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NIOM

– 45 år för nordisk tandhälsa
som används inom tandvården i Norden uppfyller
de hälsomässiga och tekniska krav som kan ställas
mot bakgrund av utvecklingen på området.
Sättet detta görs på har dock ändrat sig en del till
följd av den utveckling som skett i Europa. Från och
med grundandet och fram till 1998 testade och certifierade NIOM de dentala material som var avsedda
för den nordiska marknaden. Varje år gav NIOM ut
översikter över certifierade produkter som myndigheterna i de nordiska länderna antingen krävde eller
rekommenderade att tandläkarna skulle använda.
År 1998 antogs ett gemensamt europeiskt regelverk
för godkännande av dentala material i enlighet med
reglerna för medicintekniska produkter, vilket innebar att regionala certifieringssystem av den typ som
NIOM använde måste upphöra.

Alla tandläkare i Norden kan använda NIOM –
Nordiska institutet för odontologiska material –
som källa till oberoende information om dentala
material. NIOM har i uppdrag att säkerställa att
medicintekniska tandvårdsprodukter i Norden
uppfyller hälsomässiga och tekniska krav. Insti
tutet är engagerat i internationellt och europe
iskt standardiseringsarbete och i projekt inom
områdena toxikologi, mikrobiologi och materi
alegenskaper.
NIOM – Nordiska institutet för odontologiska material – grundades 1972 som ett gemensamt nordiskt institut med placering i Oslo-området. NIOM
ägdes vid den tiden av de nordiska länderna, och
Nordiska ministerrådet stod för styrning och anslag. År 2009 beslutade Nordiska ministerrådet
att NIOM skulle vara ett nordiskt samarbetsorgan
med norska ägare. UniRand as, ett aktiebolag som
ägs av Universitetet i Oslo och Helse- og omsorgsdepartementet, blev ägare till det statliga bolaget
NIOM (figur I).

NIOM:S UPPDRAG

NIOM:S VISION OCH VÄRDEGRUND

NIOM:s vision är att bidra till att patienter i de nordiska länderna får säkra och väl fungerande biomaterial. All aktivitet bygger på NIOM:s värdegrund:
kunskap, innovation och kvalitet.
NIOM:S SYFTE

Syftet med NIOM var, och är även fortsättningsvis, att säkerställa att medicintekniska produkter
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I dag har NIOM två stora finansiärer; Nordiska ministerrådet och de norska hälsovårdsmyndigheterna. Nordiska ministerrådet (NMR) och NIOM har
ett avtal om vilket arbete som ska utföras inom ramen för NMR:s anslag. Detta omfattar informationsaktivitet, forskning om biomaterial och gästforskarprogrammet. Två årsarbeten är öronmärkta
för gästforskare som vistas kortare eller längre tid
vid NIOM. Tabell 1 visar varifrån gästforskarna
kommer. Avsikten med gästforskarprogrammet är
att öka det nordiska samarbetet inom biomaterialforskningen. Norska hälsovårdsmyndigheter står
för hyra och instrumentpark, standardisering, forskning och delar av informationsverksamheten. Flera
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Figur I. Samtidigt med ombildningen till nordiskt samarbetsorgan flyttade NIOM in i nya
lokaler vid Ullevål stadion i Oslo. NIOM disponerar över 2 000 m2 för laboratorier och kontor.

forskartjänster är öronmärkta för samarbete med
tandvårdens kompetenscentra i Norge och motsvarande institutioner i övriga nordiska länder. NIOM
har lokaler som lämpar sig för verksamheten samt
en omfattande instrumentpark för forskning inom
fysik, kemi och biologi (figur II).
NORDISK NYTTA

NIOM:s informationsverksamhet, forskning och
forskningssamarbete är inriktat på nordiska aktiviteter och på de nordiska länderna. Gästforskarprogrammet, som innebär att forskare från de nordiska länderna erbjuds avlönad vistelse vid NIOM,
är ett centralt inslag i verksamheten, och en rad av
NIOM:s forskningsprojekt har varit och är av gemensam nordisk karaktär. Forskningsresultaten
publiceras i erkända internationella tidskrifter som
också läses av andra nordiska forskare som kan ha
Tabell 1. Översikt över vilket nordiskt land
gästforskarna kommer från under perioden
1979–2016. Totalt finansieras 76 årsarbeten
fördelade på 96 gästforskare av NIOM.
Land

1979–2016

Danmark

7

Finland

20

Island

2

Norge

21

Sverige
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”Avsikten med gästforskarpro
grammet är att öka det nordiska
samarbetet inom biomaterial
forskningen.”
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Figur II. Ett av NIOM:s forskningslaboratorier, där man arbetar
med biologiska analyser.

nytta av resultaten i sin fortsatta forskning.
Nordiska tandläkare får information om NIOM:s
forskningsresultat och rådgivning via föredrag på
tandläkarnas årsmöten, nordiska tandläkartidskrifter och NIOM:s hemsida (www.niom.no). NIOM
ger ut ett månatligt nyhetsbrev som framför allt
fokuserar på den kliniska relevans forskningen har.
NIOM besvarar också en rad frågor från nordiska
tandläkare om materialanvändning och materialval.
ANVÄNDNING AV STANDARDER
OCH MATERIALTESTNING

NIOM insåg på ett tidigt stadium nödvändigheten
av gemensamma internationella krav vad gäller
materialkvalitet. Det bästa sättet att åstadkomma
sådana var att gå via internationellt standardiseringsarbete. Forskare från NIOM deltar därför i
det arbete som ISO (International Standardization

Fakta om NIOM
NIOM – Nordiska institutet för odontologiska
material – är ett nordiskt
samarbetsorgan inom
tandvårdsområdet, organiserat som ett norskt
statligt bolag.
● NIOM:s uppdrag är att
säkerställa att medicintekniska produkter som
används inom tandvården i Norden uppfyller
de hälsomässiga och
tekniska krav som kan
ställas med hänsyn till
utvecklingen på området.
● I dag finansieras NIOM
huvudsakligen av Nord●

iska ministerrådet (NMR)
och norska hälsovårdsmyndigheter.
● NMR och NIOM har ett
avtal om vilka uppdrag
som ska lösas inom ramen
för anslagen från NMR.
Det innefattar informationsaktivitet, forskning
om biomaterial samt
gästforskarprogrammet.
● NIOM är djupt engagerat i internationellt och
europeiskt standardiseringsarbete med målsättningen att säkerställa
höga och relevanta krav i
fråga om materialkvalitet.

Bättre patientsäkerhet är
forskningens ledstjärna.
● Förutom kliniska
projekt bedriver NIOM
projekt inom områdena
toxikologi, mikrobiologi
och materialegenskaper.
Målet är att nå resultat
som kan säkerställa att
patienterna i Norden
behandlas med bästa
möjliga material.
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Figur III. Temperatur- och fuktkontrollerat laboratorium för materialtestning.

Organization) utför för att ta fram kvalitetskrav för
dentala produkter. NIOM har haft och har fortfarande stort inflytande på de krav som ställs i standarder för dentala biomaterial, då det bland annat
är resultat från NIOM:s forskning som ligger till
grund för kraven och testmetoderna. Vårt mål är
att ställa upp krav som har betydelse för patientsäkerheten, och att kraven inte ska favorisera enskilda producenter. Sådana standarder har utnyttjats
och utnyttjas fortfarande i förbindelse med kvalitetsbedömning av dentala material. NIOM testar i
dag material för producenter som vill ha oberoende
dokumentation som kan användas i samband med
produktgodkännande (till exempel vid CE-märkning), och som ett led i deras kvalitetssäkring (figur III). NIOM bistår även hälsovårdsmyndigheter som vill kontrollera produkter på marknaden.
NIOM:S FORSKNING

Ökad patientsäkerhet är ledstjärnan för NIOM:s
forskning. Förutom kliniska projekt har NIOM projekt inom toxikologi, mikrobiologi och material
egenskaper. Målet är att få fram resultat som kan
säkerställa att patienter i Norden behandlas med
bästa möjliga material. Aktuella problemställningar är relaterade till polymera material, keramer och
legeringar. Forskningsresultaten görs tillgängliga
för forskarsamhället via vetenskapliga publikationer, och för praktiserande tandläkare via kurser,
föredrag, artiklar i tandläkarskrifter och NIOM:s

”Målet är att få fram resultat som kan
säkerställa att patienter i Norden behandlas
med bästa möjliga material.”
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nyhetsblad. NIOM har publicerat cirka 90 artiklar
med koppling till den egna forskningen i internationella och nordiska medier under perioden 2011–
2015. Institutets gästforskare och andra samarbetspartners har gett ett viktigt bidrag till publiceringen
med tvärvetenskapliga och nordiska samarbetsprojekt. NIOM:s forskningsverksamhet har ökat under senare år genom att NIOM har fått fler tjänster
och möjlighet att anställa unga, duktiga forskare.
NIOM:s forskning är koncentrerad till materialens
biokompatibilitet. Ett biokompatibelt material är ett
material som inte påverkar patienten negativt, och
vars kvalitet och egenskaper patienten i sin tur inte
kan påverka. I det följande presenteras en kortfattad översikt över några publicerade resultat från
sådana undersökningar.
Exponeringskartläggning
Korrosion och nedbrytning är orsaken till att patienten utsätts för ämnen från dentala material. Bestämning av läckage från polymerbaserade material
och legeringar har skett i en rad laboratorieundersökningar vid NIOM [1–5]. Mätningar i saliven från
patienter efter tandbehandling med polymerbaserade material visar emellertid på låga och kortvariga värden [6, 7].
Cellbiologiska undersökningar
Metakrylater, som ingår i polymerbaserade dentala material, är toxiska för laboratorieodlade celler.
Observerad celldöd förefaller vara orsakad av oxidativa skador [8]. Koncentrationer av metakrylater som inte leder till akut celldöd påverkar också
cellerna, bland annat genom att förändra deras tillväxtmönster. Direkt bindning till cellulära proteiner
eller DNA-skador har också observerats [9–12]. Celler som isolerats från försöksdjur (primärceller) och
exponerats för metakrylater dör vid mycket lägre
koncentrationer än celler från etablerade cellinjer
[13]. Detta kan ha samband med att primärcellerna
har bättre förmåga att ombilda kroppsfrämmande
ämnen och, just i fråga om metakrylater, ombilda
dem till mer toxiska ämnen.
Laboratorieförsök har visat att metakrylater stör
produktionen och frisättandet av inflammationshämmande ämnen [14]. Samma effekt har observerats när cellerna utsätts för partiklar som utnyttjas
i fyllningsmaterial [15, 16].
Större celldöd sågs vid samexponering med metakrylater och blått ljus än vid exponering av varje
enskild agens för sig [17]. Denna observation kopplades till en metakrylat-inducerad försvagning av
antioxidantförsvaret hos cellerna som gjorde dem
mer mottagliga för de reaktiva oxygenföreningar
som bildas vid ljusabsorption [18].
Bakterier och biofilm
Arbete pågår med en antibakteriell metod baserad på ett ljusabsorberande ämne i kombination
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Materialegenskaper
Frakturrisken vid användning av helkeramiska
kronor påverkas av utformningen av preparationsgränsen och själva restaureringen. Hög approximal
kurvatur ökar risken för fraktur [24]. För zirkoniumkronor med täckporslin reduceras frakturrisken om den gingivala avslutningen utformas i zirkonium och inte i täckporslin [25].
NIOM har undersökt om importerade och norskproducerade tandtekniska arbeten uppfyller kraven
i direktivet om medicintekniska produkter (93/42/
EEG) [26]. Bristande överensstämmelse mellan beställd och levererad legering var särskilt uttalad hos
de importerade arbetena, men observerades också
i de norskproducerade. Många arbeten levererades
utan den obligatoriska förklaringen.
Härdningstidens betydelse (5, 10, 20 sekunder)
för materialegenskaper [27] vid användning av
LED-lampor har undersökts. Materialens ytegenskaper, uppmätta som omsättningsgrad i ytan samt
slitage, påverkades inte av kort härdningstid. Kort
härdningstid medförde emellertid reducerade materialegenskaper i form av lägre härddjup och ökad
mängd restmonomer.
Undersökning av drag- och skärkrafter har utnyttjats för att finna metoder för att förbättra möjligheterna till reparation och utvidgning av kompositfyllningar. Emalj–dentinbindning och silanisering
av restfyllningen har visat sig förbättra bindningen
mellan gammal och ny komposit [28–30].
Tandblekning
Blekningseffektiviteten hos en kombination av väteperoxidbaserade blekningsmedel förstärktes inte
genom tillsats av ljus, dock kunde biverkningar uppstå, visade en in vitro-undersökning [31]. En skandinavisk praxisbaserad undersökning pekar på att
oönskade biverkningar ofta förekommer vid tandblekning, oavsett om det handlar om blekning i hemmet eller på klinik [32]. Cirka 50 procent av patienterna vid båda typerna av behandling rapporterade
om ilningar och smärtor i tänderna, och skador på
gingiva observerades hos 14 procent i förbindelse
med hemmablekning och hos 35 procent vid klinikblekning (figur IV). Blekningsprodukter som säljs
över disk gav ännu mer frekventa biverkningar [33].
Yrkesmässiga aspekter
NIOM har undersökt hur väl olika glasögon och
skärmar skyddar ögonen mot blått ljus vid härdning av polymera material [34, 35]. En genomgång
Tandläkartidningen 4 • 2017

Foto: Övertandläkare Ulla Pallesen

med synligt ljus. Fullständig bakteriedöd har påvisats in vitro för flera olika bakteriestammar och
med flera olika ljusabsorberande ämnen och sammansättningar [19–22]. Adsorption av liposomer
till fyllningsmaterial har studerats med avseende
på möjlig inhibition av biofilmbildning och försegling av kantförslutningen på tandrestaurationer [23].

Figur IV. Vitaktiga frätskador på gingiva efter klinikblekning.

av de europeiska reglerna för individuellt anpassade medicintekniska produkter gjordes för att få
fram riktlinjer för tandläkare som själva anskaffar
CAD/CAM-system för tillverkning av kronor och
broar. Slutsatsen är att europeiska kliniker, i motsats till amerikanska, har ett kvalitetsansvar som
inte kan läggas över på tillverkaren av CAD/CAMsystemet [36].
ENGLISH SUMMARY

NIOM – Forty-five years of Nordic dentistry
Jon E Dahl
Tandläkartidningen 2017; 109 (4): 62–66
NIOM – Nordic Institute of Dental Materials – is
a Nordic cooperative body in the oral health field,
organized as a Norwegian State stock company.
NIOM’s mission is to ensure that dental materials and products used for dental care in the Nordic
countries, meet the health and technical requirements that are in place with regards to developments in the field.
NIOM is mainly funded by the Nordic Council
of Ministers (NCM) and Norwegian health authorities, who have an agreement concerning the priorities for NCM funding. This includes dissemination of information, research on biomaterials and
the visiting scientist program.
Early on the need for international standards in
terms of material quality were recognized as being
essential for patient safety. Therefore NIOM has
extensive involvement in international and European standardization to ensure good and relevant
requirements for materials quality. Increased patient safety is the primary goal for research at NIOM,
in the fields of toxicology, microbiology and materials properties in addition to clinical projects.l
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