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Det publiceras många vetenskapliga studier varje 
år inom medicinska och odontologiska områden. 
Det lämnar den behandlande läkaren eller tand-
läkaren med en närmast hopplös uppgift att hål-
la sig uppdaterad med de senaste rönen. I detta 
sammanhang utgör systematiska översikter vik-
tiga verktyg för att tillföra kunskap i en bearbetad 
form. Genomgång av den vetenskapliga litteratu-
ren är en erkänt viktig metod för att sammanfatta 
kunskapsläget för kliniska insatser och kan utgö-
ra basen för behandlingsprotokoll, rekommenda-
tioner, riktlinjer och sjukvårdspolitik. 

Under de senaste åren har antalet publicerade 
systematiska översikter ökat kraftigt och det mes-
ta tyder på att denna trend kommer att fortsätta 
(Straus et al, 2009; Booth et al, 2011). Men en dåligt 
utförd översikt, med otillräcklig litteratursökning 
och brist på objektiva analyser eller missbruk av 
statistiska metoder kan ge en felaktig illusion av 
”sanning”. Det är därför av yttersta vikt att syste-
matiska översikter utförs med hög kvalitet och att 
ny forskning genomgår oberoende kvalitetskontroll 
med systematiska översikter (Moher et al, 2009; 
Liberati et al, 2009).

BEDÖMNING AV SYSTEMATISKA ÖVERSIKTER
För utvärdering av systematiska översikter betrak-
tas AMSTAR som en validerad och tillförlitlig me-
tod, som alltmer används för bedömning av dessa 
publikationers kvalitet (Shea et al, 2007; Shea et al, 
2009). En systematisk granskning bygger på en re-

producerbar litteratursökning av relevant omfatt-
ning. Flera studier visar att det är otillräckligt att 
enbart söka i en enda databas som därmed inne-
bär en risk att misslyckas med identifiering av re-
levanta studier (Lefebvre et al, 2011). 

En kompletterande manuell litteratursökning 
anses obligatorisk. Dock är betydelsen av ”grå litte-
ratur” (icke referentgranskad litteratur) diskutabel. 
Att inkludera sådan litteratur kan minska publika-
tionsbias, men samtidigt hindrar sådan litteratur 
ofta en korrekt metodbeskrivning (Dundar et al, 
2006). Beslut om att inkludera publikationer och 
bedömning av kvalitet för dessa studier bör alltid 
utföras av minst två oberoende forskare. Tydlig 
beskrivning av processen är väsentlig. 

Metoden för att inkludera vetenskapliga artiklar 
från systematiska översikter i en komplex syste-
matisk översikt (kvalitetsgranskade översikter av 
tidigare gjorda översikter) bidrar påtagligt till det 
slutliga resultatet (Whitlock et al, 2008). Denna 
process innebär strikta inklusions- och exklusions-
kriterier enligt ett fördefinierat PICO (population, 
intervention, kontroll och outcome/utfall), använd-
ning av etablerade kvalitetsvärderingsinstrument, 
utvärdering med oberoende granskare och inklu-
sion enbart av högkvalitativa referenser. Som en 
del av processen bör primära forskningsdata (ur-
sprungliga data från originalstudier), som ingår i 
de systematiska översikterna, också värderas på 
nytt. Detta är särskilt viktigt när man står inför re-
ferenser med olika resultat (Whitlock et al, 2008). 

Antalet publicerade systematiska översikter har ökat kraftigt. Det är 
avgörande att dessa utförs med hög kvalitet, och det finns flera metoder 
för att bedöma dem. Här redovisas ett färskt exempel på en komplex 
systematisk översikt om vetenskapligt underlag för antibiotikaprofylax 
vid implantatkirurgi.
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*Denna artikel är en översatt och bearbetad 
version av en publikation från samma forskar-
grupp, tidigare publicerad i Clinical Oral 
Implant Research 2015; 26: 1–14 (Lund B et al, 
Complex systematic review – Perioperative 
antibiotics in conjunction with dental implant 
placement).  

Syftet med denna studie var att granska det ve-
tenskapliga underlaget avseende värdet av anti-
biotikaprofylax i samband med kirurgisk implan-
tatbehandling.  Denna granskning gjordes genom 
att systematiskt gå igenom och kvalitetsbedö-
ma den vetenskapliga litteraturen. Vid detta ar-
bete kombinerades rekommenderade metoder 
för systematiska översikter och för komplexa 
systematiska översikter. 

INTRODUKTION
Upptäckten av antibiotika har revolutionerat vår-
den och ökat livslängden. I den industrialiserade 
delen av världen har det inneburit att den vanligas-
te dödsorsaken har ändrats från infektionssjukdo-
mar till hjärt- och kärlsjukdomar och cancer. Redan 
på 1940-talet, strax efter lanseringen av det första 
antibiotikapreparatet, började bakterieresistens att 
växa fram. I dag är antibiotikaresistens det störs-
ta hotet mot modern sjukvård, där många behand-
lingsalternativ – som cancerterapi, transplantation, 
neonatalvård, immunmodulerande behandlingar, 
ledprotes och andra avancerade kirurgiska ingrepp 
– kräver tillgång till effektiva antibiotika (Davies et 
al, 2010). Utan väl fungerande antibiotika kommer 

Forskarnas möjliga intressekonflikt kan inte 
underskattas. Studier visar entydigt att industriell 
sponsring leder till överskattning av positiva ef-
fekter (Lexchin et al, 2003; Jörgensen et al, 2008; 
Bell et al, 2006). För bedömning av kvalitet av 
randomiserade kontrollerade studier (RCT) görs 
en sådan utvärdering i relation till anpassning el-
ler avvikelse från internationella avtal om studie-
design och presentation av resultat, det vill säga 
CONSORT-uttalande (Schulz et al, 2010). 

Ett problem för läsaren är att det ofta förekom-
mer inkonsekvens i kvalitetsvärderingen av stu - 
dier. Detta försvårar bedömningen av det veten-
skap liga värdet av slutsatserna. Därmed begränsas 
användbarheten av systematiska översikter som 
grund för kliniska rekommendationer (Atkins et 
al, 2004). 

Det så kallade GRADE-systemet har utvecklats 
för bedömning av säkerheten av evidens (GRADE: 
Grading of Recommendations Assessment, Deve-
lopment and Evaluation). GRADE införs nu över 
hela världen som ett förstahandsval av verktyg 

för att bestämma hur säker man är på evidensen 
(Guyatt et al, 2008; Guyatt et al, 2011).

IDENTIFIERAR KUNSKAPSLUCKOR
Förutom att sammanfatta det aktuella kunskapslä-
get, gör en systematisk genomgång av vetenskaplig 
litteratur det möjligt att identifiera kunskapsluckor 
inom olika ämnesområden. Detta i sin tur identi-
fierar områden av intresse för framtida forskning. 
Det kan också vara en viktig signal till myndigheter 
att, med sådant underlag, prioriterat fördela eko-
nomiska resurser. 

I avsaknad av tydliga riktlinjer kan systematiska 
litteraturöversikter fungera som en utgångspunkt 
för konsensusrapporter, som trots sin brist på ve-
tenskaplig grund kan underlätta beslutsfattandet 
för daglig klinisk praxis och kvalitetssäkra vård-
processer i väntan på tydlig evidens. 

Nedan redovisar vi ett exempel på en komplex 
sy stematisk översikt, nyligen publicerad i Clinical 
Oral Implant Research, här översatt till svenska och 
texten bearbetad. l

Antibiotika vid  
implantatbehandling*
– exempel på en komplex systematisk översikt

” Metoden för att 
inkludera veten-
skapliga artiklar 
från systematis-
ka översikter i en 
komplex syste-
matisk översikt 
bidrar påtagligt 
till det slutliga 
resultatet.”

” Korrelationen 
mellan ökande 
antibiotika resistens 
och för brukning av 
antibiotika är helt 
obestridd och stöds  
av många studier.”

Foto: Colourbox
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komplikationsfrekvensen av sådana behandlingar 
att bli oacceptabelt hög. 

Vissa delar av världen har redan gått in i en ”post-
antibiotisk era”, där effektiviteten hos antibiotika 
inte längre kan tas för given på grund av ökande 
resistensutveckling (http://www.who.int). Viktiga 
åtgärder för att motverka denna utveckling är till-
lämpning av restriktiv antibiotikapolicy, liksom 
noggranna hygienrutiner för att förhindra ytter-
ligare vårdrelaterad spridning av dessa resistenta 
bakteriestammar. Kännetecknande för länder med 
låga nivåer av antibiotikaresistens är rationell anti-
biotikaförbrukning, som stöds av hälsovårdsmyn-
digheterna, statlig receptpolitik, hög utbildnings-
nivå och tydliga riktlinjer och rekommendationer 
(Tomson et al, 2014). Korrelationen mellan ökande 
antibiotikaresistens och förbrukning av antibiotika 
är helt obestridd och stöds av många studier (Hu-
ghes et al, 1983; Bronzwaer et al, 2002; Livermore 
et al, 2005; Foucault et al, 2007). 

Tidigare har det ansetts att kortvariga antibio-
tikabehandlingar minskade risken för utveckling 
av antibiotikaresistens (Guillemot et al, 1998). Ve-
tenskapliga studier för att stödja detta antagande 
saknas emellertid fortfarande. Tvärtom har det vi-
sat sig att även kortvariga antibiotikabehandlingar 
kan selektera för resistens. Så kan exempelvis en tre 
dagars behandling med amoxicillin selektera för 
resistenta streptokocker i munhålan (Chardin et al, 
2009). Detta understryker vikten av att återgå till 
en restriktiv policy för antibiotikaprofylax. 

Tidigare policy – att förskriva antibiotika tills 
det är bevisat att det är tryggt att avstå sådan an-
vändning – innebär alltså ett helt föråldrat synsätt 
vad gäller behandling av i övrigt friska patienter. 
För närvarande måste den potentiella risken alltid 
vägas mot eventuella fördelar för varje indikation 
och för varje patient. Kända risker med antibiotika-
behandling är allergiska reaktioner, interaktioner 
med andra läkemedel och ekologiska störningar 
av den normala mikrofloran i munhålan och mag–
tarmkanalen. En viktig funktion av den normala 
mikrofloran är det skydd som ges mot exogena el-
ler endogent koloniserande potentiellt patogena 
bakterier (Van der Waij, 1983). När den mikrobiella 
ekologin störs minskar infektionsdosen, det vill säga 
det antal patogener som krävs för att orsaka infek-
tion, och värdens risk att koloniseras eller infekte-
ras av antibiotikaresistenta bakteriestammar ökar. 
Hos en patient som redan koloniserats av resistenta 
stammar vid tidpunkten för antibiotikabehandling, 
kommer dessa bakterier att öka i antal och därmed 
potentiera risken att orsaka infektion. 

Kunskapen är begränsad om hur långvariga de 
antibiotikainducerade ekologiska störningarna 
i den endogena mikrofloran blir. Det har nyligen 
föreslagits att för bredspektrumantibiotika, som 
klindamycin, kan störningar finnas kvar under 
mycket lång tid; i storleksordningen 12 månader 

eller mer (Jernberg et al, 2010). Eftersom bakte-
rier anpassar sig till nya miljöförhållanden genom 
mutation eller horisontell överföring av gener kan 
närvaron av antibiotika i sig också utgöra en risk för 
ny resistensutveckling. 

Det kan heller inte uteslutas att en rutin som 
innebär en omotiverad tillämpning av antibioti-
kaprofylax kan minska vaksamheten när det gäller 
betydelsen av strikt aseptiska kirurgiska arbetsför-
hållanden. 

Riskerna med antibiotikaförskrivning måste 
dock alltid vägas mot patientsäkerheten. En alltför 
uttalad restriktiv hållning kan skada patienten och 
äventyrar därmed patientsäkerheten. Uppgiften 
om beräkningar av NNT (number needed to treat 
= antalet individer som behöver behandlas för att 
en nyttig effekt ska uppnås) är en viktig vägledning 
och bör tolkas i förhållande till hur allvarlig den stu-
derade händelsen är.

Tandimplantat är ett allmänt använt behandlings-
alternativ för patienter med delvis eller helt tand-
lösa käkar. Studier visar höga lyckandefrekvenser 
både i korta och långa perspektiv (Albrektsson et 
al, 1988; Lekholm et al, 1999; Eklund et al, 2003; 
Pjetursson et al, 2004; Jemt et al, 2006; Lekholm 
et al, 2006; Roos-Jansåker et al, 2006; Åstrand et 
al, 2008; Kim et al, 2008). I de ursprungliga proto-
kollen för implantatbehandling rekommenderas 
såväl antibiotikaprofylax som förlängd antibioti-
kabehandling under den postoperativa perioden. 
Redan tidigt ansågs denna antibiotikaanvändning 
som onödig av vissa kirurger (Gynther et al, 1998). 
Aktuella rapporter visar att i några geografiska re-
gioner i Sverige väljer en del kliniker att utelämna 
antibiotikaprofylax från det kirurgiska protokollet 
(Khalil et al, 2014). 

Under årens lopp har fördelarna med antibioti-
kaprofylax vid implantatplacering varit ett kontro-
versiellt ämne (Esposito et al, 2013; Ahmad et al, 
2012; Schwartz et al, 2007). SBU genomförde en 
litteraturstudie som publicerades 2010 om antibio-
tikaprofylax vid kirurgi, inklusive tandimplantat. I 
rapporten, skriven av experter från alla områden 
inom kirurgi, ingår över 600 referenser. Det var inte 
möjligt att finna någon studie av hög eller måttlig 
kvalitet som stödjer antibiotikabehandling utöver 
själva operationsdagen för att förhindra postope-
rativa infektioner (SBU 2010). Detta gällde också 
där kirurgi utförs i så kallade rena-kontaminerade 
områden såsom munhålan, huvud- och halsonko-
logi och kolorektal kirurgi (Brand et al, 1982; John-
son et al, 1984; Righi et al, 1996; Song et al, 1998; 
Hopkins et al, 1999; Carroll et al, 2003; Kang et al, 
2009; Andersen et al, 2005; Liu et al, 2008; Oo-
mens et al, 2014). 

Den övergripande slutsatsen var att det inte finns 
någon ytterligare fördel med att förlänga antibioti-
kaförskrivningen utöver operationsdagen inom alla 
områden för kirurgi, inklusive oral- och käkkirurgi. 

” Det var inte 
möjligt att finna 
någon studie 
av hög eller 
måttlig kvalitet 
som stödjer 
anti biotika-
behandling 
utöver själva 
operations-
dagen för att 
för hindra post -
operativa infek-
tioner.”
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Så bedömer du en systematisk översikt

Denna granskning diskvalificerar därmed tillämp-
ningen av så kallad ”utökad profylax” (antibiotika-
profylax utöver behandlingsdagen).

MATERIAL OCH METODER
Mål

Syftet med denna studie var att utvärdera effek-
ten av antibiotikaprofylax på implantatöverlev-
nad i samband med den kirurgiska delen vid im-
plantatbehandling.

Kriterier för bedömning av studier (PICO)
Studier som bedömdes för att ingå i denna littera-
turöversikt var systematiska översikter, metaana-
lyser och randomiserade kontrollerade studier 
(RCT) där antibiotikaprofylax jämförs mot ingen 
antibiotikabehandling eller placebo, för utfall vid 
kirurgisk implantatbehandling. Studier godkändes 
också som jämförde två olika antibiotikabehand-
lingar eller antibiotika jämfört med alternativa be-
handlingar, som antibakteriell sköljning. 

Sökstrategier
En av författarna och två informationsspecialister 
utförde litteratursökningen. Detaljer om databaser 
redovisas i originalpublikationen, där även de sök-
ord som används för de olika databaserna är sam-
manfattade (se tabell 2 i originalpublikationen). Re-
ferenslistor för alla godkända studier genomsöktes 
manuellt för att finna eventuellt kompletterande 
studier. Det fanns ingen språklig begränsning vid 
sökningen, men publikationer i andra språk än eng-
elska, tyska, franska eller svenska uteslöts från vi-
dare granskning.

Urval av studier
Studier inkluderades enligt inklusions-/exklusions-
kriterier. Den publikationslista som hämtades från 
databaserna granskades av huvudförfattaren, som 
uteslöt irrelevanta publikationer baserat på titeln. 
Om någon osäkerhet rådde blev studien kvar fram 
till nästa bedömningssteg, som bestod av granskning 
av abstrakt. Abstrakten delades i två grupper, som 

lästes oberoende av två granskare i vardera grup-
pen. Fulltextversioner av alla studier som återstod 
efter abstraktgranskning rekvirerades från bibliote-
ket och lästes oberoende av två granskare vardera. 
All oenighet under screeningsprocessen löstes ge-
nom diskussion mellan de två granskarna, eller vid 
behov av en tredje part från författargruppen. Stu-
dier som uteslöts på detta stadium fördes upp i en 
tabell med angivande av skäl för uteslutning. Vid 
fulltextgranskningen delades studierna in i syste-
matiska översikter och metaanalyser, eller primär-
studier, för vidare granskning i den nedan beskriv-
na tvåstegsprocessen.

STEG I: UTVÄRDERING AV BEFINTLIGA 
METAANALYSER OCH SYSTEMATISKA ÖVERSIKTER

Inklusionskriterier för systematiska översikter
● Bedömning av lyckandefrekvensen av kirurgisk 

implantatbehandling med samtidigt bruk av pro-
fylaktisk systemisk antibiotikabehandling i jäm-
förelse med kontrollbehandling eller placebo

● Systematisk översikt eller metaanalys

Exklusionskriterier för systematiska översikter
● Senare systematisk översikt finns publicerad av 

samma författare
● Icke-systematisk översikt
● Riktlinjer
● Brev till chefredaktören  (”letter to editor”, ofta 

kritiska ifrågasättanden av publikationer)
● Vårdprogram
● Konsensusbedömningar

Kvalitetsbedömningen
Nivån på subjektiv vinkling, partiskhet och jäv (bias) 
för systematiska översikter bedömdes med hjälp 
av Amstar (Shea et al, 2007; Shea et al, 2009) och 
klassificerades som låg, medelhög eller hög risk 
för bias (tabell 1).

Tabell 1. Sammanfattning av värdering av inkluderade primärstudier som bedömts ha låg eller måttlig risk för bias

Studie
Selektions- 

bias
Behandlings- 

bias
Bedömnings- 

bias
Bortfalls- 

bias
Rapporterings-

bias
Intresse-

konfliktsbias
Summering  

av risk för bias

Anitua et al, 2009 ● ● ● ● ● ● ●
El-Kholey et al, 2014 ● ● ● ● ● ● ●
Esposito et al, 2008 ● ● ● ● ● ● ●
Esposito et al, 2010 ● ● ● ● ● ● ●
Tan et al, 2013 ● ● ● ● ● ● ●

● = Låg risk;  ● = Medelhög risk;  ● = Hög risk

” Nivån på 
subjektiv vink-
ling, partiskhet 
och jäv (bias) för 
systematiska 
översikter 
bedömdes  
med hjälp  
av Amstar …”

” En av för fat tarna och två informationsspecialister 
utförde litteratur sökningen.”
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Uttag av data
Data extraherades från systematiska översikter av-
seende mål, huvudresultat, författarnas bedöm-
ning av evidensnivå och identifierade kunskaps-
luckor enligt författarna.

STEG II: BEDÖMNING AV PRIMÄRSTUDIER
Inklusionskriterier för primärstudier

● Patienten behandlades med implantat 
● Systemisk antibiotikabehandling i samband med 

implantatterapi
● Kontrollgrupp ingår i studien
● RCT

Exklusionskriterier för primärstudier
● Djurstudier
● In vitro-studier
● Alla studiedesigner utom RCT

Kvalitetsbedömning
De inkluderade primärstudiernas risk för systema-
tiska fel bedömdes med hjälp av ett protokoll för 
värdering av randomiserade studier (Guyatt et al, 

2008; Guyatt et al, 2011). Kriterierna för kvalitets-
nivåer definieras i tabell 4 i originalpublikationen.

Uttag av data (extraktion)
Data extraherades från primärstudierna avseen-
de antal inkluderade patienter, ålder, könsfördel-
ning, antal insatta implantat, längd på uppföljning, 
typ av kontrollåtgärd, komplikationer, smärta och 
livskvalitet.

Bedömning av publikationsbias 
och heterogenitet

Data plottades i ett trattdiagram (funnel-plot) för att 
påvisa eventuell publikationsbias. Primärstudier-
na undersöktes avseende population, intervention 
och resultat för bedömning av utfall av klinisk he-
terogenitet. Detaljer om bedömningen redovisas i 
originalpublikationen.

RESULTAT
Litteratursökning

Sökstrategin resulterade i 1 141 artiklar, varav 846 
kvarstod efter reduktion för dubbelpublicering 
(Wichor metod 1–10). Analysen av publikationer 
från HTA-organisationer gav inte några ytterliga-
re publikationer. En ytterligare primär studie kun-
de spåras genom manuell sökning.

Steg I: Befintliga metaanalyser 
och systematiska översikter
Urval av studier

Screening av abstrakt resulterade i 28 potentiella 
systematiska översikter som identifierades för full-
textanalys (se figur I). Detta resulterade i att sju sys-
tematiska översikter inkluderades (se tabell 5 i original-
publikationen). Den vanligaste orsaken till exklusion 
var att studien inte bedömdes uppfylla kraven på att 
vara en systematisk översikt (n = 10). Näst vanligast 
var en nyare publikation av samma författare (n = 6). 

Kvalitetsvärdering och dataextraktion
Kvalitetsbedömning av de systematiska översik-
terna resulterade i inklusion av två översikter, som 
bedömdes ha måttlig risk för systematiska fel (Es-
posito et al, 2013; Chrcanovic et al, 2014). Det av-
görande skälet för att klassificeras som måttlig risk 
för systematiska fel var att primärstudier med hög 
risk för systematiska fel inkluderades i metaanaly-
serna (Esposito et al, 2013; Chrcanovic et al, 2014) 
samt att resultat från RCT och observationsstu-
dier sammanslagits i metaanalyser (Chrcanovic 
et al, 2014), se tabell 6 i originalpublikationen. Re-
sterande systematiska översikter (n = 5) klassifice-
rades som hög risk för systematiska fel (Ahmad et 
al, 2012; Ata-Ali et al, 2014; Rizzo et al, 2010; Sha-
raf et al, 2011; Schwartz et al, 2007). 

De vanligast förekommande svagheterna var 
otillräcklig bedömning av vetenskaplig kvalitet i de 
inkluderade studierna, formulering av slutsatser och 
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Figur I. Flödesschema som 
visar processen att välja ut 
accepterade systematiska 
översikter.
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reduktion 
för dubbel-
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otillräcklig rapportering av relevanta begränsningar 
hos ingående studier (n = 5). Ett annat ofta förekom-
mande problem var otillräcklig hänsyn till bedöm-
ning av vetenskaplig kvalitet för de ingående studi-
erna (n = 4). Systematiska översikter som bedöms ha 
hög risk för systematiska fel sammanfattas i tabell 7 
i originalpublikationen. Inga studier befanns ha låg 
risk för systematiska fel.

Steg II: Primärstudier
Studieurval

Totalt 15 primärstudier lästes i fulltext. I detta skede 
exkluderades ytterligare fem studier, vilket gav 10 
primärstudier, som ingick för ytterligare analyser. 
(Tabell 8 i originalpublikationen visar de bedöm-
da primärstudierna och, i förekommande fall, skäl 
för exkludering.) Flödesschema av urvalsförfaran-
det för primärstudier beskrivs i figur II.

Kvalitetsbedömning och datautvinning
Bedömning av primärstudiernas kvalitet visade låg 
risk för systematiska fel i tre studier (Esposito et al, 
2008; Esposito et al, 2010; Tan et al, 2014), måttlig 
risk för systematiska fel i två studier (Anitua et al, 
2009; El-Kholey et al, 2014) och hög risk för syste-
matiska fel i fem studier. För övriga detaljer hänvi-
sar vi till vår originalpublikation. Av de studier som 
klassificeras att ha låg eller måttlig risk för syste-
matiska fel, rapporterade en utfall på patientnivå 
(smärta) (Tan et al, 2014), medan ingen av de in-
gående primärstudierna redovisade mått på livs-
kvalitet, vilket utesluter metaanalys av dessa utfall.

Publikationsbias och heterogenitet (olikheter)
Preoperativ antibiotikaprofylax minskade risken 
för implantatförlust med 2 procent. Detta gav NNT 
= 50 (Number Needed to Treat = antal som behö-
ver behandlas) för att förhindra en patient från im-
plantatförlust. Studierna visar avsevärda olikheter 
(heterogenitet) beträffande rapportering av rökning 
och typ av implantatbehandling, där två studier 
(Anitua et al, 2009; Tan et al, 2014) hade betydligt 
färre rökare i studiepopulationen och inkluderade 
endast patienter med singelimplantat (se tabell 9 i 
originalpublikationen). 

DISKUSSION
Denna studie, som kombinerar de rekommendera-
de metoderna för systematiska översikter och kom-
plexa systematiska översikter, visar att antibiotika-
profylax vid implantatbehandling ger en blygsam, 
men signifikant, minskning av antalet patienter 
med implantatförlust jämfört med placebo. Ana-
lyserna tyder på att 50 patienter behöver antibioti-
kaprofylax för att förhindra att en patient drabbas 
av implantatförlust. Ingen av de enskilda primär-
studier, som ingår i metaanalysen, visar dock nå-
gon statistiskt signifikant positiv effekt av antibio-
tikaprofylax. Det tyder på att om någon effekt ses 

efter metaanalys, där resultaten från flera enskil-
da primärstudier kombineras, bör detta tolkas med 
stor försiktighet. Tidigare systematiska översikter 
inom området, med måttlig risk för systematiska 
fel, redovisar NNT = 25 (Esposito et al, 2013) eller 
NNT = 50 (Chrcanovic et al, 2014), vilket är resul-
tat som faller väl inom vad som redovisas i den ak-
tuella studien. 

En huvudsaklig invändning mot tidigare syste-
matiska översikter är att studier med hög risk för 
systematiska fel har inkluderats i metaanalyser. 
En annan sak att tänka på i systematiska översik-
ter är att olikheter (heterogenitet) av ingående 
studier kan utesluta metaanalyser. I enlighet med 
detta är det tveksamt om studien av Anitua et al 
och Tan et al (Anitua et al, 2009; Tan et al, 2014) 
bör ingå i den aktuella analysen, eftersom enbart 
singelimplantat inkluderades och antalet rökare 
var betydligt mindre jämfört med de andra två pri-
märstudier som ingår i metaanalysen (Esposito et 
al, 2008; Esposito et al, 2010). Vid dataanalys är 
det viktigt att särskilja studier med klinisk hete-

Figur II. Flödesschema som 
visar processen att välja ut 
accepterade primärstudier.
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rogenitet, för att få en nyanserad och mer rättvi-
sande bild av eff ekten av antibiotikaprofylax vid 
implantatbehandling.

Bara fem primärstudier som uppfyller inklusions-
kriterierna bedömdes ha låg eller måttlig risk för 
systematiska fel vid insamling och tolkning av data 
(Anitua et al, 2009; El-Kholey et al, 2014; Esposito 
et al, 2008; Esposito et al, 2010; Tan et al, 2014). 

Vanliga problem med primärstudier som bedöms 
ha hög risk för systematiska fel är oklar randomise-
ringsprocess och otillräcklig eller dåligt beskriven 
”blinding” samt oklara utfallsmått. Det kan inte 
nog betonas att utformning och genomförande av 
RCT bör ske i enlighet med internationella över-
enskommelser, som CONSORT-riktlinjer, för att 
korrekta slutsatser ska kunna dras (Schulz et al, 
2010). En systematisk översikt baserad på forsk-
ning av låg kvalitet kan vara vilseledande på ett 
riskfyllt sätt, om inte läsaren kritiskt kan bedöma 
redovisade slutsatser. Detta är speciellt viktigt ef-
tersom resultat från systematiska översikter ofta 
används i vården för att få en tidseff ektiv redovis-
ning av resultat från ett visst område av intresse. 
Det ökande antalet systematiska översikter kräver 
att metoden för komplexa systematiska översikter 
tillämpas (Moher et al, 2009; Liberati et al, 2009; 
Whitlock et al, 2008). Kärnan vid en systematisk 
genomgång kommer alltid att vara kvalitetsgrade-
ring av ingående primärstudier. Eftersom det råder 
stor skillnad i hur väl en bedömning från tidigare 
analyser överensstämmer vid analys inför nya fråge-
ställningar bör alltid en granskning av inkluderade 
primärstudier utföras i den aktuella systematiska 
översikten (Whitlock et al, 2008).

På grund av de nya problemen med antibiotika-
resistens bör alla aspekter av antibiotikaanvänd-
ning utvärderas, även i miljöer med låg resistens-
utveckling och vid kortvarig antibiotikaanvändning 
(Aldrin et al, 2013; Chardin et al, 2009). Kostnaden 
och riskerna med att använda antibiotika måste 
alltid vägas mot hur allvarligt det tillstånd är som 
ska förebyggas eller behandlas. Att preoperativ 
antibiotikaprofylax kan minska implantatförlus-
ter innebär inte nödvändigtvis att detta bör vara 
en standardbehandling. Värdet av den riskminsk-
ning som redovisas måste sättas i relation till de nya 
problemen med antibiotikaresistens, innan fasta 
riktlinjer för användning av antibiotikaprofylax vid 
implantatkirurgi kan etableras.

SLUTSATS
Det vetenskapliga underlaget för antibiotikaprofy-
lax vid implantatbehandling är mycket begränsat. 
Denna systematiska genomgång tyder på att anti-
biotikaprofylax i samband med implantatbehand-
ling ger en blygsam minskning med 2 procent av ris-
ken för implantatförlust. En mer detaljerad analys 
tyder på att det inte fi nns någon vinst med antibio-
tikaprofylax vid okomplicerad kirurgi på friska pa-
tienter. Det kan dock inte uteslutas att det kan fi nnas 
ett värde med antibiotikaprofylax vid behandling 
av medicinskt och kirurgiskt komplicerade fall. 

När riktlinjer för antibiotikaprofylax utformas 
ska den beräknade riskminskningen på patient-
nivå ställas i relation till risken för biverkningar, 
sidoeff ekter och ett växande hot med utveckling 
av antibiotikaresistens. l

” En mer detalje-
rad analys tyder 
på att det inte 
finns någon 
vinst med anti-
biotikaprofylax 
vid okomplice-
rad kirurgi på 
friska patienter.” 
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Bisfosfonater är en grupp av mediciner som används 

vid behandling av osteolytiska sjukdomar. Intrave

Intravenös bisfosfonatbehandling på patienter med cancersjukdomar 

har blivit ett odontologiskt behandlingsproblem genom risken för 

osteonekroser i samband med kirurgiska ingrepp i munnen. Dessa 

fallpresentationer visar på en alternativ metod för atraumatiskt 

avlägsnande av tänder på riskpatienter.

Alternativ metod kan hjälpa riskpatienter 
vid tandextraktion 

Forskning

Den 1 januari 1999 genomfördes en ändring av 

tandvårdslagen [1] och lagen om allmän försäk

Samtliga Sveriges landsting erbjuder behandling av extrem tandvårds

rädsla hos vuxna. Men det är stor skillnad på hur och i vilken omfattning 

behand ling och ersättning regleras. 

[3], se Fakta 1. Meddelandebladet från Socialsty-

relsen beskrev vilken vård som skulle ersättas av 

Referentgranskad – accepterad 
för publicering 12 april 2015. Risk för ojämlik vård av extremt tandvårdsrädda

Risk för ojämlik vård av extremt tandvårdsrädda

Risk för ojämlik vård av 
Forskning

SAMMANFATTNING

Livsmedelsverkets rekommendation för dricks-

vattnets mikrobiella kvalitet gäller även för vattnet 

i dentala unitar. Det innebär att antalet odlingsbara 

mikroorganismer inte bör överstiga 100 per milli-

Unitens vatten 

inte alltid rent

– strikta hygienrutiner krävs

uppmärksammats är Pseudomonas, atypiska myko-

bakterier (non-tuberculousMycobacterium, NTM) 

och Legionella; patogener som gett upphov till in-

fektioner i samband med tandbehandling [4, 5, 6, 

7]. Förhöjd antikroppstiter mot legionellabakterier 

Referentgranskad litteraturöversikt 

– accepterad för publicering 10 september 2015. 

En analys av vattenkvaliteten i dentala unitar åren 2007–2014 

har genomförts. Resultatet varierar och visar på behovet av 

strikta hygienrutiner för att en patientsäker vattenkvalitet ska 

uppnås. Ett speciellt problem är unitens dricksvatten, vilken  

i regel inte omfattas av vattenreningssystemet.

Bisfosfonater är en grupp av mediciner som används 

vid behandling av osteolytiska sjukdomar. Intrave

Intravenös bisfosfonatbehandling på patienter med cancersjukdomar 

har blivit ett odontologiskt behandlingsproblem genom risken för 

osteonekroser i samband med kirurgiska ingrepp i munnen. Dessa 

fallpresentationer visar på en alternativ metod för atraumatiskt 

avlägsnande av tänder på riskpatienter.

för tumörcellerna utan patientens benmärgsceller 

dör också. Genom att återföra de tidigare insamlade 

Den 1 januari 1999 genomfördes en ändring av 

tandvårdslagen [1] och lagen om allmän försäk

En av tandvårdens allra största utmaningar, både na-

tionellt och internationellt, är att säkra en god mun-

hälsa hos äldre. Trots att den demografiska utveck-

lingen går mot allt fler äldre och allt färre tandlösa 

har äldretandvård inte varit ett prioriterat område. 

Ämnet har vuxit fram som ett svar på utvecklingen 

och undervisa äldretandvård har växt och de senaste 

åren har området hamnat allt mer i fokus. 

Äldretandvård likställs ofta med patienter som 

har rätt till uppsökande verksamhet och nödvändig 

tandvård. Det är ett olyckligt synsätt. Från att vara 

helt oberoende av andras stöd och hjälp för att klara 

Under senare år har både myndigheter och tandvården fått upp ögonen 

för den utmaning det innebär att säkra en god munhälsoutveckling 

hos den äldre delen av befolkningen. Fortfarande finns en betydande 

utvecklingspotential inom såväl tandvård som omsorg och hälso- och 

sjukvård. I denna artikel ges en beskrivning av nuläget samt reflektioner 

över framtida möjligheter att utveckla äldretandvården.

God äldretandvård 

en stor utmaning
Godkänd för publicering 

4 november 2015. 

Figur I. 

TEMA ÄLDRETANDVÅRD

Forskning
Bisfosfonater är en grupp av mediciner som används 

vid behandling av osteolytiska sjukdomar. Intrave

Intravenös bisfosfonatbehandling på patienter med cancersjukdomar 

har blivit ett odontologiskt behandlingsproblem genom risken för 

osteonekroser i samband med kirurgiska ingrepp i munnen. Dessa 

fallpresentationer visar på en alternativ metod för atraumatiskt 

avlägsnande av tänder på riskpatienter.
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Inom vården finns ett missnöje med ökat admini

strativt krångel som man ofta inte upplever förbätt

rar kvaliteten på vården utan bara innebär en ökning 

av arbetsbördan för personalen. Det är i det sam

manhanget viktigt att understryka att regelverket 

inte har tillkommit för att försvåra för vården utan 

som en hjälp för att undvika problem. 

Myndigheterna har olika ansvarsområden inom 

tandvården – förenklat kan man säga att

● Socialstyrelsen beslutar om regler för vad man gör 

inom tandvården

● Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) har tillsy

nen över vad man gör inom tandvården, det vill 

säga över vårdgivarna, tandläkarna och annan 

vårdpersonal

● Läkemedelsverket beslutar om regler och har till

syn över de produkter man använder inom tand

vården, det vill säga våra dentala material, utrust

ningar och instrument samt tandtekniska arbeten 

inklusive de tandtekniska laboratorierna

● Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har tillsyn över 

användningen av produkter som avger strålning 

av olika slag, till exempel dentalröntgen

● Arbetsmiljöverket har tillsyn över arbetsmiljön.

Läkemedelsverket genomför regelbundet in

spektioner av tandtekniska laboratorier men gör 

även omfattande granskningar av utvalda områ

den, såsom av tandtekniska arbeten från svenska 

tandtekniska laboratorier och från laboratorier 

utanför EU/EES. Läkemedelsverket granskar även 
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andra delar inom tandvårdsområdet som till exem

pel kan ha initierats via anmälningar av avvikelser 

och biverkningar, så kallade negativa händelser. 

Några sådana fall kommer att diskuteras utifrån 

gällande regelverk.

Tillsynen av tandtekniska produkter lyder under 

det medicintekniska regelverket, då dessa klassifi

ceras som specialanpassade medicintekniska produk-

ter. Det har inte varit lätt för de tandtekniska labo

ratorierna att förstå regelverket då det är mycket 

allmänt skrivet för produkter som mestadels är 

annat än tandtekniska produkter. Läkemedelsver

kets inspektioner har visat på brister i kunskapen 

om det medicintekniska regelverket och att man 

inte följer det fullt ut. Kunskaperna är bristande 

avseende vad man egentligen tagit ansvaret för då 

man satt sin namnteckning på tandteknikerns för

klaring (tidigare del av den så kallade ordersedeln). 

Här tar man ansvaret för att man följt tandläkarens 

och materialtillverkarnas anvisning, att arbetet är 

säkert och korrekt utformat och tillverkat enligt 

allmänt accepterade metoder, i enlighet med det 

som lärs ut vid de tandtekniska grundutbildning

arna kompletterat med aktuell kunskap, att man 

har rutiner och kan genomföra en utredning av 

allvarliga avvikelser så att kvaliteten på arbetena 

kan säkerställas, och så vidare.

Det var oftast inte känt att tandläkarens anvisning 

i det som tidigare kallades ordersedel egentligen är 

att betrakta som en ”konstruktionsbeskrivning” där 

Läkemedelsverkets inspektioner har visat på brister i kunskapen hos 

tandläkare och tandtekniker om det medicintekniska regelverket.  

Det är ofta inte känt att tandläkarens anvisning i det som tidigare 

kallades ordersedel egentligen är att betrakta som en konstruktions

beskrivning. Här presenteras tre fall där detta fått konsekvenser. 
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Livsmedelsverkets rekommendation för dricks

vattnets mikrobiella kvalitet gäller även för vattnet 

i dentala unitar. Det innebär att antalet odlingsbara 

mikroorganismer inte bör överstiga 100 per milli

liter unitvatten (100 CFU/mL). I denna artikel re

– strikta hygienrutiner krävs

En analys av vattenkvaliteten i dentala unitar åren 2007–2014 

har genomförts. Resultatet varierar och visar på behovet av 

strikta hygienrutiner för att en patientsäker vattenkvalitet ska 

uppnås. Ett speciellt problem är unitens dricksvatten, vilken 

i regel inte omfattas av vattenreningssystemet.
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Varje år remitteras drygt en procent av alla barn 

och ungdomar mellan tre och nitton år i Sverige 

till specialiserad barn- och ungdomstandvård [1, 

2]. De vanligaste remissanledningarna är tand-

vårdsrädsla och/eller behandlingsproblem av psy-

kologisk art i kombination med ett odontologiskt 

behandlingsbehov (27 procent), följt av kroniska 

sjukdomar eller funktionshinder (18 procent) och 

hög kariesaktivitet (15 procent) [2]. Dessa tre re-

missorsaker tillsammans står för mer än hälften 

av totala antalet remisser och är, som diagnoser, 

ofta kombinerade så att den enskilda patienten 

har såväl tandvårdsrädsla/behandlingsproblem 

som ett komplext vårdbehov, ibland komplicerat 

av medicinska eller psykosociala förhållanden [2, 

3]. Omhändertagande och behandling blir ofta 

tidskrävande. 

Det finns en repertoar av strategier för att han-

tera tandvårdsrädsla och behandlingsproblem som 

omfattar såväl psykologiska som farmakologiska 

metoder [4–10]. Ett gott psykologiskt omhänder-

tagande och smärtfri behandling är av största vikt. 

Användning av lokalanestesi är den viktigaste me-

toden för att uppnå smärtfrihet och ska användas 

vid all tandbehandling som kan förväntas orsaka 

smärta [11].

Den ofta tillämpade beteendeinriktade meto-
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En behandlingsmodell för invänjning till tandvård, anpassad för barn 

och ungdomar, har utvärderats. Åttio procent av patienterna i studien 

klarade av konventionell revisionstandvård inom allmäntandvården 

under uppföljningsperioden som varierade från tre till sju år. Modellen 

kan användas för att förebygga eller överkomma tidiga tecken på 

tandvårdsrädsla eller behandlingsproblem, liksom för att identifiera 

barn som behöver ett mer anpassat omhändertagande.

diken ”tell–show–do” myntades redan 1959 [12] 

och anpassades för tillämpning inom svensk barn-

tandvård av Annalena Holst [13]. Den bygger på ett 

stegvis, strukturerat tillvägagångssätt för invänj-

ning till tandvård och innebär att man introducerar 

ett moment i taget. Berätta först (tell), visa sedan 

(show), sist provar man (do). Om barnet accepterar 

detta moment, fortsätter man med nästa. Om inte, 

ger man barnet mer tid och fortsatt träning. Till-

sammans med observation av beteende och positiv 

förstärkning används metoden för att uppnå ac-

ceptans [4, 10, 14]. Behandling enligt psykologiska 

metoder kombineras vid behov med sedering, ofta 

i form av lustgassedering alternativt med hjälp av 

bensodiazepinpreparat. 

Vad gäller barn med behandlingsproblem av 

psykologisk art har en lyckandefrekvens på cirka 

80 procent rapporterats i två svenska studier [6, 15]. 

SYFTET MED STUDIEN

Syftet med studien var att beskriva och utvärdera en 

specifik modell för invänjning till tandvård (struk-

turerad exponeringsbehandling), baserad på ”tell–

show–do-metoden” och genomförd inom specia-

liserad barn- och ungdomstandvård för barn 4–12 

år efter remiss med anledning av tandvårdsrädsla/

behandlingsproblem. 
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