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VETENSKAP & KLINIK 

I förra numret av Tandläkartidningen 
pub licerade vi de nya rekommendation-
erna för antibiotikaprofylax i tandvården. 
De har tagits fram av deltagarna vid ett 
expertmöte anordnat av Läkemedelsver-
ket i samarbete med Smittskyddsinstitu-
tet och med representanter från närmast 
berörda medicinska och odontologiska 
specialiteter. I detta och i nästa nummer 
presenterar vi bakgrundsdokumentatio-
nen till rekommendationerna. 
 

Ur Tandläkartidningen nummer 13 2012
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mellan de medicinska och odontologiska specia
listerna vid expertmötet.

God munhygien är grunden för all tandvård 
och har visats bidra till lägre antibiotikaanvänd
ning och minskad risk för infektioner hos riskpa
tienter. Planerad tandbehandling bör om möjligt 
undvikas under perioder med förhöjd risk för 
infektion, till exempel vid grav leukopeni eller ti
digt efter omfattande kirurgi. Infektionssanering 
i munhålan bör utföras inför medicinska ingrepp 
och behandlingar som medför kraftigt ökad risk 
för lokala och hematogent spridda infektioner. 
Syftet med antibiotikaprofylax i tandvården är 
dels att förhindra lokala postoperativa infektio
ner, dels att förhindra fjärrinfektioner hos risk
patienter. 

De flesta individer behöver inte antibiotika
profylax i samband med tandvård. Antibiotika 
ska bara ges profylaktiskt i de fall när nytta har 
visats eller där konsensus råder om en sådan an
vändning. Vid några tillstånd har nyttan visats i 
vetenskapliga studier, väsentligen hos patienter 
med gravt nedsatt infektionsförsvar, där en ökad 
risk föreligger. Till dessa patienter rekommen
deras antibiotikaprofylax vid invasiva odontolo
giska ingrepp som medför en hög risk för utsådd 
av bakterier i blodet, det vill säga tandextraktion, 
subgingival depuration och dentoalveolär kirur-
gi. Vidare rekommenderas antibiotikaprofylax 
till patienter med högdosstrålbehandlat käkben 
samt till cancerpatienter med pågående eller ge
nomgången intravenös bisfosfonatbehandling. 
Till dessa patienter som har en ökad risk för 
käk bensnekros, rekommenderas antibiotikapro
fylax endast vid benskadande odontologiskt in
grepp. 

En sburapport från år 2010 visade att det ve
tenskapliga stödet för antibiotikaprofylax vid 
käkkirurgi till i övrigt friska patienter är svagt, 
med undantag för kirurgisk behandling av frak
turer och käkanomalier.

Sammanfattat Läkemedels verket anordnade i 
samarbete med Smittskyddsinstitutet ett expert
möte om indikationer för antibiotikaprofylax 
i tandvården den 7–8 maj 2012. Nedanstående 
behandlingsrekommendationer togs fram av del
tagarna vid expertmötet.

Godkänd för publicering 26 september 2012

sammanfattning
Tandläkarnas förskrivning av antibiotika har 
ökat under senare år. Men nyttan av att ge anti
biotikaprofylax i samband med tandbehandling
ar är en debatterad fråga. Flera internationella 
riktlinjer rekommenderar nu en mer begränsad 
användning av antibiotikaprofylax i tandvården.

Såväl ingrepp i munhålan som vanlig tand
borstning kan orsaka att munhålebakterier kom
mer ut i blodbanan. Behandlingsrekommenda
tionerna i detta dokument syftar till att förhindra 
ogynnsamma effekter av den bakterieutsådd som 
uppkommer vid ingrepp i munhålan. Den sam
manlagda effekten av den egenvård som utförs 
i hemmet är sannolikt större än den vid ingrepp 
som sker i tandvården, varför antibiotikaprofylax 
endast rekommenderas för särskilda riskpatien
ter och vid ett fåtal ingrepp. Dessa behandlings
rekommendationer har tagits fram i konsensus 
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Indikationer för  
antibiotikaprofylax  
i tandvården 
– ny rekommendation

»Vid peroral administration rekommen-
deras tabletter amoxicillin 2 g (50 mg/
kg kroppsvikt till barn). Vid penicil-
linallergi rekommenderas kapslar klin-
damycin 600 mg (15 mg/kg kroppsvikt 
till barn).« 
foto:  colourbox
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TEMA: AnTibio

Huvudbudskap

n	 Ett gott munhålestatus, som uppnås med hjälp av god egenvård och vid behov täta regelbundna 
professionella tandrengöringar av tandläkare/tandhygienist, är av avgörande betydelse för att minska 
risken för lokala och hematogent spridda infektioner hos riskpatienter.

n	 Infektionssanering i munhålan ska utföras inför medicinska ingrepp och behandlingar som medför 
kraftigt ökad risk för lokala och hematogent spridda infektioner. 

n	 Antibiotikaprofylax inom tandvården bör inskränkas till ett fåtal situationer där den möjliga vinsten 
förväntas vara större än den förväntade risken. Expertmötets bedömning är att antibiotikaprofylax 
endast rekommenderas för definierade riskpatienter och vid ett fåtal odontologiska ingrepp.

n	 Det är den sammanvägda bedömningen av patientens samtliga odontologiska och medicinska  
riskfaktorer som är avgörande för om antibiotikaprofylax är nödvändig eller inte.

»Expertmötets bedömning är att anti-
biotikaprofylax endast rekommenderas 
för definierade riskpatienter och vid 
ett fåtal odontologiska ingrepp.«
illus tr at ion:  colourbox

Profylaktisk antibiotikabehandling bör vara 
så kortvarig som möjligt. Vid peroral admini
stra tion rekommenderas tabletter amoxicillin 
2 g (50 mg/kg kroppsvikt till barn). Vid penicil
linallergi rekommenderas kapslar klindamycin 
600  mg (15  mg/kg kroppsvikt till barn). I båda 
fallen ges behandlingen som engångsdos 60 mi
nuter före ingreppet. 

I alla behandlingssituationer måste en hel
hetsbedömning göras på individnivå och det kan 
vara nödvändigt för tandläkare/tandhygienist att 
diskutera med patientens läkare eller med infek
tionsläkare. 

bakgrund
Tandläkarnas förskrivning av antibiotika har 
ökat under senare år och utgör nu drygt 8 pro
cent av all receptförskriven antibiotika. Nyttan 
av antibiotikaprofylax till olika patientgrupper i 
samband med tandbehandlingar är ständigt de
batterad i Sverige och i andra länder. Det finns 
nu ett flertal internationella riktlinjer som pekar 
mot att antibiotikaprofylax inom tandvården bör 
inskränkas till ett fåtal situationer där den möjli
ga vinsten förväntas vara större än den förvänta
de risken. Nyligen publicerade Statens beredning 
för medicinska utvärderingar (sbu) en rapport 
där det vetenskapliga underlaget för antibioti
kaprofylax i samband med kirurgiska ingrepp i 
munhåla och angränsande områden granskades. 
Socialstyrelsen publicerade 2009, i Nationella 
riktlinjer för hjärtsjukvård, rekommendationer 
angående profylax mot infektiös endokardit. I 
många landsting finns lokala rekommendationer, 
liksom det finns rekommendationer inom olika 
medicinska vårdprogram. Flera av dessa rekom
mendationer har sitt ursprung i tradition snarare 
än i vetenskap och många gånger används anti
biotikaprofylax för säkerhets skull. 2011 publi
cerade Socialstyrelsen Nationella riktlinjer för 
vuxentandvård. Dessa innehåller dock inga re
kommendationer för profylax inom tandvården 
varför det finns ett behov att särskilt belysa och 
sammanfatta detta område.

Regeringen har givit Läkemedelsverket och 
Smittskyddsinstitutet i uppdrag att i samverkan 
genom expertmöten utarbeta behandlingsre

kommendationer för infektioner i tandvården. 
Uppdraget utgör en del av regeringens 
patientsäkerhetssatsning, med syf
tet att skapa en säkrare vård. 
Efter en behovsinventering 
framkom att det största 
behovet var rekommen
dationer för antibioti
kaprofylax i tandvår
den. Den 7–8 maj 2012 
hölls ett expertmöte 
rörande indikationer 
för antibiotikapro
fylax i tandvården, 
där representanter 
från flertalet berörda 
medicinska och odon
tologiska specialiteter 
deltog. Dessa rekom
mendationer ska fungera 
som stöd i valet av eventu
ell antibiotikaprofylax i varje 
enskilt fall och baseras på veten
skaplig dokumentation, tillgängliga 
nationella och internationella riktlin
jer samt konsensusbeslut.

varför behövs 
antibiotikaprofylax? 
Bakterier från munhålefloran har iden
tifierats som agens vid vissa fjärrinfek
tioner, som vid infektiös endokardit 
och vid sepsis hos gravt immunsupp
rimerade patienter. Djupa ledinfek
tioner, till exempel hos patienter med 
ledproteser, orsakas främst av typiska 
hudbakterier, som tillfälligt även kan 
förekomma i munhålan hos vissa in
divider.
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 N yttan av antibiotikaprofylax till oli-
ka patientgrupper i samband med 
tandbehandlingar är en fråga för 
ständig debatt i Sverige. I många 
landsting finns lokala rekommenda-

tioner [1], liksom det finns rekommendationer i 
olika medicinska vårdprogram, till exempel från 
barnkardiologer [2] och infektionsläkare [3].

Statens beredning för medicinsk utvärdering 
(SBU) publicerade år 2010 en rapport avseende 
det vetenskapliga underlaget för antibiotikapro-
fylax i samband med olika kirurgiska ingrepp 
[4] och konstaterade då att det vetenskapliga 
underlaget är litet och att det saknas studier på 
området.

Trots bristande vetenskapligt underlag är 
antibiotikaprofylax sannolikt vanligt förekom-
mande inom tandvården. Exakta uppgifter sak-
nas. Olika litteraturgenomgångar visar samtidigt 
samstämmigt på ett ytterst litet belägg för behov 
av antibiotikaprofylax inom tandvården [5, 6, 7].

 Artiklar publicerade under vinjetten Bakgrundsdokumentation är författarens enskilda manuskript. 
Budskapet i dessa delas därför inte alltid av expertgruppen i sin helhet.

Tillgängliga rekommendationer 
avseende antibiotikaprofylax 
inom tandvården i Sverige

Johan Blomgren
ötdl, Oral Medicin/SU 
Östra, Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset, 
Göteborg; Svensk fören-
ing för Orofacial Medi-
cin/Tandvårds-Strama
E-post: 
johan.blomgren@
vgregion.se

Många rekommendationer har sitt ursprung 
mer i tradition än i vetenskap och många gång-
er används antibiotikaprofylax »för säkerhets 
skull«, en strategi som ibland kan vara ytterst 
osäker.

Strategigruppen för rationell antibiotika-
användning och minskad antibiotikaresistens 
(Strama) bildades 1995. 2010 överfördes det 
Nationella Stramas regeringsuppdrag till SMI i 
vars instruktion nu frågor om rationell antibio-
tikaanvändning ingår. Alla landsting har i dag 
lokala Stramagrupper med representanter från 
smittskydd, vårdhygien, infektions- och allmän-
medicin, farmaci, mikrobiologi och i vissa fall 
tandvård. Dessa grupper verkar för kunskaps-
spridning och uppföljning av antibiotikaan-
vändning och antibiotikaresistens på lokal nivå. 
På nationell nivå finns liknande representation i 
Stramarådet, vilket är ett av Smittskyddsinstitu-
tets rådgivande organ. Vid Smittskyddsinstitutet 
sker även nationell övervakning och forskning 

TEMA, DEL 2:
INDIKATIONER FÖR ANTIBIOTIKAPROFYLAX I TANDVÅRDEN 
– BAKGRUNDSDOKUMENTATION
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kring antibiotikaanvändning och antibiotikare-
sistens. Sedan några år tillbaka finns en friståen-
de Stramagrupp som arbetar med tandvårdsfrå-
gor; Strama-tandvård. Denna grupp publicerade 
år 2009 artiklar i Tandläkartidningen [7] och i 
Läkartidningen [8], där man utifrån en bedöm-
ning av kunskapsläget gav rekommendationer 
avseende antibiotikaprofylax inom tandvården. 
Här delades de patienter som teoretiskt skulle 
kunna tänkas ha nytta av antibiotikaprofylax in i 
tre huvudgrupper enligt följande:

A. Profylax mot lokal sårinfektion 
(normalt infektionsförsvar hos patienten)
Det finns en ökad risk för infektioner vid icke-
ren kirurgi. Orala ingrepp sker i en »clean con-
taminated« miljö. Risker för postoperativ infek-
tion föreligger i dessa fall, men det är inte visat 
att denna risk kan minskas genom användning av 
antibiotikaprofylax.

I samband med behandling av käktrauma 
(med blottat ben) och i samband med avance-
rade oralkirurgiska ingrepp samt ortognatkirurgi 
rekommenderas antibiotikaprofylax [9, 10]. I en 
Cochranerapport visas svag evidens för nytta 
med antibiotikaprofylax engångsdos amoxicillin 
i samband med implantatkirurgi [11]. Tandvårds-
Strama anser att det finns sådana brister i denna 
rapport att den inte kan användas som grund för 
att allmänt rekommendera antibiotikaprofylax 
till patienter som ska genomgå implantatinstal-
lation [12].

En annan grupp patienter där man ger profy-
lax för att förhindra lokala postoperativa infek-
tioner är de patienter som har fått strålbehand-
ling mot käkområdet. För att förhindra så kallade 
osteoradionekroser rekommenderas i dag i hela 
Sverige antibiotikaprofylax till dessa patienter 
inför benskadande ingrepp. 

En annan patientgrupp till vilken antibiotika-
profylax ofta rekommenderas i samband med 
benskadande ingrepp är patienter med bisfos-
fonatbehandling. Här finns en liten risk för upp-
komst av nekroser i käkbenet, en risk som ver-
kar öka med behandlingstidens längd och med 
given totaldos läkemedel. Bisfosfonaternas halv-
eringstid är mycket lång vilket ökar problemet. 
Utan vetenskapligt underlag rekommenderas 
runt om i landet antibiotikaprofylax till dessa 
patienter vid till exempel tandutdragningar, 
speciellt om patienten har fått läkemedlet intra-
venöst. 

B. Profylax mot lokal sårinfektion 
och generell infektion (sepsis) 
(nedsatt infektionsförsvar hos patienten)
Brister i olika delar av infektionsförsvaret ökar 
risken för olika typer av infektioner. Endast de 
patienter som har ett nedsatt antibakteriellt för-
svar sekundärt till sjukdom eller medicinering, 
det vill säga ett lågt antal neutrofila granulocyter 

(neutropeni) (< 0,5 × 109/L), eller påtagligt defekt 
granulocytfunktion, är i behov av antibiotikapro-
fylax. Endast orala ingrepp som är absolut nöd-
vändiga ska ske under den neutropena perioden 
och då på specialistklinik och i nära samarbete 
med behandlande läkare. Antalet neutrofiler kan 
hos dessa patienter variera. I allmäntandvård 
kan det därför vara lämpligt att redan vid värden 
på < 1,0 × 109/L ha kontakt med behandlande lä-
kare för att diskutera nödvändigheten av ingrep-
pet och behovet av antibiotikaprofylax.

Det finns många sjukdomstillstånd där infek-
tionsförsvaret kan påverkas av själva 
sjukdomen och eller av medicine-
ring. Hit hör till exempel patienter 
som saknar mjälte, patienter med 
cystisk fibros, dialyspatienter, pa-
tienter med Downs syndrom, or-
gantransplanterade patienter, 
reumatiskt sjuka patienter, 

»Många rekom-
mendationer har 
sitt ursprung 
mer i tradi-
tion än i 
vetenskap 
…«
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SAMMANFATTNING

Antibiotikaprofylax inom tandvården bör inskränkas 
till det fåtal situationer där den möjliga vinsten 
förväntas vara större än den förväntade risken. Risken 
för komplikationer måste i varje enskilt fall vägas mot 
nyttan med behandling. Antibiotikaprofylax bör

� vara så kortvarig som möjligt, engångsdos ska väljas

� sättas in 30–60 minuter innan ingreppets början.

I alla behandlingssituationer måste en bedömning 
av »hela« patienten göras. Genom en noggrann 
anamnes ska behandlaren klargöra patientens 
hälsotillstånd, lägga samman olika faktorer, inklusive 
det vetenskapliga stödet, som påverkar eventuellt 
beslut om antibiotikaprofylax. Varje beslut om profylax 
ska motiveras, inte minst för patienten. Den som 
administrerar antibiotika till patienten har också det 
yttersta ansvaret för denna behandling.
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patienter med andra autoimmuna sjukdomstill-
stånd eller patienter med medicinering med im-
munosuppressiva läkemedel. Sammanfattnings-
vis gäller för alla dessa patienter att det är en 
eventuell påverkan på de neutrofila granulocy-
terna som är avgörande för om antibiotikaprofy-
lax ska ges eller ej.

Insulinbehandlad diabetes är inte någon indi-
kation för antibiotikaprofylax men hos patienter 
med långvarig sjukdomsbild, dåligt inställt blod-
socker och sjukdomskomplikationer från fötter, 
njurar, ögon, med mera, måste en individuell 
bedömning avseende antibiotikaprofylax göras 
inför käkkirurgiska ingrepp.

C. Profylax till patienter 
med ett locus minoris resistentiae 
(normalt infektionsförsvar hos patienten)
I Sverige finns nationella rekommendationer en-
dast avseende antibiotikaprofylax till endokardit-
riskpatienter [13]. Efter Socialstyrelsens publice-
ring av dessa rekommendationer år 2004, har 
rekommendationerna reviderats och preciserats, 
senast av Infektionsläkarföreningen [3], och de 
finns också publicerade på Internetmedicin [14]. 
Antibiotikaprofylax mot endokardit ska övervä-
gas för enskilda patienter som riskerar ett myck-
et allvarligt förlopp vid en infektiös endokardit. 
Efter individuell bedömning ska man överväga 
att ge antibiotikaprofylax till
� patienter med inopererad klaffprotes
� patienter med komplicerade hjärtklaffsfel.

En tredje, i dagsläget omdiskuterad, grupp be-
står av patienter med genomgången endokardit.

Den rekommenderade profylaxen är 2  g am-
oxicillin en timme före behandling. Vid penicil-
linallergi rekommenderas klindamycin  600  mg 
en timme före behandling.

Flera publicerade arbeten lyfter fram vikten 
av god munhygien före antibiotikaprofylax, som 
en viktigare faktor för endokarditrisk [3, 15, 16].

De svenska rekommendationerna stämmer 
väl överens med internationella guidelines [17], 
men man kan konstatera att det i till exempel 
Storbritannien sedan 2008 inte rekommenderas 
någon antibiotikaprofylax alls till dessa grupper 
[18] och att en uppföljning av dessa rekommen-
dationer efter ett år inte visade på någon ökning 

av antalet fall med endokardit [19]. En motsva-
rande uppföljning i USA, publicerad 2012, visade 
samma resultat [20].

I Sverige publicerade Svensk Barnkardiologisk 
Förening år 2010 riktlinjer för endokarditpro-
fylax vid tandbehandlingar, där indikationerna 
utökades i förhållande till de av Socialstyrelsen 
publicerade rekommendationerna [2].

En patientgrupp som ofta diskuteras i dessa 
sammanhang är ledprotesopererade patienter. I 
många landsting finns rekommendationer om 
att dessa patienter inte ska ha antibiotikaprofy-
lax inför tandbehandling [1]. Många ortopedkli-
niker har avvikande uppfattningar och patien-
ten utrustas ofta med skriftlig information som 
står i motsats till den rekommendation tandlä-
karen annars har att följa. Detta ger upphov till 
besvärliga diskussioner och ställningstaganden, 
inte bara i själva antibiotikafrågan, utan också 
vad gäller ansvarsfrågan. De bakteriearter som 
dominerar vid ledprotesinfektioner tillhör inte 
den normala munfloran. Det finns endast ensta-
ka fallrapporter med ledprotesinfektioner orsa-
kade av munhålebakterier. I djurförsök har man 
inte kunnat visa att tandbehandling leder till 
ledprotesinfektioner. Därmed kan man slå fast 
att de flesta ledprotesinfektioner inte orsakas 
av bakteriemi efter tandbehandling. Tandvårds-
Strama anser därför att det saknas argument för 
att denna mycket stora patientgrupp med friska 
ledprotesopererade patienter ska erhålla anti-
biotikaprofylax [7, 21].

I Norge har man enats om att dessa patienter 
inte rutinmässigt ska ha antibiotikaprofylax.

Resonemanget kring antibiotikaprofylax till 
många andra patientgrupper är detsamma som 
för ledprotesopererade patienter. Således föl-
jer att patienter med inopererade stentar, coils, 
shuntar, pacemaker, cvk och andra implantat av 
vilket material det än består av, inte heller behö-
ver antibiotikaprofylax vid tandbehandling.

Inte heller andra hjärtsjukdomar är indika-
tion för antibiotikaprofylax. Diagnoser som 
sep tumdefekter, blåsljud, kranskärlssjukdom, by 
pass-operation, hjärtinfarkt, flimmer och annan 
rytmrubbning, har alla det gemensamt att de inte 
innebär någon ökad infektionsrisk. Av denna an-
ledning är det därför inte indicerat med antibio-
tikaprofylax till dessa patienter.
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med ökad risk för så kallade osteoradionekroser i 
samband med benskadande ingrepp och behand-
lingar. De strålningsrelaterade för ändringarna i 
benet är livslånga. Även i avsaknad av bra ve-
tenskapliga studier råder en praxis att till dessa 
patienter rekommendera antibiotikaprofylax vid 
benskadande ingrepp [22]. Dosering, preparat 
och behandlingstid varierar mellan olika lands-
tings rekommendationer. Antibiotika ska dock 
inte ges vid ingrepp i tänder eller i mjukvävnad.

»I Sverige finns nationella rekommen-
dationer endast avseende antibioti-

kaprofylax till endokarditrisk-
patienter.«
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50 000 kronor för bästa översiktsartikel
Vem skriver bästa översiktsartikeln i Tand läkar tidningen? 
Styrelsen för Sveriges Tand läkarförbund delar vartannat år 
ut ett sti pen dium på 50 000 kronor till författaren/förfat-
tarna av en veten skaplig översiktsartikel som publicerats 
i Tand läkartidningen under de senaste två åren. 

Upp till fem kandidater utses, som ska repre sentera olika 
aspekter inom odontologin och ha gott vetenskapligt 
underlag. Särskilt beaktas författarnas skicklighet att 
peda gogiskt sammanfatta ett vetenskapligt område så 
att det blir användbart för tandläkarkåren som helhet, 
både kliniker och forskare.

Stipendiet delas ut nästa gång i samband med 
förbundsmötet i december 2013. 

Bästa översiktsartikel 2011. 
Nästa stipendium delas ut 2013.

Vem skriver bästa översiktsartikeln i Tand läkar tidningen? 
Styrelsen för Sveriges Tand läkarförbund delar vartannat år 
ut ett sti pen dium på 50 000 kronor till författaren/förfat-
tarna av en veten skaplig översiktsartikel som publicerats 

Bästa översiktsartikel 2011. 
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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
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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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