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TEMA, DEL 2:  
PATIENTER MED NEDSATT HÄLSA 
Nu presenterar vi del 2 av den samnordiska 
artikelserien kring temat Patienter med 
nedsatt hälsa, som startade i förra numret 
av Tandläkartidningen. Här kan du läsa om 
ett antal allmänsjukdomar där ökad kunskap hos tandläkaren kan medföra bättre 
odontologiskt omhändertagande av den drabbade patienten. De tre temanumren 
består av sammanlagt 15 artiklar fördelade på nummer 1, 2 och 3.
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 D et har efter hand slagits fast att de 
immunologiska anomalier som ligger 
till grund för arterioskleros, som till-
sammans med hypertension är den 
mest utbredda hjärt–kärlsjukdomen, 

har en gemensam bakgrund med en rad odon-
tologiska sjukdomar, som marginal parodontit 
och gingivit [1, 2]. Denna aspekt beskrivs i arti-
keln Sambandet mellan marginal parodontit och 
hjärt–kärlsjukdom på sidan 60 i detta nummer 
av Tandläkartidningen. Dessutom förekommer 
gemensamma kardiologiska och odontologiska 
sjukdomar som endokardit med utgångspunkt i 
infektionshärdar i tänderna samt endokarditpro-
fylax vid odontologiska ingrepp, som beskrivs i ar-
tikeln Antibiotikaprofylax i tandvården på sidan 
60 i Tandläkartidningen nummer 1 2012. Härtill 
kommer en rad mycket utbredda kardiovasku-
lära sjukdomar där anti-koagulationsbehandling 

(ak-behandling) och annan antitrombotisk be-
handling kan medföra ökad blödningstendens 
vid odontologiska ingrepp och som därför med-
för ett väsentligt gemensamt kliniskt problem-
område mellan kardiolog och odontolog. Det rör 
sig om patienter med konstgjorda hjärtklaffar, 
lungemboli, tromboflebit och förmaksflimmer 
(ff) som de väsentligaste sjukdomarna, varav ff 
är den absolut mest utbredda och därför kommer 
att diskuteras längre fram i artikeln.

Med de gemensamma europeiska riktlinjerna 
för behandling av ff, som publicerades i oktober 
2010 [3], riktade man uppmärksamheten mot att 
förebygga ischemisk apoplexi (embolisk blod-
propp i hjärnan, stroke) genom en mer sofisti-
kerad diagnostik och behandling med speciellt 
antikoagulerande mediciner och därmed ökad 
blödningsrisk vid odontologiska ingrepp. 

om förmaksflimmer
Bakgrunden till rapporten är mycket allvarlig. 
Under de senaste 20 åren har man sett en ökning 
i förekomsten av ff så att den nu är den vanligas-
te hjärtrytmstörningen och omfattar 1–2 procent 
av befolkningen. Prevalensen uppskattas dessut-
om till en fördubbling inom de närmaste 50 åren 
på grund av befolkningens åldrande. Prevalen-
sen stiger således med åldern från 0,5 procent i 
40–50-årsåldern till 5–15 procent i 80-årsåldern. 
Män drabbas oftare än kvinnor. Risken för att se-
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nare i livet utveckla ff är alltså cirka 25 procent 
hos en 40-åring [3]. I Danmark har man nu en fö-
rekomst vid 65 år på 5 procent, vid 75 år 8–9 pro-
cent och vid 85 år på 15 procent [4].

ff medför en 5-dubblad risk för apoplexi. 
Således kan en av fem apoplexier tillskrivas ff 
[5]. Det finns också apoplexier som uppstår vid 
ff, ofta fatala. Patienter som överlever en första 
hjärnblödning löper större risk att drabbas av en 
ny [3]. Mot denna bakgrund finns en omfattande 
forskning som nu har medfört nya gemensamma 
europeiska riktlinjer för förebyggande åtgärder 
med betoning på Oak-behandling (oral anti-
koagulationsbehandling, i praktiken Vitamin K 
Antagonist-behandling (Vka-behandling), Ma-
revan) eller, som alternativ till vissa patienter, 
den nyligen registrerade trombinhämmaren da-
bigatran (Pradaxa).

DiaGNos aV förmaksflimmer 
ff är en elektrokardiografisk (EkG) diagnos. Kli-
niskt ska oregelbunden puls alltid ge misstanke 
om ff och man ska därför försöka ställa en di-
agnos med EkG. Tillståndet förekommer i flera 
kliniska former som indelas i paroxysmalt FF, där 
ff kommer och går med en varaktighet av det 
enskilda anfallet på under sju dagar (oftast < 48 
timmar), persisterande FF, där det enskilda anfal-
let varar längre än sju dagar och kräver behand-
ling med medicin eller elektrisk stöt (DC-stöt) för 
att försvinna, och långvarigt persisterande FF där 
ff har varat längre än ett år och slutligen perma-
nent FF där tillståndet har accepterats av patient 
och läkare som permanent. Härtill kommer tyst 
FF, där patienten inte märker ff, som kan om-
fatta en av ovan nämnda former. När diagnosen 
är ställd ska patienten bedömas med hänsyn till 
behovet av anti-koagulationsbehandling.

TromBBilDNiNG 
ViD förmaksflimmer
Vid ff förekommer tumultartad elektrisk ak-
tivitet i förmaksmuskulaturen, vilket medför 
upphävd kontraktion och därmed ingen pump-
förmåga i förmaken. Betydelsen för hjärtats 
pumpförmåga är ganska beskedlig, i storleks-
ordningen en minskning i minutvolymen på 
cirka tio procent, vilket är utan klinisk och he-
modynamisk betydelse vid normal hjärtpump-
funktion med en minutvolym på 5–6 liter, som 
under aktivitet kan ökas till det tre- till fyrdubbla 
beroende på individens kondition. Vad som där-
emot betyder något, är att vid stillestånd i för-
maksmuskulaturen uppstår områden i förmaken 
där blodströmmen har upphört, vilket medför 
ombildning av protrombin till trombin (faktor 
IIa), som ingår i koagulationskaskaden. Trombin 
är ett enzym som katalyserar ombildningen av 
proteinet fibrinogen till fibrin, som härmed fäl-
ler ut till ett fibrinnätverk som sedan fångar upp 
de röda blodkropparna och det bildas en tromb. 
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Predilektionsstället är i vänster förmaks auri-
kel (hjärtörat) varifrån man antar att omkring 
80–90 procent av embolierna utgår [6].

riskeN för aTT UTVeCkla isCHemisk aPoPleXi 
(emBolisk BloDProPP i HJÄrNaN) 
ViD förmaksflimmer
Risken är beroende av ett sammanträffande av en 
rad riskfaktorer hos den enskilde patienten och 
uttrycks i det så kallade CHA2DS2VASc score (ta-
bell 1), som utgör bakgrunden för indikation för 
de olika formerna av antitrombotisk behandling.

 * of recent onset
 ** or a history of hypertension
*** prior aMi, peripheral arterial disease, aortic plaques

Risk factors and scores

Risk factor Score

Cardiac failure*, eF ≤ 40 % 1

Hypertension** 1

Age > 75 years 2

Diabetes 1

Stroke/TIA/thromboembolism 2

Vascular disease*** 1

Age 65–74 years 1

Sex category i.e. female sex 1

Maximum score 9

C
H
A2

D
S2

V
A
Sc

From risk score to antithrombotic therapy

Risk 
category

CHA2DS2VASc 
score

Antithrombotic 
therapy

1 major risk factor or
2 non major risk factors

≥ 2 OaC

1 non major risk factor 1 Either OaC or 
aSa 75-325 mg daily.
Preferred OaC
rather than aSa.

No risk factors 0 Either aSa 
75-325 mg daily or 
no antithrombotic 
therapy.
Preferred 
no antithrombotic 
therapy.

TABELL 1. CHA2DS2VASc score. Schema för bedömning av trombo-
embolisk risk och indikation för oral anti-koagulations behandling 
(OAK-behandling). Modifierat från [3].

»… förmaksflimmer … är den 
vanligaste hjärt rytm störningen 
och omfattar 1–2 procent av 
befolkningen.« 
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riskeN för BlöDNiNG ViD aNTiTromBoTisk 
BeHaNDliNG aV förmaksflimmer
Det är en svår balansgång mellan vinsten av 
antitrombotisk behandling i förhållande till 
blödningsrisken, vilket man har försökt kvantifi-
era i så kallade HaS-BLEED riskpoäng (tabell 2). 
En poäng på ≥ 3 betecknas som hög risk och ska 
medföra försiktighet och täta kontroller vid varje 
antitrombotisk behandling, eller att man helt av-
står från behandlingen.

oDoNToloGiska iNGrePP, 
Vka- oCH DaBiGaTraNBeHaNDliNG
I samband med allmänkirurgiska ingrepp hos 
patienter i Vka-behandling och med hög risk 
för tromboemboliska komplikationer har man 
antingen övergått till heparinbehandling eller 
fortsatt Vka med övergående reduktion i INR* 
till 1,5–2,0 utan att man med säkerhet har kunnat 
rekommendera den ena behandlingsstrategin 
framför den andra [8]. I samband med odonto-
logiska ingrepp i form av implantatbehandling 
och tandextraktioner har man visat att detta kan 
göras utan föregående ändring i INR om den lig-
ger mellan 2 och 4, förutsatt noggrann lokal he-
mostas med gelatinsvamp, tranexamsyra, suturer 
et cetera [9, 10].

Vad gäller dabigatranbehandling och odonto-
logiska ingrepp finns ännu inga kliniska serier 
som belyser förhållandena vid odontologiska in-

grepp. Tills vidare har man därför valt att jäm-
ställa de behandlingsmässiga förhållningsre g-
lerna med dem som gäller för Vka-behandling, 
det vill säga att fortsätta dabigatran oförändrat 
med noggrann lokal hemostas.  Om ett större 
tand ingrepp ska göras – som är att betrakta som 
ett mindre kirurgiskt ingrepp – pauseras dabiga-
tran efter riktlinjer som anges i tabell 3, eftersom 
man tar hänsyn till patientens njurfunktion [10].  
För patienter som är i Marevan-behandling och 
som ska genomgå ett större tandingrepp rekom-
menderas att man konfererar med kardiolog före 
seponering av Marevan, eftersom vissa patient-
grupper bör behandlas med Innohep subkutant 
under pausering med Marevan.

oDoNToloGiska iNGrePP 
oCH TromBoCYTHÄmmarBeHaNDliNG
Patienter som har haft en blodpropp i hjärtat 
eller har fått påvisat betydande koronararterio-
skleros sätts, liksom patienter med atrieflimmer, 
på blodförtunnande behandling. Alla dessa pa-
tienter får Magnyl och en trombocythämmare, 
antingen Clopidogrel (Plavix), Ticagrelor (Bri-
lique) eller Prasugrel (Efient). En del patienter 
får Clopidogrel, men det har under de senaste 
åren kommit flera nya och effektivare trombo-
cythämmare på marknaden: Ticagrelor och Pra-
sugrel.  Före kirurgiska ingrepp rekommenderas 
fem dagars paus med Clopidogrel och Ticagrelor 

»Det är en svår 
balansgång 
mellan vinsten av 
antitrombotisk 
behandling i 
förhållande till 
blödnings risken …«

»Om ett 
större tand-
ingrepp ska 
göras … 
pauseras 
dabigatran 
…«

Letter Clinical characteristic Score

H Hypertension 1

A Abnormal
1
1

S Stroke 2

B Bleeding 1

L Labile inr's 1

E Elderly e.g. age 65 years 1

D Drugs such as antiplatelet agents and nSaid's 1

Alcohol abuse 1

renal function
liver function

TABELL 2. HAS-BLEED-riskpoäng för bedömning av blödningsrisken 
vid anti trombotisk behandling hos patienter med AF. Modifierat från [3].

Maximum score 9

*INR = International 
Normalized Ratio. Beräk-
nas som kvoten mellan 
koagulationstiden för 
patientprovet och nor-
mal koagulationstid. 
Värdet anger alltså hur 
många gånger koagula-
tionstiden är förlängd.

TABELL 3. Pauseringsregler före invasiva eller kirurgiska ingrepp under Pradaxabehandling. 

Njurfunktion 
(kreatinin clearance 
i ml/min)

Skattad halveringstid 
(timmar)

Stoppa Pradaxa före elektiv kirurgi

Hög blödningsrisk eller 
större kirurgiskt ingrepp Standardrisk

≥ 80 ~ 13 2 dagar före 24 timmar före

≥ 50–< 80 ~ 15 2–3 dagar före 1–2 dagar före

≥ 30–< 50 ~ 18 4 dagar före
2–3 dagar före 
(> 48 timmar)
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Potentiella bindningar 
eller jävsförhållanden: 
Inga uppgivna.

Artikeln är översatt 
från danska av Nordisk 
Oversættergruppe, 
Köpenhamn.
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och sju dagars paus med Prasugrel. Hos patien-
ter som under de senaste tolv månaderna fått en 
stent inopererad bör pausering så långt möjligt 
undvikas med tanke på risken för stenttrombos 
(tillslutning av stenten). 

sammaNfaTTNiNG oCH PersPekTiV
Med nya gemensamma europeiska riktlinjer för 
antitrombotisk behandling av patienter med ff 
och koronararterioskleros får man i framtiden 
förvänta en markant ökning av antalet patienter 
i sådan behandling, med därmed följande möjlig 
ökad blödningsrisk som gör det nödvändigt med 
en särskilt noggrann lokal hemostas och uppe-
håll av medicinering före större odontologiska 
ingrepp.

eNGlisH sUmmarY
Cardiovascular diseases and odontology. 
An update of the present position
Merete Heitmann and Bjarne Sigurd
Tandläkartidningen 2012; 104 (2): 56–9
During the next decades an increasing propor-
tion of the population will receive anti-coagula-
tion medicine. This is due to the increasing age 
of the population as well as implementation of 
new guidelines for treatment of patients with 
heart diseases. During the last few years more 
effective anticoagulation drugs for treatment of 
atrial fibrillation and ischaemic heart disease 
have been introduced. This increases the risk of 
bleeding during dental procedures and attention 
should be paid to patients’ medication before 
performing dental procedures with potential 
bleeding risk.

»Med nya … riktlinjer för antitrombotisk behandling … 
får man i framtiden förvänta en markant ökning av 
antalet patienter i sådan behandling …«
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➤ Att restaurera en tand är en vardagsrutin inom 

tandvården som sällan eller aldrig ifrågasätts. Att 

ifrågasätta, skulle beröra själva kärnan inom yr-

ket. Inom professionen reflekterar vi sällan kri-

tiskt över begreppet »drilling and filling«. Men 

det gör andra; I en ledare i The Lancet 2009 [1] 

beskrevs den odontologiska professionen på föl-

jande sätt: »Dentists have also taken little inte-

rest in oral health, preferring to treat rather than 

prevent oral disease.« En månad senare provoce-

rade British Dental Journal [2] sina läsare genom 

att fråga om oral hälsa och tandvård var fören-

liga. Och nu publicerar vi en serie av artiklar som 

fokuserar på restauration av en tand. Är detta 

rent vansinne?Nej, det är det inte. Att restaurera eller icke 

restaurera är ett kliniskt beslut som vi tar flera 

gånger varje dag, och som får livslånga följder 

för patienterna. Ibland kan restaurationen vara 

ett steg för att främja oral hälsa, då som ett kom-

plement till orsaksinriktad och förebyggande be-

handling. I de nordiska länderna håller vi i dag 

såklart inte med uttalandena i nämnda ledare, ef-

tersom tonvikten på förebyggande åtgärder och 

att inte restaurera tidiga kariesskador hos oss har 

lett till en dramatisk minskning av kariespreva-

lensen. Restaurering av kariesskador är självfal-

let fortfarande en viktig behandling och adhesiva 

fyllningsmaterial har skapat förutsättningar för 

mindre invasiv reparativ vård som torde öka den 

mekaniska hållbarheten hos både tand och fyll-

ning.
De separata artiklarna i denna serie kommer 

att följa nedanstående resonemang (figur i):

Dan Ericsonprof, avd för cariologi, Odontologiska fakulteten, Malmö universitet, Sverige
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Efter att ha diagnostiserat kariesrisk eller kari-

esskador hos en patient måste vi ta ett beslut om 

behandling. Den kan omfatta orsaksinriktad och 

förebyggande behandling, restauration eller till 

och med extraktion. En naturlig utgångspunkt 

i en serie artiklar om tandrestaurationer är be-

slutsfattande och analys av konsekvenserna av 

att restaurera kontra konsekvenserna av att inte 

restaurera, med speciell hänsyn till icke-invasiv 

behandling. Då ett beslut att restaurera är fat-

tat, kommer fokus att ligga på preparation av en 

kavitet som passar det aktuella fyllningsmateria-

let, och helst även till kariesskadan, emalj- och 

dentinbonding samt materialegenskaper. Kli-

niska rutiner för att uppnå optimal fyllnings-

kvalitet kommer att vara ett centralt ämne, och 

restauration av rotkaries hos äldre kommer att få 

särskild uppmärksamhet. Slutligen, och kanske 

mest relevant, kommer fyllningens överlevnad 

i munnen att analyseras och diskuteras. Denna 

serie av artiklar omfattar inte behandling och fö-

rebyggande av dentala erosioner eller bett med 

omfattande slitage som kan kräva särskilda be-

handlingsmetoder.Vi vet alla att en frisk, icke restaurerad tand är 

att föredra och att metoder för att bibehålla en 

frisk tand frisk finns tillgängliga. Vi vet också att 

vi inte lyckas förebygga och stoppa karies hos alla 

våra patienter. Reparativ behandling är alltså att 

ta till, när allt annat har misslyckats. När väl ett 

beslut att laga är taget, är det av stor betydelse att 

patientkooperation och kvaliteten på fyllningen 

blir optimala för att maximera tandens och fyll-

ningens livslängd

NordISKT TEmA 2011Att restaurera en tand
– är det bra medicin? 

Figur I. Fokus och begräns-
ningar i temat »Att restaurera 
en tand«. Diagnostik och risk-
bedömning är viktiga områden 
som bara delvis berörs inom 
detta tema. Termerna »icke-
invasiv« och »icke-operativ« 
används båda, men har samma 
innebörd.

ATT resTAurerA en TAnD 

Diagnostik
riskbedömning Behandlingsbeslut

restaurering- preparation- material- bonding- fyllningsteknik
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Några reflektioner kring karies, fyllningstek-

nik och livslängd hos fyllningar kan komma väl 

till pass när man funderar på huruvida fyllningar 

är bra medicin vid behandling av karies.
Om fyllningar och deras överlevnad:

n Anledningen till att utföra den första fyllning-

en i en tand är karies. Nästa gång är det oftast 

sekundär karies (figur ii) [3, 4, 5, 6].

n Vid preparation av klass ii-kaviteter (då grann-

tandsskydd inte används), blir den intilliggan-

de tandytan skadad i cirka två tredjedelar av 

fallen. Om tandytan är frisk från början dubb-

leras kariesrisken vid en skada jämfört med om 

ytan inte skadas vid preparationen [7].

n En fyllning har ingen påverkan på utveck-

lingen av primär eller sekundär karies [8], och 

patienter med förhöjd kariesrisk förlorar sina 

fyllningar i snabbare takt [6].
n Fyllningars livslängd är begränsad. Hälften av 

tuggbelastade kompositfyllningar ersätts efter 

cirka fem till sju år [9, 10]: Begreppet »perma-

nenta fyllningar« existerar inte.
n Tandläkare spenderar merparten av sin kli-

niska tid till att behandla tidigare restaurerade 

tänder [11].
Om progressionshastighet hos karies  

och icke-invasiv behandling:
n Karies utvecklas i allmänhet ganska långsamt 

[12, 13] och vi har tämligen lång tid på oss att 

stoppa progressionen och minska kariesrisken 

[14].
n Förebyggande åtgärder kan minska kariesinci-

densen [15].
Om vikten av fyllningsmaterial:

n Historiska data visar att fyllningar i amalgam 

normalt kan ha betydligt bättre livslängd än 

komposit [10]. Det har skett en betydande ut-

veckling av tandfärgade material och tillhö-

rande tekniker. Användningen av amalgam är 

nu mycket begränsad, och formellt förbjuden i 

Danmark, Sverige och Norge.
n Materialval och bindningstekniker har mindre 

inverkan på fyllningars överlevnad än egen-

skaper hos patient och operatör [6, 16]. För 

klass v-kaviteter gjorda på andra indikationer 

än karies, har man emellertid nyligen påvisat 

ett samband mellan bindningsstyrkor mätt in 

vitro och klinisk överlevnad av restaurationer 

[17].

Att restaurera en tand är ibland ett nödvändigt 

förfarande och därmed en ingrediens i »god 

medicin«, förutsatt att vi kontrollerar sjukdo-

men och gör en adekvat restauration. Nu när allt 

detta är klart, kan det vara dags att njuta av den 

första artikeln under detta tema »Att restaurera 

en tand«.  Trevlig läsning!
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Figur II. Orsaker till fyllningsterapi [6].
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