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»Individuell
riskbedömning bör
göras inför
tandvård och
käkkirurgiska
ingrepp hos
patienter med
diabetes.«
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enomgången litteratur anger att
antibiotikaprofylax inte bör ges ge
nerellt till diabetiker vid tandvård
utan att en individuell bedömning
ska göras med hänsyn till typ av in
grepp och bedömd risk för infektion relaterad till
ingreppet samt inkludera bedömning av patien
tens glukometabola kontroll.
Vid diabetes bör uppmärksamhet riktas mot
patienter med längre sjukdomsduration, diabe
tesrelaterade komplikationer, behov av kombi
nationsbehandling och rökning då dessa faktorer
sammantaget innebär att dessa patienter oftare
har sämre glukometabol kontroll.
Diabetes som behandlas farmakologiskt kan
vid okontrollerat högt plasmaglukos behöva re
gleras genom optimering av glukossänkande be
handling innan planerat tandvårdsingrepp.
Vid okontrollerade höga glukosvärden bör
man i sådana fall avvakta med andra ingrepp än
de av akut karaktär då antibiotikaprofylax kan
behöva övervägas. I denna bedömning bör vägas
in om patienten har komplikationer eller organ
påverkan av sin diabetes.
Individuell riskbedömning bör göras inför
tandvård och käkkirurgiska ingrepp hos patien
ter med diabetes. Samverkan mellan tandläkare
och patientens behandlande läkare för sådan kli
nisk bedömning bör ha förutsättningar att vara
god. Bedömningen gäller patientens förutsätt
ningar för lyckad utgång av planerad åtgärd å ena
sidan och patientens bedömda individuella risk
för infektion och dess eventuella följder å andra
sidan. Sådan klinisk diskussion kommer vid be
hov att behöva föras mellan tandläkare och be
handlande läkare i varje enskilt fall.
Om och när det kan vara aktuellt, är den profy
lax som rekommenderas i engångsdos, inom en
timme före planerat ingrepp, peroralt amoxicil
lin 2 g till vuxna, i andra hand klindamycin i en
gångsdos, 600 mg till vuxna vid penicillinallergi.
bakgrundsdokumentation
Diabetes är en sjukdom som tandläkaren frekvent
möter hos patienter i sin praktik. Diabetes med
för en ökad risk för mikro- och makrovaskulära
komplikationer. Typ 1-diabetes debuterar i yngre
år och kräver insulinbehandling. Typ 2-diabetes
är vanligare från och med medelåldern och fre
kvensen ökar med stigande ålder. Typ 2-diabe
tiker kan behöva insulinbehandling med hänsyn
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till sjukdomens progressiva natur. Längre dura
tion av typ 2-diabetes åtföljs av ökad frekvens av
insulinbehandling. Nationella riktlinjer finns för
diabetesvården i Sverige [1].
Svensk diabetesvård kvalitetssäkras genom det
Nationella Diabetesregistret, ndr. Årsrapporter
från ndr visar att en väsentlig andel av patienter
med diabetes inte når uppsatta mål för glukome
tabol kontroll [2]. I en nyligen publicerad forsk
ningsrapport [3] framgår att svenska typ 2-diabe
tespatienter med längre duration av sjukdomen
och kombinationsbehandling med tabletter och
insulin har mer frekvent förekomst av sämre glu
kometabol kontroll. Vid diabetes föreligger också
högt blodtryck och blodfettsrubbningar i större
omfattning än hos icke-diabetiker och i ndr:s
årsrapporter framgår också att cirka var femte
diabetiker är rökare. Sammantaget innebär dessa
riskfaktorer en ökad sjuklighet och mortalitet i
kardiovaskulära sjukdomar. Mikrovaskulära
komplikationer i ögonbottnar, perifera nervsys
temet och njurar förekommer i ökad frekvens
med längre duration av diabetessjukdomen. Dia
betes är den främsta orsaken till behov av uremi
vård, vilket kan medföra att njurtransplantation
genomförs.
Parodontit (tandlossning) påverkar bindväven
invid och omkring tänderna, orsakad av bakterier
som fäster på och växer på tandytorna och som är
vanligare vid diabetes och vid rökning. Sannolikt
bidrar förändringar i munslemhinnans kapillärer
till en ökad infektionsbenägenhet. Hyperglykemi
kan ge intorkning och bristande salivproduktion.
Sambandet är komplext då tandinfektioner i sin
tur kan orsaka hyperglykemi vid diabetes. Vid
diabetes är sårläkning respektive infektionsbe
nägenhet vid kirurgiska ingrepp generellt hög
re, kopplat framför allt till sämre glukometabol
kontroll [4]. Specifika riskfaktorer för infektion
i samband med tandingrepp hos diabetiker är
tandläkartidningen årg 104 nr 15 2012

TEMA, DEL 3: ANTIBIOTIKAPROFYLAX I TANDVÅRDEN – BAKGRUNDSDOKUMENTATION

väsentligen lite undersökt [5]. Robusta data från
kontrollerade interventionsstudier avseende
antibiotikaprofylax vid tandingrepp hos diabe
tiker saknas.
Flera internationella riktlinjer ger rekommen
dationer om antibiotikaprofylax vid tandvård för
diabetiker. Dessa är i mångt och mycket baserade
på konsensus bland kliniker, emedan området
karakteriseras av bristande evidens för effekt av
antibiotikaprofylax men samtidigt också av av
saknad av studier som utesluter negativa effek
ter av att avstå från antibiotikaprofylax [4]. SBU
har i sin genomgång 2010 i form av systematisk
litteraturöversikt inte identifierat hållpunkter
för att antibiotikaprofylax ska ges generellt till
diabetiker.
Nedan sammanfattas ståndpunkter som ut
trycks i de riktlinjer i Europa, USA och Kanada
som identifierats. Dessa utgör i mångt och mycket
konsensusutlåtanden. SBU:s systematiska littera
turöversikt från 2010 refereras också nedan [6].
rekommendationer i ett urVaL
aV riktLinJer oCH ÖVersiktsartikLar
Den franska läkemedelsmyndigheten [7] anger,
med stöd av konsensus hos av myndighetens an
litade experter, följande: Patienter med en okon
trollerad kronisk sjukdom, inkluderande dia
betes, som undergår invasiv procedur inklusive
oral kirurgi eller procedurer associerade med
blödning rekommenderas antibiotikaprofylax
(professionell konsensus). Vid icke invasiva pro
cedurer med liten risk för blödning rekommen
deras inte profylax till diabetiker (professionell
konsensus).
Ett spanskt konsensusdokument [8] författat av
olika sammanslutningar för tandvård och oralki
rurgi anger att diabetes är ett tillstånd med gene
rellt ökad infektionsrisk och dokumentet fokuse
rar på om det orala ingreppet är att betrakta som
rent eller orent. I dokumentet rekommenderar
man individuellt ställningstagande i varje enskilt
fall och anger att tillvägagångssättet är subjektivt.
Beslut ska grundas på en sammanvägning av pa
tientens riskfaktorer för lokal eller systemisk in
fektion och den risk som ingreppet i sig medför.
En amerikansk riktlinje för pediatrisk tand
vård [9] med rekommendationer för behandling
av barn i tandvården rekommenderar kontakt
med barnets läkare för alla patienter med nedsatt
immunsystem, till vilka diabetes utan närmare
specifikation räknas i denna riktlinje, för diskus
sion om profylax inför invasiva procedurer.
En kanadensisk riktlinje [10] anger att patien
ter med en okontrollerad diabetes som undergår
invasiv procedur rekommenderas antibiotika
profylax. Vid icke invasiva procedurer med liten
infektionsrisk rekommenderas inte profylax till
välkontrollerade diabetiker. Konsultationer med
patientens behandlande läkare kan behövas i en
skilda fall.
TANDLÄKARTIDNINGEN ÅRG 104 NR 15 2012

I en översiktsartikel angående val av antibio
tikaprofylax [11] rekommenderas amoxicillin i
kombination med klavulansyra, vilket skiljer sig
från de övriga konsensusdokumenten. Det ve
tenskapliga underlaget för detta är oklart. Viktigt
i sammanhanget är att beakta risken för utveck
ling av antibiotikaresistens, vilket belyses i en ny
ligen publicerad översiktsartikel [12].
SBU gjorde 2010 en genomgång av antibioti
kaprofylax vid kirurgiska ingrepp [6] och fann
inga hållpunkter som talade för att ge generell
antibiotikaprofylax till diabetiker i syfte att före
bygga bakterieutsvämning i blod med hänvisning
till en systematisk översikt av evidensläget vad
gäller antibiotikaprofylax i tandläkarpraktik [13].
Denna systematiska översikt har av SBU bedömts
vara en komplett systematisk genomgång på om
rådet och den systematiska genomgången fann
att studieunderlaget inte medgav en metaanalys
av tillgängliga studier. Sammantaget är det ve
tenskapliga underlaget inom området bristfäl
ligt. Nyttan av antibiotikaprofylax inför ingrepp
i munhålan hos diabetiker är oklart.
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