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 M ålsättningen med artikeln är att 
presentera och diskutera dagens 
forskningsbaserade kunskap om 
metoder för att behandla karies 
på barn och ungdomar, och spe-

ciellt om det finns underlag för att lägga större 
vikt vid icke-operativ terapi och därmed mins-
ka behovet av fyllningsterapi (operativ terapi). 
Trots en viss vetenskaplig osäkerhet hävdar in-
ternationellt ledande forskare att det finns forsk-
ningsbaserad grund för icke-operativ karieste-
rapi, vilket innebär att reversera, stoppa eller 
försena progressionen av initiala kariesangrepp 
med hjälp av profylaktiska och icke-operativa 
metoder. Detta förutsätter att man använder di-
agnostiska rutiner som upptäcker tidiga stadier i 
kariesutvecklingen och bedömer risken för att de 
vidareutvecklas. 

Tandvården för barn och ungdomar bör där-
för anpassas så att principerna för icke-operativ 
kariesterapi införs. Detta förutsätter sannolikt 
en del strukturella förändringar i kallnings-
rutiner, bemanning och incitament för de an-
ställda inom tandvården. Icke-operativ terapi 
kräver många behandlingssekvenser och korta 
inkallningsinter vall för patienter med kariesak-
tivitet och en för utsättning för kostnadseffekti-
vitet är att man har tillräcklig tillgång till lämplig 
personal, som tandhygienister och tandsköter-
skor med speciell utbildning. Dessutom måste 
ekonomiska och andra incitament, både för de 
anställda och för tandvården, anpassas till strate-
gin. Bonussystem som favoriserar operativ terapi 
skulle alltså kunna vara ett hinder.

huvudbudskap
n	 Medan man med operativ kariesterapi (fyll-

ningsterapi) behandlar symtom i avancerade 
stadier i kariesprocessen, syftar icke-operativ 
terapi till att reversera, stoppa eller hämma 
processen i tidiga stadier. I kliniskt arbete 
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Karies hos barn  
och ungdomar
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jämfört med operativ

SAMMANFATTAT Dagens forsk-
ningsbaserade kunskap om meto-
der för att behandla karies på barn 
och ungdomar presenteras.

kompletterar dessa metoder varandra. 
n	 Internationella forskningsmiljöer menar att 

det finns grund för att införa program base-
rade på icke-operativ terapi, men hittills finns 
det få kontrollerade, kliniska studier.

n	 Två nordiska studier, där effekten mättes ge-
nom antalet sparade fyllningar i unga per-
manenta tänder, tyder på hög effektivitet hos 
dessa program.

n	 En förutsättning för att dessa program ska bli 
kostnadseffektiva är ökad användning av tand-
hygienister och annan hjälppersonal samt in-
citament för att använda terapin.

klinisk relevans
Kariesprofylax och kariesterapi är tandvårdens 
viktigaste uppgifter för barn och ungdomar. Ope-
rativ kariesterapi (fyllningsterapi) är en symto-
matisk behandlingsform där man behandlar le-
sioner som har utvecklat kavitet. Icke-operativ 
terapi är en kausal behandlingsform som syftar 
till att diagnostisera tidiga stadier i kariespro-
cessen och stoppa eller reversera lesionen innan 
kavitet uppstår. Eftersom operativ kariesterapi 
innebär en rad nackdelar – som förlust av frisk 
tandsubstans, behov av omgörning av fyllningar 
och patientens oro inför tandbehandling – bör 
större vikt läggas vid användning av icke-opera-
tiv terapi inom tandvården.

Karies är en multifaktoriell sjukdom [1]. Pa-
togenesen är välkänd och accepterad såtillvida 
att det är normalflorans bakterier i biofilmen på 
tandytan som producerar svaga organiska syror 
som ett resultat av metabolisering av kolhydra-
ter. Vilka bakterier som producerar de organiska 
syror som är avgörande för initiering och utveck-
ling av karies, är i dag omdiskuterat. Traditionellt 
har tidigare litteratur fokuserat på mutansstrep-
tokocker och laktobaciller, men senare forskning 
med molekylärbiologiska metoder har påvisat en 
mängd bakterier som kan spela en roll [2, 3]. Men 
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Figur I: Faktorer som medverkar till utvecklingen av karies. 

kunskapen om att det föreligger en rad riskfakto-
rer utöver detta gör att man inte längre bara kan 
betrakta denna sjukdom som betingad av de tre 
välkända cirklarna i Keyes triad; tand, substrat 
och mikroorganismer, eventuellt också tid som 
den fjärde cirkeln. En rad personliga faktorer 
som påverkar den intraorala miljön spelar en så 
stor roll för förståelsen av sjukdomen att model-
len med de 3–4 cirklarna har utvidgats till att 
omfatta andra riskfaktorer och därmed karaktä-
risera karies som en multifaktoriell sjukdom. Fi-
gur i är ett exempel på en sådan modell baserad 
på publikationer av Fejerskov [4] och Selwitz och 
medarbetare [1]. Det finns dessutom en ökande 
acceptans för att också arv spelar en betydande 
roll för kariesförekomst [5]. 

Karies betraktas som en kronisk sjukdom där 
symtomen varierar från subklinisk, ytlig demi-
neralisering under ytskiktet till infektion och 
destruktion av dentinet, med och utan kavitets-
bildning [6]. Hos de flesta människor växlar pro-
cessen varje dag periodvis mellan demineralise-
ring och remineralisering. Huruvida sjukdomen 
progredierar, avstannar eller reverserar beror på 
balansen mellan de- och remineralisering. Det är 
när placken (biofilmen) kan få mogna över lång 
tid som kariesprocessen progredierar. Initiala 
stadier av sjukdomen är därför reversibla om 
sockerintaget minskas, biofilmen avlägsnas och 
tandytan hålls ren.

diagnostik 
Nigel Pitts [7] har illustrerat kariesförekomsten 
som ett isberg baserat på vilken diagnostisk nivå 
man använder, här illustrerat som en pyramid 
(figur ii). Förekomsten av allvarliga kariesle-
sioner, som lesioner till pulpa och kaviteter in i 
dentinet, är alltid förknippad med förekomsten 
av många mindre allvarliga lesioner. Om vi bara 
behandlar de allvarliga symtomen på toppen av 
isberget med operativ terapi, som fyllningsterapi 
och endodontisk terapi, behandlar vi inte sjuk-
domen kausalt. 

När man ska behandla sjukdomen är det nöd-
vändigt att fastställa en diagnostisk nivå, en 
»cut-off« för var i symtomutvecklingen man sät-
ter gränsen för att registrera att en tand, en yta 
eller en individ har behandlingskrävande karies 
[8–10]. Detta kan vara problematiskt i de tidiga 
stadierna av sjukdomen, som i internationell lit-
teratur benämns »initial«, »incipient« och »non-
cavitated lesions«, där denna gräns är starkt 
beroende av vilken diagnostisk metod man an-
vänder [11]. Sensitiviteten och specificiteten hos 
de vanliga diagnostiska teknikerna – som visuell, 
taktil och röntgenologisk undersökning – varie-
rar kraftigt för olika tänder och tandytor och är 
speciellt svårt på approximalytor och i fissurer. 
Även om några av de senare teknikerna som fi-
beroptisk transillumination (FOTI och DiFOTI), 
laserfluorescens (DIAGNOdent™, KaVo Dental 

Figur II: Föreslagna terapiformer baserade på kariesdiagnostisk nivå.
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GmbH, Biberach/Riß), kvantitativ ljusinduce-
rad fluorescens (QLF™, Inspektor Research Sys-
tems BV, Nederländerna) och elektrisk konduk-
tans kan ha sitt berättigande på vissa tänder och 
tandytor, representerar de inte något genom-
brott när det gäller entydig diagnostik av tidiga 
stadier av karies. Flera metoder innebär fara för 
överregistrering, men detta har inga negativa 
konsekvenser för tandytorna om det gäller icke-
operativ terapi [12].

Det råder emellertid enighet om vikten av att 
skilja mellan att påvisa en karieslesion (caries de-
tection) och att bedöma den (caries assessment) 
[9, 13]. I det första begreppet (caries detection) 
ligger att man på ett objektivt sätt påvisar att det 
föreligger en karieslesion, medan det i det andra 
(caries assessment) ligger en karaktärisering av 
kariesangreppets allvarlighetsgrad och aktivitet. 
Med allvarlighetsgrad menas hur långt in i tan-
den man kan se symtom på sjukdomen och om 
det föreligger en kavitet eller inte, medan det 
med aktivitet menas med vilken hastighet den 
progredierar eller går tillbaka. Aktiviteten kan 
vara svår att avgöra, men bedöms gärna mot bak-
grund av lesionens ytstruktur (porös eller glatt, 
matt eller blank) samt progression över tid. 

För att en individuell kariesdiagnos ska vara 
fullständig måste den innehålla en riskanalys 
med tanke på huruvida den (de) aktuella lesio-
nen (lesionerna) kommer att utvecklas samt om 
patienten kommer att utveckla nya lesioner. Det-

Figur III: Initialt kariesangrepp utan kavitetsbild-
ning som har stoppats genom remineralisering. 
Mineraler från saliven har trängt in i lesionen genom 
mikroporösiteter i ytan sedan den hållits ren från 
plack. Färgämnen från munhålan har också samlats 
i porösiteterna, och därför är delar av lesionen miss-
färgad. Ytan är nu blank och hård. 

ta baserar man på den kliniska bilden i munhålan 
i kombination med de andra riskfaktorerna, som 
är illustrerade i figur i.

fyllningsterapi (operativ terapi)
Mycket av ekonomin i klinisk odontologi – både 
offentlig och privat – är knuten till reparation av 
allvarliga kariesskador och således i behandling 
av symtom och inte i kausal behandling av sjuk-
domen. Men det är många nackdelar med fyll-
ningsterapin:
n	 Det är en »kirurgisk« metod som skär/tar bort 

både sjuk och frisk tandvävnad. 
n	 Fyllningar har begränsad livslängd och resul-

te rar i ytterligare behandlingsbehov, och ofta 
mer komplicerad behandling [14]. 

n	 Patienterna uppfattar ofta behandlingen som 
obehaglig och smärtsam, och hos barn är det den 
vanligaste enskilda faktorn till att de utvecklar 
rädsla, fobier och undviker tandbehand ling 
[15].
Inom barntandvården är det speciellt proble-

matiskt att kvaliteten på fyllningsterapin är rela-
tivt dålig på grund av de tekniska svårigheter man 
ofta har på små mjölktänder och små barn med 
begränsad samarbetsförmåga. I en svensk studie 
[16] fann man att 33 procent av fyllningar som var 
gjorda i primära tänder innan barnet fyllt fem år 
hade misslyckats genom att de antingen hade 
gjorts om eller att tänderna hade extraherats 
innan barnen fyllt åtta år. I en annan svensk stu-
die [17] fann man att 31 procent av alla fyllningar 
som gjordes på barn mellan sju och tolv år var 
omgörningar, och de flesta av dessa (81 procent) 
gjordes då barnen var mellan sju och nio år. 

Det är nu en stigande trend i den vetenskapliga 
litteraturen att man bör röra sig bort från denna 
traditionella »kirurgiska« behandlingsmetod 
som innebär att avlägsna tandvävnad och ersätta 
den med ett fyllningsmaterial, och i stället satsa 
på att kontrollera progressionen när karieslesio-
ner uppstår [18, 19]. 

icke-operativ terapi 
Begreppet används för metoder som försöker re-
versera, stoppa eller reducera progressionen av 
en karieslesion som är under utveckling [20]. I 
praktiken handlar detta först och främst om me-
toder som syftar till remineralisering av emalj i 
lesioner utan kavitetsbildning, det vill säga ak-
tiv, initial karies (figur iii) [21–23]. Det går också 
att remineralisera lesioner med kavitet, men 
det förutsätter att lesionen ligger där patienten 
kan hålla den ren från plack, vilket kan gå bra 
på buckal- och lingualytor, men är mycket svårt 
eller omöjligt på approximalytor. I fissurer och 
gropar går det att stoppa progressionen med fis-
surförsegling [24].

Principerna för icke-operativ terapi bygger på 
vår kunskap om orsaker och riskfaktorer för ka-
ries och illustreras i figur i. Det är stort sett de-

»Inom barn-
tandvården 
är det speci-
ellt proble-
matiskt att 
kvaliteten på 
fyllningstera-
pin är relativt 
dålig …«
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samma som används i profylax och ofta används 
begreppen profylax och icke-operativ terapi om 
vartannat, något som kan vara förvirrande. Det 
som i princip skiljer profylax och terapi som åt-
gärd är att terapin baseras på att det föreligger 
en klinisk diagnos, medan profylax baseras på att 
man antingen inte har undersökt patienten (pa-
tienterna) eller att man inte har funnit tecken på 
karies på den aktuella patienten/tanden/ytan.

Icke-operativ kariesterapi förutsätter alltså 
att man har undersökt en patient, påvisat en el-
ler flera karieslesioner och bedömt dem vara be-
handlingskrävande och indicerade för den här 
typen av behandling. Behandlingen består av två 
typer av intervention baserade på den individu-
ella värderingen av patienten och karieslesionen 
(-lesionerna) [20]:
1. Generell intervention: Detta är åtgärder som 

syftar till att påverka riskfaktorer som patient-
en själv kan göra något åt, och som i huvudsak 
befinner sig i den yttre cirkeln i figur i. Man 
siktar på att förbättra patientens kunskaper, 
inställning och tandvårdsbeteende.

2. Lokal intervention: Detta är behandling som 
man gör intraoralt med syfte att förbättra de 
intraorala miljöfaktorerna och reducera de di-
rekta orsaksfaktorerna (figur i].

1. Metoder för generell intervention
Eftersom det finns mycket få studier där effek-
ten av tandvårdsbeteende i hemmet på initiala 
kariesangrepp har studerats [8, 25], får man gå 
till litteraturen om effekten av generella karies-
förebyggande åtgärder.

Daglig tandrengöring med fluortandkräm är 
den åtgärd som har störst dokumenterad effekt 
på kariesreduktion hos barn och unga, och detta 
anses i dag som grundåtgärd för både populatio-
nen som helhet och för kariesaktiva individer 
[26, 27]. Om man ska få en remineralisering av 
ett initialt kariesangrep måste lesionen hållas fri 
från plack varje dag och exponeras för fluor [21–
23] och detta måste göras av patienten själv eller 
av anhöriga. Patient och anhöriga måste därför 
få information om ställen med initiala, aktiva ka-
riesangrepp och hur de kan hållas fria från plack 
och exponeras för fluor. 

Hembaserad användning av fluor som komple-
ment till F-tandkräm, som daglig sköljning och 
användning av sugtabletter, anses ha begränsad 
tilläggseffekt [26, 28]. Men eftersom det saknas 
bra studier om effekten på speciellt kariesaktiva 
patienter och initiala karieslesioner, bör man 
inte tveka att rekommendera dessa åtgärder som 
komplement till plackborttagning på lesionen 
(lesionerna) och användning av F-tandkräm.

Approximalkaries förekommer ofta hos barn 
och unga, i både den primära och den permanenta 
tanduppsättningen [29–31], och när det förekom-
mer initiala karieslesioner här är det naturligt att 
instruera patienterna i att använda tandtråd. I de 

få studier som gjorts när det gäller effekten av 
detta är konklusionerna motstridiga [26]. En av 
förklaringarna kan vara att effekten är beroende 
av om de aktuella lesionerna har klinisk kavitet 
eller inte, och det därmed är möjligt att effektivt 
avlägsna placken med tandtråd. Detta kan man 
inte avgöra med hjälp av röntgenbilderna [25]. 
Men om man satsar på icke-operativ terapi för 
behandling av initial approximalkaries, rekom-
menderas ändå att man instruerar och motiverar 
den här patienttypen i dagligt bruk av tandtråd 
som del av de generella åtgärderna.

Sköljning eller borstning med klorhexidingel 
eller -lösning, antingen enbart eller i kombina-
tion med fluor, har rekommenderats i en över-
gångsfas (till exempel två gånger dagligen i tre 
veckor) till patienter med mycket dålig mun-
hygien [22]. Detta minskar förekomsten av mu-
tansstreptokocker i munhålan, men effekten på 
karies är inte dokumenterad [26, 32].

2. Metoder för lokal intervention
Principiellt kan man skilja mellan behandlingar 
som syftar till att remineralisera lesionen och att 
stoppa vidare progression genom att försegla 
den (fissurförsegling). Det första alternativet är 
mest aktuellt på släta ytor medan det senare bara 
kan rekommenderas i fissurer och gropar.

Remineralisering 
Den viktigaste förutsättningen för reminera-
lisering av en aktiv karieslesion är att placken 
avlägsnas och att lesionen dagligen hålls ren så 
att mineraler från saliven kommer till den de-
mineraliserade ytan. Professionell plackbort-
tagning blir därför det första ledet i den lokala 
behandlingen. Därefter måste man överväga 
användning av eventuella »läkemedel« som kan 
bidra till remineraliseringen, och det första man 
då tänker på är fluor. Som generell regel rekom-
menderas påföring av fluorlack minst två gånger 
om året [20, 33]. Effekten av detta på approxima-
la ytor har dokumenterats i en svensk studie på 
tonåringar där påföring av Duraphat™ var tredje 
månad i tre år ledde till signifikant reduktion i 
progressionen av initiala lesioner [34].

För att öka tillgängligheten av kalcium- och 
fosfatjoner på ytan av demineraliserade karies-
lesioner har det utvecklats produkter som ska 
främja remineraliseringen. Produkterna byg-
ger på en teknik där man stabiliserar höga kon-
centrationer av fria kalcium- och fosfatjoner på 
tandytan utan att dessa fälls ut som kristallinska 
kalciumfosfater (»tandsten«) innan de får till-
fälle att tränga in i den demineraliserade emal-
jen. Mest känt och utprovat är CPP-ACP, som 
står för Casein PhosphoPeptide-Amorphous 
Calcium Phosphate, med produktnamnen Re-
caldent™ och Tooth Mousse™. Dessa produkter 
har lanserats både för hemmabruk av patienten 
själv (bland annat tandkräm, sköljmedel, tugg-

»… ofta an-
vänds begrep-
pen profylax 
och icke-ope-
rativ terapi 
om vartan-
nat, något 
som kan vara 
förvirrande.«
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gummi) och för påföring direkt på deminera-
liserade tandytor professionellt. I två nyligen 
publicerade översiktsartiklar [35, 36] har man 
bedömt det vetenskapliga underlaget för dessa 
produkter. Här drar man slutsatsen att CPP-ACP-
produkterna bidrar till att remineralisera skador 
under ytskiktet och hämma kariesprogressionen 
in vivo baserat på randomiserade, kontrollerade 
kliniska studier. Men en helt färsk, nordisk studie 
på behandling av initiala kariesangrepp efter de-
bonding på käkortopediska patienter visade att 
tillförsel av Tooth Mousse™ inte gav någon till-
läggseffekt jämfört med F-tandkräm två gånger 
dagligen [37]. Även om det uppenbart finns be-
hov av mer forskning om denna typ av produkter 
representerar de exempel på »läkemedel« som 
möjligtvis kan ingå i vår framtida repertoar för 
användning i icke-invasiv kariesterapi.

Ett annat tillvägagångssätt är att påföra läke-
medel med antiseptisk effekt på initiala lesioner 
i syfte att ändra den mikrobiologiska miljön i bio-
filmen i gynnsammare riktning. Mest aktuellt är 
klorhexidin och det är speciellt lacken Cervitec™, 
med 1 procent klorhexidin och 1 procent tymol, 
som har använts i kliniska studier. I dessa stu-
dier har lacken påförts med varierande intervall 
på både friska ytor och initiala karieslesioner. 
Effekten har evaluerats antingen genom antalet 
nya lesioner eller i vilken grad initiala lesioner 
progredierar. Resultaten är mycket varierande, 
men den viktigaste slutsatsen är att klorhexidin-
lacken är effektiv när det gäller att reducera an-
talet mutansstreptokocker i biofilmen. Den kari-
eshämmande effekten är däremot mer osäker, i 
alla fall på barn och ungdomar som regelbundet 
exponeras för fluor [38, 39]. När den används på 

initiala lesioner kan man knappast räkna med ka-
rieshämmande effekt om den påförs mer sällan 
än var 3:e–4:e månad [39].

Ozon (O3    ) i vätske- eller gasform är också 
aktuellt för att reducera eller eliminera mik-
roberna i biofilmen. Mest känt och utprovat är 
HealOzone™ som bygger på att ozongas pumpas 
in i karieslesionen och dödar mikroberna. Där-
efter påförs en lösning bestående av mineraler 
och fluor för att främja remineralisering. Denna 
behandling har föreslagits för både initiala le-
sioner och öppna kaviteter på tandytor där man 
kommer åt att tillföra gasen. Behandlingen har 
dokumenterat god bakteriehämmande effekt, 
men det finns mycket få kontrollerade klinis-
ka studier av den karieshämmande effekten. I 
flera översiktsartiklar baserade på litteraturge-
nomgång dras slutsatsen att effekten är osäker 
[40–42].

Fissurförsegling
Intentionen med fissurförsegling är att blockera 
ingångsporten till fissuren och därmed hindra 
att bakterier och näringsämnen som är nödvän-
diga för kariesprocessen tränger in. Detta görs 
antingen med ett resin (plastmaterial) eller med 
glasjonomercement [20]. Retentionen av resin 
till emaljen bygger på syraetsningsprincipen 
och detta kräver optimal rengöring och torrlägg-
ning före påföringen. Då kan den här typen av 
fissurförsegling hålla i många år. Retentionen 
av glasjonomercement bygger på kemiska bind-
ningar mellan cement och emalj. Den är inte på 
långa vägar så stark som när man använder resin, 
och dessa fissurförseglingar lossnar och förloras 
vanligtvis efter några få månader. Men eftersom 
glasjonomercement är ett vattenbaserat cement 
och inte så känsligt för fuktighet som resin, an-
vänds det på tänder som inte kan torrläggas, som 
en resinbaserad försegling kräver. I praktiken an-
vänds glasjonomercement därför som en tillfällig 
fissurförsegling på tänder som är i frambrottsfa-
sen och därför svåra att torrlägga [20]. 

En viktig fråga vid icke-operativ terapi är hu-
ruvida en fissurförsegling som påförs en fissur 
med aktiv karies kan stoppa vidare progression 
av kariesprocessen (figur iv). Om fissurförseg-
lingen är tät och hindrar mikroläckage av nä-
ringsämnen från munhålan in till mikroberna 
i det kvarvarande placket i karieslesionen kan 
man tänka sig att de inte klarar av att upprätt-
hålla kariesprocessen och dör.

I en Cochrane-översikt publicerad 2008 [24] 
baserad på kontrollerade, kliniska studier, drar 
man slutsatsen att fissurförsegling med resin 
måste rekommenderas på permanenta molarer 
hos patienter med hög kariesrisk. Effekten mät-
tes på om förseglingen förebygger utveckling 
av dentinkaries, och tänder med emaljlesioner 
räknades som friska. Detta innebär att dessa 
studier i verkligheten har bedömt både den fö-

Figur IV: Slipsnitt av en tand med fissurförsegling 
över en karieslesion begränsad till emaljen.
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»En viktig 
fråga vid 
icke-operativ 
terapi är hu-
ruvida en fis-
surförsegling 
som påförs 
en fissur med 
aktiv karies 
kan stoppa 
vidare pro-
gression av 
kariesproces-
sen.«



69

 Raadal et al: TEMA ATT RESTAURERA EN TAND

tandläkartidningen årg 103 nr 1 2011

rebyggande effekten och effekten på progression 
av emaljkaries. I en översiktsartikel publicerad 
2008 [43] har man gått igenom studier om för-
segling av kariösa fissurer, med särskilt fokus på 
om förseglingen leder till minskning av bakterier 
och stoppad kariesprogression under försegling-
en. Huvudkonklusionen är att tandläkarna inte 
behöver vara försiktiga med att försegla emaljle-
sioner utan kavitet, vilket också rekommenderas 
vid de nordiska läroanstalterna i dag [20]. 

När det gäller effekten av glasjonomercement 
som effektiv fissurförsegling för att stoppa initial 
karies är dokumentationen bristfällig. Men det 
finns indirekta indikationer på att materialet är 
effektivt som temporärt fissurförseglingsmateri-
al på frambrytande och nyligen frambrutna mo-
larer med tecken på akut fissurkaries genom att 
den både hindrar mikroläckage och tillför fluor 
till den demineraliserade emaljen [44, 45].

Det finns underlag för att konkludera att fis-
surförsegling bör användas som terapi på initiala 
kariesangrepp snarare än som profylax på friska 
fissurer, inte minst för att kostnadseffektiviteten 
ska vara acceptabel. Detta var också slutsatsen 
under ett symposium i orca 2007 [46]. Där re-
kommenderade man användning av fissurförseg-
ling terapeutiskt på lesioner både i emaljen och 
i den yttre delen av dentinet. Utgångspunkten är 
dagens relativt låga kariesförekomst.

operativ kontra  
icke-operativ terapi
Valet mellan operativ och icke-operativ terapi 
måste i det enskilda fallet baseras på en diagnos 
som innefattar karieslesionens allvarlighetsgrad, 
kariesaktiviteten och vilka andra riskfaktorer 
som föreligger (figur i). Den bärande principen 
bör vara att alla aktiva lesioner behandlas med 
icke-operativ terapi, om man inte bedömer att 
progressionen har kommit till »the point of no 
return«/»restoration threshold«, det vill säga att 
den inte kan stoppas utan fyllningsterapi. När en 
aktiv lesion har utvecklat en kavitet och den inte 
är så tillgänglig att patienten själv kan hålla den 
ren, är det en normal indikation för fyllningste-
rapi [18, 20, 23]. Svårigheterna med att avgöra om 
initiala lesioner på approximalytorna har kavitet 
eller inte gör att man som huvudprincip väljer 
icke-operativ terapi, om man inte på röntgen-
bilder har registrerat att lesionen progredierar 
i dentin över tid. I fissurer och gropar, där dia-
gnostiken också är svår, skulle en fissurförseg-
ling med resin kunna stoppa alla initiala lesioner 
(i emalj och yttre delen av dentinet) under för-
utsättning att förseglingen har en kvalitet som 
effektivt hindrar mikroläckage.

Vid bedömning av en möjlig »point of no re-
turn« i mjölktandsbettet bör man ta hänsyn till 
att kariesprogressionen genom emaljen är rela-
tivt snabbare än på permanenta tänder eftersom 
emaljlagret är tunnare [20].

har icke-operativ kariesterapi  
dokumenterad klinisk effekt? 
Med stöd av bästa möjliga forskningsbaserad 
kunskap om karies hävdar många internationellt 
ledande forskare på detta område att det finns 
grund för att byta strategi från operativ till icke-
operativ behandling. Detta har framkommit i en 
rad internationella symposier och översiktsartik-
lar [1, 9, 18, 23, 46–49]. Men för att rekommende-
ra att detta genomförs i en organiserad barn- och 
ungdomstandvård i de nordiska länderna krävs 
evidensbaserad kunskap på hög nivå, vilket i 
praktiken betyder kontrollerade kliniska studier. 
I rapporter från flera organisationer som genom-
för litteraturbaserade metodutvärderingar, så 
kallade Health Technology Assessments (hta), 
och som har bedömt behandling av karies, finns 
det en genomgående inställning att bevisen är 
för svaga eller motstridiga för att man ska kunna 
dra säkra slutsatser [25, 26, 50, 51]. Underlaget 
för dessa konklusioner är dessvärre att det finns 
mycket få randomiserade, kontrollerade kliniska 
studier som utvärderar effekten av icke-operativ 
terapi på initiala karieslesioner. 

Så vitt vi vet är det bara två kliniska studier i regi 
av offentlig tandvård i de nordiska länderna som 
har utvärderat effekten av en behandlingsstra-
tegi baserad på icke-operativ terapi jämfört med 
operativ terapi [52, 53]. Redan 1987 startade man 
ett tandvårdsprogram för sexåringarna i Nexø 
kommun på Bornholm baserat på icke-operativ 
kariesbehandling [52]. Innehållet i programmet 
var i princip så som beskrivet i denna artikel, en 
generell intervention (upplärning och motivation 
av barn och målsmän i hembaserade åtgärder 
med särskilt fokus på plackkontroll) och lokal 
intervention (professionell plackborttagning, 
fluorbehandling och fissurförsegling på ytor 
med aktiv karies). Detta gjordes av tandläkare 
och tandsköterskor. Inkallningsintervallen indi-
vidualiserades efter riskfaktorer, som responsen 
på den generella interventionen, kariesprogres-
sionen och frambrottsstatus av de permanenta 
molarerna (begynnande fissurkaries). Resul-
taten utvärderades då de första två årskullarna 
fyllde 18 år, 1999 och 2000, och jämfördes med 
fyra andra danska kommuner med lägst karies-
förekomst i Danmark [52]. 18-åringarna i Nexø 
hade då i genomsnitt mindre än hälften dmfs (D 
= dentinlesioner indicerade för fyllningsterapi) 
(dmfs = 1,23) än i de andra kommunerna (dmfs 
= 2,73–3,93). Mer än hälften av dem hade dmfs = 
0, och inga tänder hade extraherats eller rotfyllts 
på grund av karies. Antal besök i perioden från 
5–18 år varierade mellan 24 och 65, men detta 

»När en aktiv lesion har utvecklat en kavitet och den 
inte är så tillgänglig att patienten själv kan hålla den 
ren, är det en normal indikation för fyllningsterapi.«
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skiljde sig inte från vad som var vanligt innan 
man införde det nya programmet. Kostnaderna 
per barn hade sjunkit betydligt från perioden 
före programmet infördes. Den viktigaste svag-
heten med den här studien är att den inte var 
baserad på en äkta randomiserad, kontrollerad 
design, men simulerade detta genom att jämföra 
det experimentella programmet i Nexø med fyra 
andra kommuner med traditionella program av 
god kvalitet.

I Björneborg i Finland genomfördes i perioden 
2001–2005 en randomiserad, kontrollerad studie 
av ett program baserat på individuellt anpas-
sad profylax och icke-operativ terapi för barn i 
åldern 11–12 år som vid studiens början hade 
minst en initial, aktiv karieslesion [53]. En expe-
rimentgrupp fick ett individuellt anpassat profy-
lax- och behandlingsupplägg med målsättningen 
att identifiera och eliminera faktorer som ledde 
till kariesaktivitet. Kontrollgruppen fick normal 
behandling och följde det generella profylaxreg-
lementet som tandvården erbjöd. Det var tand-
hygienister med särskild utbildning av experter 
i patient- och hälsoinriktad rådgivning som ut-
förde arbetet i experimentprogrammet, både den 
generella och den lokala interventionen. 

Den generella interventionen var baserad på 
en interaktiv diskussion mellan tandhygienist 
och patient, där målsättningen var att de tillsam-
mans utvärderade orsaken till att de initiala, ak-
tiva lesionerna hade uppstått. De fick också tand-
borstar, tandkräm (1 500 ppm F och 10 procent 
xylitol) och F-tabletter med instruktion om hur 
dessa skulle användas. 

Den lokala interventionen bestod av att de ini-
tiala, aktiva karieslesionerna och nyframbrutna 
fissurerna rengjordes professionellt och pensla-
des med Cervitec™ och Duraphat™ två gånger 
under 1–2 veckor. Detta fortsatte tills man an-
såg att kariesprogressionen var reverserad. När 
barnen hade behov av operativ terapi fick de 
hänvisning till tandläkare. Kontrollgruppen fick 
samma behandling som var vanlig inom tand-
vården i Björneborg och som tandläkare hade 
ansvar för. I perioden när undersökningen på-
gick genomfördes kampanjer för god tandhälsa i 
skolor, på stormarknader, i massmedia et cetera, 
i syfte att inte bara experimentgruppen, utan 
hela befolkningen i Björneborg, skulle vara mål-
grupp för information om och motivation för ett 
gott tandvårdsbeteende. Tillväxten av dmfs (D = 
lesioner med kavitet) efter 3,4 år var 2,56 i ex-
periment- och 4,60 i kontrollgruppen, vilket be-
tydde att det icke-invasiva programmet hade fö-
rebyggt 44 procent fyllningskrävande karies hos 
14–15-åringarna som hade aktiv karies då de var 
11–12 år. Men detta hade krävt betydliga resurser, 
bland annat i genomsnitt 11,4 påföringar av fluor- 
och klorhexidinlack under 3-årsperioden, vilket 
var sju gånger mer än i kontrollgruppen. Antalet 
besök var tre gånger högre. 

I en senare publikation om undersökningen i 
Björneborg utvärderade man kostnaderna för de 
två behandlingsprogrammen [54]. Genomsnittlig 
kostnad per barn för hela perioden var € 496,45 i 
experimentgruppen och € 426,95 i kontrollgrup-
pen. Man beräknade kostnaderna för varje spa-
rad dmfs till € 34,07. Kostnaderna per barn i ex-
perimentgruppen sjönk under perioden medan 
den var konstant i kontrollgruppen. Sista året var 
faktiskt barnen i kontrollgruppen dyrare. Detta 
tillskriver författarna att programmet med tiden 
blev mer etablerat med behov av färre interven-
tioner av tandhygienisterna. I perioden (2005–
2008) efter att den experimentella studien var 
avslutad, där ungdomarna i båda grupperna fick 
standarderbjudande om tandvård, var både ka-
riesförekomsten och kostnaderna lägre för dem 
som hade varit i experimentgruppen [55]. 

sammanfattning
n		 Kunskapen om karies som multifaktoriell 

sjukdom utgör tillräckligt teoretiskt underlag 
för att etablera profylax och icke-operativ te-
rapi som basåtgärd inom tandvården för barn 
och unga.

n		 En förutsättning för att prioritera icke-opera-
tiv terapi framför fyllningsterapi är att man an-
vänder diagnostiska principer som fångar upp 
initial karies och bedömer risken för vidare 
progression och nya lesioner.

n		 Icke-operativ terapi omfattar generell och lo-
kal intervention. Elementen i dessa interven-
tioner bygger på forskningsbaserad kunskap 
och sammanfaller i stort sett med det som ofta 
omtalas som profylaxåtgärder. Tandborstning 
med fluortandkräm, lokal påföring av fluor-
lack och fissurförsegling är de åtgärder som 
har bäst dokumenterad effekt.

n		 Det finns få kliniska studier av icke-operativ 
terapi, men två nordiska studier på barn och 
ungdomar indikerar positiv effekt när det gäl-
ler att reducera behovet av fyllningskrävande 
behandling. Kostnaderna vid en övergång till 
dessa åtgärder i tandvården kan vara större än 
för traditionell behandling till en början, men 
kommer troligen att minska efter hand.

n		 Icke-operativ terapi kan genomföras av tand-
hygienister och annan hjälppersonal och en 
sannolik förutsättning för en kostnadseffektiv 
övergång till denna terapi är ökad tillgång på 
denna personalgrupp.

n		 Även om det finns behov av mer forskning om 
effektiviteten av icke-operativ terapi finns det 
underlag för att hävda att man nu måste under-
lätta för denna behandlingsform i barn- och 
ungdomstandvården.

»Tandborst-
ning med 
fluortand-
kräm, lokal 
påföring av 
fluorlack och 
fissurför-
segling är de 
åtgärder som 
har bäst do-
kumenterad 
effekt.«
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english summary
Non-operative vs. operative treatment of caries  
in children and adolescents. Time for change of 
strategy?
Magne Raadal, Ivar Espelid, Claes-Göran Crossner 
Tandläkartidningen 2011; 103 (1): 64–72
The aims of this paper were to describe present 
knowledge about non-operative caries treat-
ment, and to discuss whether it is time for a 
change in strategy with more focus on non-ope-
rative treatment in dental services for children 
and adolescents. Operative (restorative) treat-
ment is connected with a variety of drawbacks, 
and it is symptomatic rather than causal by na-
ture. According to the international literature 
it is possible to reverse or arrest initial caries 
lesions by use of non-operative treatment tech-
niques, either re-mineralisation or fissure seal-
ing, and by that reduce the need for restorations. 
Such a strategy must be based on use of diag-
nostic techniques able to detect the early lesions 
and assess their risks of progression. Since only a 
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Decapinol angriper etiologin vid gingivit: 
>> Mjukar upp befintligt plack så att det 
enklare kan tas bort. 
>> Bygger en katjonisk barriär som reducerar 
ytspänning och därmed förhindrar mikro
biell vidhäftning/kolonisering.13

Decapinol är lika effektivt som klorhex idin 
mot gingivit, men ger signifikant (p≤0,001) 
mindre missfärgning.4,5 Decapinol är effektiv
are än placebo (p=0,00001) mot plack och 
gingivit.5

Decapinol® (delmopinol) 
Medel vid mun och tandsjukdomar, medi
cinteknisk produkt, EU Klass II (CE0373). 
Indikation: Hjälper vid behandling av 
gingivit och förebyggande av parodontit, 
samt adjuvans vid parodontal behandling.
Beredningar: Gel, munskölj, tandkräm.
Referenser: 1. Klinge B, Matsson L, Attström 
R, Edwardsson S, Sjödin T. J Clin Periodontol 
1996; 23:5437. 2. Rundegren J, Arnebrant 
T. Caries Res 1992; 26:2815. 3. Rundegren J, 
Simonsson T, Petersson L, Hansson E. J Dent 
Res 1992; 71:17926. 4. Lang NP et al. Oral 
Dis. 1998;4(2):10513. 5. Addy M, et al. 
J Clin Periodontol 2007; 34:5865.
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Under decennier har forskare strävat efter att utveckla  
en effektiv och skonsam långtidsterapi mot gingivit,   
som fluor mot karies. Nu introduceras Decapinol®,  
en begåvad lösning med unik verkningsmekanism.1-5

För mig var det inte bara tänderna som tappade fotfästet
Jag kände mig värdelös, alltid med handen för munnen
Decapinol® öppnar nya innovativa  
möjligheter att besegra gingivit
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Banbrytande svensk forskning 1-3

Läs mer på www.tandlossning.org
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