sökande men då vi eftersträvar 
en jämn fördelning vad gäller ålder, kön, yrkes-
verksamhet m.m. uppmuntrar vi speciellt dig 
som är under 50 år att söka. Det är en fördel 
om du är kvinna, arbetar med allmäntandvård 
och/eller bor i norra delen av Sverige. 

För mer information – kontakta Åsa Hultén,  
telefon 08-666 15 31, e-post  
asa.hulten@tandlakarforbundet.se 
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om evenemang till kalendariet. Kontrollera 
datum innan du bokar, uppgifterna i kalendariet 
kan ha uppdaterats efter pressläggning. 
elisabeth.frisk@tandlakarforbundet.se

 TIPSA OSS
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Farmakologi, smärta och infektion
Tid: 10–11 februari 2011
Plats: Stockholm
www.tandlakarforbundet.se

Maligna orala tumörer
Tid: 11 februari 2011
Plats: Stockholm
www.tandlakarforbundet.se

KBT – ett verktyg i tandvården
Tid: 24–25 februari 2011
Plats: Stockholm
www.tandlakarforbundet.se

CMD2011
2e Congrés Médico Dentaire 
Franco-Israelien
Tid: 20–27 februari 2011
Plats: Eilat, Israel
www.cmd.callisrael.net

IDS - International Dental Show 
Tid: 22–26 mars 2011
Plats: Köln, Tyskland
www.ids-cologne.de

San Diego Dental Technology Expo 
Tid: 29 april 2011
Plats: San Diego, USA
www.ceadental.com

The 3rd Jan Lindhe Symposium 
Tid: 6–7 maj 2011
Plats: Göteborg
www.odontologi.gu.se/jlsymposium2011

24th EBSO Orthodontic Congress 
Tid: 1–4 juni 2011
Plats: Bad Oeynhausen, Tyskland
www.ebso2011.eu

San Diego Dental Practice Management
Symposium 
Tid: 15 juli 2011
Plats: San Diego, USA
www.ceadental.com

Tylösandsdagarna 
Tid: 14–16 september 2011
Plats: Halmstad
www.sfop.se

San Diego Dental Convention
Tid: 11–12 november 2011
Plats: San Diego, USA
www.ceadental.com
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Cervident  2
W & H Nordic   7, 21 , 48, 96
Teknodont 7
NSK Sweden,TS Dental 9
Denzir                                                   10
Åhren Dental Consult  11
Sveriges Tandläkarförbund  12
Pepsodent 13
Dentsply DeTrey  20, 41
Örestad Dentallab 22
KeyDental                                             22
X-dental  22
Biomet 3i 23, 26, 27
Hultén & Co AB  24
Ing firman Jan-Åke Hallén     25

Sun Dental  28
Ivoclar Vivadent  29
Astra Tech  31
Dentaleye  34
Kavo Scandinavia  36, 71
Expodent  37
Swede Dental  38
Colgate   39
GC Nordic  42
Straumann  46
Curomed Utbildning   48
Dentalmind 49
AristoDent  50
Multiergonomi  50
Norrbynäs & Co AB  51

Actavis  53
Smile  84
Praktikertjänst Tandvård  85
Folktandvården Stockholm           86
Maryam Pourmousa 86
Narkoskliniken 86
Shams Arvani  86
Svensk Tandhälsovårdsförening  87
Hådéns Dental Återvinning 87                        
Specialistkliniken för 
Dentala Implantat  95
Doxa Dental bilaga
Kerr  bilaga
Sveriges Tandläkarförbund  bilaga
Unident bilaga

Tolk i
tandvården

Fler tvister
till rätten?

TANDVÅRD 
i fängelset 

I Nebraska, USA erbjuds fångarna en 
tandvård som ökar hoppet om återan-
passning till ett liv utanför fängelset.



Läs mer på vår nya hemsida: www.cervident.se eller ring 040  -76115

Äkta fullservice*
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* Erfarenhet Cervident har med drygt  Cervident har med drygt 
30 år i branschen. Ett stabilt familjeföretag 30 år i branschen. Ett stabilt familjeföretag 
som nu drivs av andra generationen.

* Kvalitets- och miljöpolicy Cervident 
arbetar efter ett godkänt kvalitetssystem och 
använder endast CE-märkta och godkända 
kvalitetsmaterial.

* Ortodonti

* Leveranser Vi håller vad vi lovar när 
det gäller stipulerade leveranstider. Behövs 
emellanåt snabbare ryck så ordnar vi det 
också om du slår en signal först.

* Metallkeramik Oavsett vilken  Oavsett vilken 
typ av legering du behöver till en krona 
eller bro när det gäller metall med bränd 
keramik ovanpå, så fixar vi det.keramik ovanpå, så fixar vi det.

* Scanning & fräsning Vi fräser 
kronor och broar i till exempel titan, 
CoboltCrom och keramiska material. Vi kan 
också ta emot digitalt inscannade avtryck.

* Implantat Vi arbetar med alla 
på marknaden förekommande system 
för implantat. Ingen utmaning är oss 
främmande när det gäller tandimplantat.

* Äkta fullservice Äkta fullservice Äkta fullservice 
inkluderar naturligtvis också bästa kvalitet 
till vettigt pris. Utmana  oss gärna så ska vi 
visa vad vi kan.

* Helkeramik Vi tillhandahåller ett
flertal keramiska alternativ, till exempel 
egenfrästa zirkoniumkronor och –broar.

* CoboltCrom Vår långa erfarenhet och 
kompetens gör oss till något av experter när 
det handlar om tillverkning av gjutna partiella 
proteser i CoboltCrom och titan.

* Protes
tillverkar vi alla förekommande typer av 
protesarbeten; hel- & delproteser och 
termoplastiska proteser.

* Ortodonti På ortodontiavdelningen 
arbetar vi med alla förekommande typer av 
ortodontiska apparater. Det finns oändligt 
många system - vi behärskar dem alla.

Vi tillhandahåller ett
flertal keramiska alternativ, till exempel 
egenfrästa zirkoniumkronor och –broar.

* Protes Inom avtagbar protetik 
tillverkar vi alla förekommande typer av 
protesarbeten; hel- & delproteser och 
termoplastiska proteser.

Specialistkliniken i Nacka är landets största, privata enhet för specialisttandvård. 
Kliniken har 1200m2 lokalyta och sysselsätter 41 anställda, däribland 13 tandtekniker 
vid vårt eget laboratorium. Vi har 25 års erfarenhet av implantatbehandling och har 
installerat nära 30.000 fixturer på över 7.000 patienter. Förutom all slags implantat-
behandling utförs även all övrig dento-alveolär kirurgi. Vårt behandlingspanorama 
inkluderar all slags protetisk specialistvård, behandling av tandlossningssjukdomar 
och fullständiga käkledsutredningar. All behandling kan utföras under narkos. Remisser 
mottages även för datortomografi och övriga röntgenutredningar.

Vår strävan är att kontrollera och ta ansvar för hela vårdkedjan. Verksamheten drivs 
i sjukhusliknande, särskilt väl anpassade lokaler – ett specialistcentrum med höga 
krav på en mänsklig miljö kombinerat med avancerad teknologi. En långsiktig 
kvalitetskontroll med ständig tillgänglighet för patienten och remitterande kollega hör till 
klinikens viktigaste målsättningar. Specialistkliniken i Nacka är godkänd av Social-
styrelsen som utbildningsklinik för erhållande av specialistbehörighet i oral protetik.            

Specialister käkkirurgi: Göran Gynther    Sten Holm Specialist parodontologi: Juhani Fischer

            Claes Ellgar     George Homsi     Thomas Kallus

 Specialist röntgen: Inger Eklund    Narkosläkare: Gunilla Caneman

REMITTERA  DIN  PATIENT  OM  DU  DELAR  VÅRA  VÄRDERINGAR

VETENSKAP
ANSVAR

KOMPETENS
MORAL

OMSORG
KVALITET

VÄRMDÖVÄGEN 121
131 37 NACKA

TEL. 08-718 30 50, FAX 08-718 00 13
info@specialistkliniken-implantat.se

SP E C I A L I S T K L I N I K E N
FÖR  DENTALA IMPLANTAT

ST-Tandläkare: Jakob Krog 

Specialister protetik:    Pär Almqvist  Christer Bessing    Per Ekenbäck     
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VETENSKAP & KLINIK:  Tema 2011, del 2: Praktiskt restaurationsarbete, plastbaserade fyllningar och de äldres tandsjukdomar

RESTAURERA 
EN TAND

 � INTERVJUN: CECILIA YOUNG 

Granska kritiskt
material & metoder SID 32

Tandläkarkunskap sedan 1909

 Nummer 2 2011 � Årgång 103

 Materialval – något att bita i sid 14  •  Få anmälningar av brister och tillbud sid 18  

� STUDENT:

Ett verktyg
i arbetslivet SID 40

TEMA DEL 2

Världsnyhet: 

Laserproducerade SKALFASADER 
med nanoteknik I EN SITTNING!

Edelweiss Direct Venear

Vill du veta mer? Kontakta då W&H Nordic AB
t: 08-445 88 30 e: office@whnordic.se, wh.com 
eller Forssbergs Dental på 08-676 54 10
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