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 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 
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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 

    Hållbarhet hos 

plastbaserade 
fyllningar 

Jan WV van Dijken
prof, Inst för odontologi, 
Medicinska fakulteten, 
Umeå universitet, Umeå, 
Sverige
E-post: jan.van.dijken
@odont.umu.se
Ulla Pallesen
ötdl, Odontologisk 
Institut, Det Sundheds-
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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.

Accepterad för publicering 7 november 2010

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
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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.« 
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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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