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gv Black presenterade i början av 1900-talet 
regler för kavitetspreparation enligt principen 
»extension for prevention«. Tekniken medförde 
att betydande mängder frisk tandsubstans ofta 
måste avlägsnas för att ge kaviteten önskad form. 
Bättre kunskap om kariesprogression och före-
byggande behandling har sedan dess medfört ett 
minskat behov av fyllningsterapi. 

Möjligheten att binda resin till etsad emalj [1] 
samt utvecklingen av dentinbindningsmaterial 
[2, 3] i början av 1990-talet, har medfört att be-
hovet av omfattande preparationer minskat och 
att fokus ökat på mer vävnadsbevarande behand-
ling. Numera är komposit förstahandsval vid små 
och medelstora kaviteter.

Även om många studier visat att amalgam-
fyllningar har en god hållbarhet och att Blacks 
preparationsprinciper, i ett historiskt perspektiv, 
räddat många tänder från extraktion, är fraktu-
rer av tandsubstans något som fortfarande kan 
medföra stora behandlingsproblem. Vid de till-
fällen då tanden är möjlig att restaurera, är san-
nolikt traditionell kronpreparation den metod 
som väljs av de flesta tandläkare.

Den metall-keramiska kronan har länge varit 
det vanligaste alternativet. Men under senare år 
har andra kärnmaterial, som exempelvis zirko-
nium, blivit allt vanligare. Kravet på att tillräck-
ligt med tandsubstans ska avlägsnas för att skapa 
utrymme för materialet är dock oförändrat.

I och med att stora mängder tandsubstans ofta 
avlägsnats i samband med preparationen för 
amalgam medför en traditionell kronpreparation 
att otillräckligt med tandsubstans återstår för att 
retinera kronan. För att förbättra retentionen 
kan preparation extenderas djupt subgingivalt. 
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Eventuellt kan också parapulpala stift eller andra 
preparationstekniska metoder användas. Dessa 
kan dock öka risken för biologiska komplikatio-
ner [4, 5, 6, 7, 8].

Efter att flera författare [9, 10, 11] under mit-
ten av 1980-talet presenterat metoden att efter 
etsning och silanisering binda porslin till emalj, 
öppnade sig möjligheten för en långt mer väv-
nadsbevarande och estetisk teknik att restaurera 
och förstärka destruerade tänder. Tandläkare 
Sverker Toreskog anammade tekniken med bon-
dat porslin redan under mitten av 1980-talet. To-
reskog uppmanar tandläkare att inte endast vara 
kritiska till nya behandlingsmetoder, utan också 
att ifrågasätta etablerade tekniker [12, 13]. 

Det finns få studier som visar resultatet av bon-
dade keramer i det posteriora området utförda 
av flera operatörer. En av dessa studier är utförd 
av van Dijken och medarbetare [14]. I en femårs-
studie vid universitetet i Umeå framställde fyra 
operatörer 87, 43, 32 respektive 20 bondade ke-
ramiska posteriora restaurationer (Empress 1) på 
tänder med omfattande destruktioner. Lyckan-
defrekvensen var 95,4 procent, 93 procent, 92,8 
procent respektive 80 procent. 

Van Dijkens studie visade att den operatör som 
utfört flest restaurationer också hade bäst resul-
tat. Detta tyder på att det är en fördel att i klinisk 
praxis koncentrera sig på ett fåtal tekniker och 
därmed få nödvändig träning. Resultaten visar 
dessutom en stor skillnad i utfall mellan olika 
operatörer. Det är därför viktigt att varje enskild 
tandläkare följer upp arbetet i sin egen verksam-
het så att patienterna kan få en realistisk bild av 
den förväntade prognosen. 

retrospektiv uppföljning  
från den egna praktiken
Resultaten i den retrospektiva uppföljningen blev 
framtagna genom granskning av samtliga jour-
naler för aktiva patienter på kliniken 2011. Alla 
bondade keramiska restaurationer som registre-
rades var framställda under perioden 1996–2005 
i artikelförfattarens privatpraktik i Oslo. 
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SAMMANFATTAT Skalkronor och bondade 
onlays uppvisar flera kliniska fördelar 
jämfört med traditionella kronor. Det 
visar denna retrospektiva uppföljning från 
artikelförfattarens egen praktik.

»… det är en fördel att i klinisk praxis koncentrera sig 
på ett fåtal tekniker och därmed få nödvändig träning.«

»Det är … viktigt att varje enskild 
tandläkare följer upp arbetet i sin  
egen verksamhet …« 
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35-årig kvinna med 
tandslitage på grund 
av attrition och even-
tuell erosion. Patien-
ten önskade förbättrad 
estetik. Behandlingen 
är utförd med bondade 
skalkronor 15–25 i 
sintrat porslin. Figur 
i– ii visar status före 
behandling. Figur 
iii –iv visar status efter 
åtta år.

exempel på behandling med bondad keramik, fall i

Figur i Figur ii

Figur iii Figur iv

exempel på behandling med bondad keramik, fall ii
47-årig man med frakturerade kuspar buckalt och lingualt 14. Figur i visar 14 status före behandling. 
Figur ii visar preparationen och figur iii provning av Empress onlay. Figur iv visar 14 sju år efter cementering.

Figur i Figur ii

Figur iii Figur iv
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Tabell 1
Tabell 1 visar samtliga bondade kronor och on-
lays cementerade i praktiken under perioden 
1996–2000. 

Posteriort användes i huvudsak Empress 1. 
Men i de första fallen och då premolarer i över-
käken behandlades i samband med rehabilite-
ring av överkäkens front, valdes sintrat porslin. 
Totalt framställdes 204 posteriora (premolarer 
och molarer) onlays/kronor och 32 anteriora. 
Efter tio år hade 10,8 procent av de posteriora 
kronorna frakturerat så att de behövdes göras 
om medan anteriort var motsvarande andel en-
dast 3,1 procent.

Efter tio år fungerade fortfarande cirka 90 pro-
cent av de bondade posteriora onlays/kronorna. 
Detta är samma andel som rapporterades av 
Gudbrand Øilo i en artikel om traditionella kro-
nors hållbarhet [15].

Av totalt 199 vitala tänder rotfylldes två tänder, 

TABELL 2. Frakturer hos bondade kronor/onlays under fem år.
Anteriort n = 129, posteriort n = 344

Antal år efter 
cementering

Ackumulerat 
antal frakturer

Antal reparerade 
eller korrigerade Antal omgjorda Andel omgjorda (%)

1 år Anteriort 1 1 0,8 %

Posteriort 2 1 1 0,3 %

3 år Anteriort 1 1 0,8 %

Posteriort 12 3 9 2,6 %

5 år Anteriort 1 1 0,8 %

Posteriort 24 7 17 4,9 %

det vill säga 1 procent, under tio år. Tre av totalt 
236 behandlade tänder förlorades under perio-
den på grund av karies eller parodontit.

Tabell 2
Tabell 2 visar samtliga bondade kronor och on-
lays cementerade i praktiken under perioden 
2001–2005. 

Efter fem år var antalet intakta anteriora bon-
dade kronor 99,2 procent, medan antalet funge-
rande posteriora onlays/kronor var 95,1 procent. 
Av totalt 440 vitala behandlade tänder rotfylldes 
åtta tänder (1,8 procent). Inga tänder förlorades 
på grund av karies eller parodontit. 

slutsatser
Skalkronor och bondade onlays uppvisar flera 
kliniska fördelar jämfört med traditionella kro-
nor:
� Mindre destruktion av tandsubstans.

TABELL 1. Frakturer hos bondade kronor/onlays under tio år.
Anteriort n = 32, posteriort n = 204

Antal år efter 
cementering

Ackumulerat 
antal frakturer

Antal reparerade 
eller korrigerade Antal omgjorda Andel omgjorda (%)

1 år Anteriort 0

Posteriort 4 2 2 1 %

3 år Anteriort 0

Posteriort 9 3 6 2,9 %

5 år Anteriort 1 1 3,1 %

Posteriort 20 6 14 6,9 %

10 år Anteriort 1 1 3,1 %

Posteriort 31 9 22 10,8 %
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Potentiella bindningar 
eller jävsförhållanden: 
Inga uppgivna.
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TABELL 2. Frakturer hos bondade kronor/onlays under fem år.
Anteriort n = 129, posteriort n = 344

Antal år efter 
cementering

Ackumulerat 
antal frakturer

Antal reparerade 
eller korrigerade Antal omgjorda Andel omgjorda (%)

1 år Anteriort 1 1 0,8 %

Posteriort 2 1 1 0,3 %

3 år Anteriort 1 1 0,8 %

Posteriort 12 3 9 2,6 %

5 år Anteriort 1 1 0,8 %

Posteriort 24 7 17 4,9 %

� Minskad risk för endodontiska komplikatio-
ner.

� Minskar behovet av subgingivala prepara-
tionsgränser.

Liknande konklusioner drogs av van Dijken 
och medarbetare i deras studie av bondade Em-
press-onlays [14]. 
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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):
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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

Icke-invasiv behandling- kausal/preventiv- försegling

Prognos/överlevnad
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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].

Primär karies

Övrigt

utbyte av fyllning

Artikeln är översatt från engelska av Thomas Jacobsen
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