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Kompositmaterialen har utvecklats kontinuer-
ligt, om än bitvis långsamt, sedan introduktio-
nen på sextiotalet. Det har till exempel utveck-
lats nya monomerer för förbättrad hantering och 
mindre krympning, fillers av nya slag och i nya 
storlekar för bättre mekaniska egenskaper och 
polerbarhet samt alternativa material och sam-
mansättningar för bättre biokompatibilitet. Den 
senaste forskningen verkar vara koncentrerad 
till utveckling av självadhererande kompositer 
och kompositer med terapeutisk effekt. 

Kompositmaterialen dominerar som direkta fyll-
ningsmaterial och har så gjort i ett antal år. Materia-
len är dock inte helt och hållet desamma som när de 
polymerbaserade materialen introducerades. Det 
har skett en utveckling vad gäller sammansättning-
en, och därmed också av egenskaperna. Dessutom 
har introduktionen av LED-härdlampor runt millen-
nieskiftet lett till en utveckling vad gäller härdning. 
Teknikutvecklingen har vidare medfört att det på 
senare år lanserats mycket kraftfulla lampor, som 
drivit på härdningsprocesserna. I denna artikel tit-
tar vi närmare på relevanta moment i utvecklingen 
av kompositmaterial samt diskuterar härdningen i 
ljuset av modern utrustning och teknik. 

Polymerbaserade fyllningsmaterial introduce-
rades på marknaden redan på sextiotalet, som en 
följd av Bowens utvecklingsarbete [1], men mate-

rialen fick inte något större genomslag förrän på 
80-/90-talet, då de på allvar började ersätta amal-
gam. Tekniken med minimalt invasiva ingrepp ska-
pade ett behov av material som kunde appliceras 
i mindre kaviteter, och som hade de nödvändiga 
egenskaperna. Detta ledde till en utveckling av 
egenskaper hos både kompositer och adhesiver, 
vilket har varit en avgörande faktor för komposit-
fyllningarnas kliniska succé. 

SAMMANSÄTTNING
De viktigaste polymerbaserade fyllningsmaterialen 
är kompositer, vilka per definition består av (minst) 
två olika faser som utgör en gemensam enhet med 
förbättrade egenskaper. För dentala kompositer är 
de två faserna dels den organiska matrisen (mono-
mer/polymer) som genereras under härdningen 
(polymeriseringen) av monomererna i råmateria-
let, dels fillerpartiklarna, i första hand oorganiska, 
som förstärker materialet. 

För att fillerpartiklarna ska ha optimalt förstär-
kande effekt ska de bindas till polymermatrisen. 
Detta åstadkoms genom ytbehandling av fillerpar-
tiklarna, ofta med funktionella silaner (till exem-
pel metacryloxypropyltrimetoxysilan) i en process 
kallad silanisering. Härmed möjliggörs en kemisk 
reaktion mellan fillerpartiklarna och den organiska 
matrisen som stabiliserar och bildar ett material 
som fungerar som en enda enhet. 

Översikt. Del av artikelserien Dentala material. 
Godkänd för publicering den 12 september 2016. 

Artikeln är översatt från danska av Öresunds Översättningsbyrå, Lund.
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Polymermatrisen
Polymermatrisen bildas under härdning av mo-
nomermatrisen. Den sistnämnda består av mono-
merer, så kallade byggstenar i materialet, samt till-
satsämnen i form av initiator och katalysator eller 
aktivator. Monomererna är vätskor av olika visko-
sitet och molekylvikt. Traditionellt är de viktigas-
te monomererna Bowens monomer [1] (Bis-GMA) 
och trietylenglykol-dimetakrylat (TEGDMA) (fi -
gur I a–b). Båda dessa monomerer är så kallade di-
metakrylater, det vill säga de innehåller två reakti-
va grupper. Vid polymerisation av dimetakrylater 
sker kedjebildningen via båda metakrylatgrup-
perna. Detta medför en hög grad av korsbindning, 
som innebär att ett tredimensionellt och stabilt po-
lymernätverk uppnås. TEGDMA är en så kallad ut-
spädningsmonomer, som tillsätts den mycket vis-
kösa Bis-GMA-monomeren i syfte att åstadkomma 
ett ökat fi llerinnehåll och därmed större styrka och 
mindre polymerisationskrympning (diskuteras när-
mare i avsnittet ”Filler” nedan). Andra ofta använ-
da monomerer är uretandimetakrylat och etoxyle-
rad Bis-GMA (Bis-EMA) [2].

Löpande forskning har bland annat lett till ut-
vecklingen av modifi erade uretandimetakrylater 
(till exempel fi gur I c), som används i vissa kom-
mersiellt tillgängliga restaurerande kompositer [3]. 
Viktiga moment i utvecklingen är stora monomer-
molekyler som används för att minska polymerisa-
tionskrympningen och för att åstadkomma en viss 
styvhet i strukturen på molekylär nivå, detta för att 
upprätthålla materialegenskaperna. Flera producen-
ter har använt varianter av monomerer med en så 
kallad TCD-kärna (Tri-Cyclo-Dekan-kärna, fi gur 
I d), som kan påminna om Bis-GMA, det vill säga 
en relativt stor monomer med en styv kärnstruktur 
[4]. Ytterligare en vinst med TCD-monomerer kan 
vara att man slipper kärnstrukturen från Bis-GMA 
och eventuella diskussioner om möjlig bisfenol A-
förorening eller frisättning.

Man försöker dessutom utveckla kompositer med 
adhesiva egenskaper. Genom att inkorporera sura 
monomerer som dem som används i dentinbind-
ningssystem, till exempel glycerolfosfatdimetakry-
lat (GPDM) [5], hoppas man åstadkomma bindning 
till emalj och dentin, såväl mekanisk som kemisk. 
Än så länge används sådana material dock enbart 
som liners och till små kaviteter.  

Trots att nya typer av monomerer fi nns att tillgå, 
är slutsatsen att polymermatrisen i de allra fl esta av 
dagens kompositer fortfarande utgörs av högmole-
kylära dimetakrylater; framför allt Bis-GMA, olika 
uretandimetakrylater, Bis-EMA och TEGDMA. 
Monomererna används i olika kombinationer och 
blandningsförhållanden, bland annat beroende på 

vilken konsistens man vill att kompositen ska ha, 
allt efter användningsområde, olika indikationer 
och fyllningarnas storlek. 

Filler
Fillerns funktion är i första hand att förstärka det 
polymerbaserade materialet och att minska poly-
merisationskrympningen [6]. Ökat fi llerinnehåll 
ger normalt ökat motstånd mot frakturer (se vär-
den för böjstyrka i tabell 1) och bättre abrasions-
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Figur I. Strukturen hos 
olika monomerer som 
används i fyllnings-
material i komposit: 
a) Bis-GMA
b) TEGDMA
c) modifierat uretan-
dimetakrylat från GC [3]
d) TCD-di-HEA, ett akrylat.
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Tabell 1. Resultat från undersökning av Ilie, Rencz och Hickel [24]: Genom-
snittlig böjstyrka (MPa), elasticitetsmodul (GPa) och fillerinnehåll (volym-
procent) för tre typer av komposit. Nio mikrohybrid-, femton nanohybrid- 
och tio flytande kompositer ingick i undersökningen. 

Mikrohybrid Nanohybrid Flytande

Böjstyrka (MPa) 125 125 110

Elasticitetsmodul (GPa) 6,9 6,2 4,1

Fillerinnehåll (volymprocent) 63,1 62,5 47,5

” Genom att inkorporera sura monomerer … hoppas man åstadkomma 
bindning till emalj och dentin, såväl mekanisk som kemisk.” 
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resistens. Samtidigt är det bara polymermatrisen 
som kontraherar vid härdning, varför kontraktio-
nen också reduceras när fillerinnehållet är högt.

Fillern består vanligtvis av oorganiska partiklar 
av olika metalloxider: amorf och kristallinsk silika, 
glas, zirkoniumoxid. Oxiderna har tillsatts radio-
paka element (barium, strontium) för att säker-
ställa röntgenkontrasten i materialet om oxiden i 
sig själv inte är radiopak. Vissa material innehåller 
fillerpartiklar av zirkoniumdioxid (zirkonia), som är 
radiopak. Zirkonium är en kristallinsk keram som 
har mycket goda mekaniska egenskaper. 

Till skillnad från den tidiga produktionen av fil-
lerpartiklar, då man till exempel krossade glas till 
önskad partikelstorlek, används i dag en rad mo-
derna tekniker för att kontrollera produktionen och 
resultatet, som kan vara väldefinierade kulformade 
partiklar eller submikron- eller nanopartiklar av 
varierande form. Detta gör att man nu kan designa 
material med mer optimal fillersammansättning 
och på så sätt säkerställa både tillräcklig styrka och 
goda estetiska egenskaper, bland annat vad gäller 
polering och slitage. Till exempel används pyrolys 
(partiklar bildade genom termisk reaktion av oor-
ganiska salter och oxygen) och sol-gel-tekniker. I 
dag används fillerpartiklar i storlekar från nanome-
terområdet (> 3 nm) och upp till några mikrometer 
(max cirka 5 µm). Genom att inte använda alltför 
stora partiklar kan man öka polerbarheten och glan-
sen hos den färdiga fyllningen [5], samtidigt som 
slitage inte medför ökad skrovlighet i materialets 
yta när fillerpartiklar nöts bort. Ökad skrovlighet 
ger retentionsmöjligheter för bakterier. 

En del material bygger på prepolymeriserade fil-
lerpartiklar. Detta handlar i princip om färdighärdad 
komposit i partikelform, det vill säga mycket små 
enheter. Prepolymeriserade fillers skapas antingen 
under produktionen/härdningen av partiklarna med 
speciella tekniker, som bland annat kan generera 
sfäriska mikropartiklar av komposit (till exempel 
Sphere TEC från Dentsply), eller efter framställ-
ning med hjälp av olika krosstekniker.

Initiatorsystemet
Det är i första hand två mekanismer som används 
för initiering av materialens härdning (polymeri-
sation): så kallad kemisk initiering och fotoinitie-
ring. Vid kemisk härdning inleds polymeriseringen i 
samband med sammanblandningen av ett tvåkom-
ponentsmaterial, då initiator- och aktivatormole-
kylerna kommer i kontakt med varandra, och re-
aktionen startar. Vid fotoinitiering är det fotoner 
från en strålningskälla (ljus eller UV) som ger initi-

atorn den energi som krävs för spjälkning och reak-
tionsstart. I dag är flertalet kompositer ljushärdan-
de, men det finns också kemiskt härdande material 
på marknaden samt så kallade ”dual-cure”, som 
innebär att båda mekanismerna utnyttjas i ett och 
samma material. Den sistnämnda typen används 
i synnerhet i polymercement för att säkerställa att 
även områden som kan vara svåra att bestråla till-
räckligt härdar ordentligt. 

Under många år har kompositmaterialen i huvud-
sak haft kamferokinon (CQ) som initiator. Denna 
förening har sitt absorptionsmaximum (λmax) vid 
468 nm och den bryts ner genom den energi som 
fås från blått ljus, det vill säga ljus med våglängder 
i området 440–480 nm. Alla kompositmaterial har 
därför kunnat härda vid belysning med en och sam-
ma härdningslampa, som ger blått ljus. På senare år 
har vi kunnat se en utveckling av initiatorsystemet 
genom att man även använder andra initiatorer, 
eventuellt i kombination med CQ. En del av dessa 
initiatorer är fenylpropandion (PPD), Lucirin TPO 
och Ivocerin (Ivoclar Vivadent) [7]. Dessa initiato-
rer kräver ljus med andra våglängder för att kunna 
starta en reaktion, eftersom de har andra absorp-
tionsmaxima (PPD: λmax = 393 nm, TPO: λmax = 385 
nm, Ivocerin: λmax = 408 nm). 

Speciella material
Formbara fyllningsmaterial måste i princip genom-
gå en stelningsprocess in situ för att fungera. Kera-
mer är oorganiska, icke-metalliska material, tra-
ditionellt bestående av metalloxider och silikater 
med goda mekaniska egenskaper. Deras egenska-
per uppnås genom preparering (sintring) vid myck-
et hög temperatur. Det kan därför verka menings-
löst när enskilda producenter använder uttryck som 
”formbar keram”, ”nano-ceramic restorative” och 
så vidare i marknadsföringen av något som faktiskt 
är kompositer, men med keramiska fyllningspar-
tiklar. Detta betyder dock inte att det inte har skett 
en teknisk utveckling i samspelet mellan fyllnings-
medel och polymermatris.

Ormocer är en kortform för ”organically modified 
ceramic” (organiskt modifierad keramik). Denna 
beteckning innebär att det finns en kemisk bind-
ning mellan oorganisk matris, i första hand silikat/
kiseloxid, och organiska matrismolekyler – inte olik 
bindningen mellan fillerpartiklarna och matrisen i 
traditionella kompositer. 

Det första Ormocer-materialet (Admira från Voco, 
1999) innehöll dock även traditionella monomerer 
vid sidan av Ormocer-tekniken, så att frisättning 
av metakrylater fortfarande kunde förekomma. 
Producenten hävdar att man inte använt klassiska 
monomerer i det nya materialet, Admira fusion, utan 
endast modifierade partiklar och en matris baserad 
på kiseloxid. Det möjliggör ett mer biokompatibelt 
material, utan frisättning av oreagerade monome-
rer. Materialet kan användas med konventionella 

” Nu kan man designa material med mer optimal 
fillersammansättning och säkerställa både 
tillräcklig styrka och goda estetiska egenskaper …”
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adhesiver. Det innebär att den organiska modifie-
ringen måste kunna reagera med metakrylat i ad-
hesivet, och att den därför också kommer att ha en 
liknande kemisk struktur.

Fiberförstärkning finns nu i kommersiellt tillgäng-
liga material (till exempel everX Posterior, GC). 
Oftast används glasfiberförstärkning, eftersom 
fibrerna ger en god estetik och inte missfärgar ma-
terialet. Korta fibrer impregneras med resin, och för 
en god bindning mellan faserna ges fibrerna en ytbe-
handling med ett silan. Detta skiljer sig inte mycket 
från bindningen mellan traditionella fillerpartiklar 
och resin. Det finns studier som visar att fiberför-
stärkning kan ge bättre motstånd mot dynamisk 
utmattning (återupprepade belastningar som till 
exempel simulerar tuggning) än partikelförstärkt 
komposit [8]. Eftersom fibrerna reser sig från ytan 
som små hår efter härdningen, krävs ett täckande 
skikt av traditionell komposit. Fiberförstärkt mate-
rial används därför i första hand till dentinersättning 
vid restaurerande behandling vid större kaviteter. 

Silorane-material introducerades år 2007 (Filtek 
Silorane, 3M ESPE) och det innebar en helt ny kemi 
hos restaurerande material. Tekniken byggde på 
en så kallad ringöppningsreaktion mellan epoxi-
modifierade siloxanstrukturer. I dag finns mate-
rialet inte längre på marknaden. Det är oklart om 
produktens begränsade framgångar beror på ma-
terialets kliniska egenskaper eller på det faktum 
att materialet kräver ett särskilt adhesiv. Det gör 
att det behövs fler material på tandkliniken, vilket 
kanske inte fungerar särskilt väl i praktiken. Vid 
marknadsföringen av Silorane lades särskilt vikt vid 
att materialet har lägre polymerisationskrympning 
än typiska dimetakrylatbaserade kompositer – detta 
sannolikt tack vare att monomerens oxiranring öpp-
nas under polymeriseringen. Dessvärre hade det 
varken lägre polymerisationsspänning eller bättre 
kanttillslutning. Komposit baserad på siloraner har 
visat sig ha mekaniska egenskaper liknande de tra-
ditionella kompositernas [9].

MATERIALTYPER
Kompositer finns i många versioner, med varie-
rande sammansättning och användningssyften. 
Det kan därför vara en god idé att dela in materia-
len allt efter typ. Enligt en metod delas de kompo-
sita fyllningsmaterialen in i tre kategorier, allt ef-
ter konsistens: universella, flytande och packbara. 

Universella fyllningsmaterial
Universella fyllningsmaterial kan appliceras an-
tingen med hjälp av en spruta eller ett handinstru-
ment, och de varierar en del i konsistens, beroende 
på sammansättning. Tack vare utvecklingen av fil-
lerpartiklar, kan man nu framställa fyllningsmate-
rial som har tillräckligt låg polymerisationskrymp-
ning, det vill säga ner till och under 2 volymprocent 
[10–12], på samma gång som de är tillräckligt star-

ka för att kunna användas i stora kaviteter i kind-
tandsområdet. Samtidigt kan de putsas så att de 
blir mycket glatta – och sedan förbli det över längre 
tid, vilket är vad som krävs av framtandsfyllningar. 

Flytande material
Flytande komposit är avsedd att appliceras genom 
tunna sprutor i små eller svårtillgängliga kaviteter, 
i syfte att optimera materialens adaptering till kavi-
tetsväggarna. Den förbättrade adapteringen uppnås 
genom bättre flytförmåga, det vill säga lägre visko-
sitet. Den lägre viskositeten får man genom en re-
duktion av fillerinnehållet eller genom tillsättande 
av ytmodifierande ämnen som ökar flytförmågan, 
så att det inte krävs en så stor reduktion av fillerinne-
hållet, vilket skulle leda till sämre mekaniska egen-
skaper och ökad polymerisationskrympning [10].

Packbara material
Packbara material är skapade för att ge motstånd 
mot ett kondenseringsinstrument och för att vara 
formstabila och inte flyta ut – detta för att under-
lätta bildandet av täta approximala kontaktpunk-
ter. Dessa material får en tjockare konsistens tack 
vare andra typer av fillerpartiklar, med variationer 
i mängd, storlek och form [11].

Kompositerna kan också delas in efter storleken/
storlekssammansättningen hos materialets filler-
partiklar, till exempel mikrofiller och makrofiller. 
De första kompositerna innehöll fillerpartiklar i 
storlekarna 10–100 µm. Dessa ”makrofillkom-
positer” var starka, men i gengäld svåra att putsa 
blanka, och blankheten försvann relativt snabbt. 
För att förbättra polerbarheten utvecklade man se-
dan material med allt mindre fillerpartiklar: midfill 
(10–1 µm), minifill (1–0,1 µm), mikrofill (0,1–0,01 
µm), nanofill (0,1–0,005 µm). Fillers i en storlek 
under 0,1 µm (100 nm) kan per definition kal las 
nano-fillers. Så kallade ”mikrofillkompositer” borde 
därför rätteligen kallas ”nanofillkompositer”, men 
vid tidpunkten i fråga hade begreppet ”nano” ännu 
inte blivit ett trendbegrepp. ”Mikrofillkomposi-
terna” hade ett lågt fillerinnehåll, men det kunde 
ökas genom inkorporering av partiklar av högfylld 
polymeriserad komposit. ”Mikrofillkompositerna” 
hade god polerbarhet och estetik, men lägre styr-
ka, och man eftersträvade därför en kompromiss: 
hybridmaterial med större variation i fillerstorlek, 
med både små och stora partiklar i samma mate-
rial. ”Mikrohybridkomposit” (medelpartikelstor-
lek 0,4–1,0 µm) anses vara en universell komposit 
som med en fördelaktig balans mellan styrka och 
polerbarhet kan användas till såväl framtands- som 
kindtandsfyllningar. 

Det finns en viss överlappning mellan de olika ty-
perna av komposit, och det kan vara svårt att skilja 
mellan dem. Ofta medföljer en kommersiell produkt 
en kort, enkel beskrivning av den filler som använts, 
förutom produktnamnet, till exempel nano-hybrid, 

” Det finns en viss 
överlappning 
mellan de olika 
typerna av 
komposit, och 
det kan vara 
svårt att skilja 
mellan dem.”
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mikrofiller och liknande, men det kan vara svårt att 
få detaljerad information om fillerpartiklarna. Vissa 
producenter ger en översikt över sammansättning 
och storlek i produktdatablad, bruksanvisning eller 
teknisk information.

Bulk-fill-kompositer 
Som bekant har ljuspolymeriserande fyllningsma-
terial i komposit ett begränsat polymerisationsdjup. 
Det betyder att kaviteter normalt ska fyllas och här-
das i ett skikt på maximalt 2 mm, vilket kan vara tids-
krävande när det handlar om stora och djupa kavi-
teter. För att spara tid har man utvecklat så kallade 
bulk-fill-kompositer, som enligt tillverkarna har ett 
polymerisationsdjup på 4–5 mm. 

Bulk-fill-kompositernas sammansättning liknar 
i hög grad de konventionella kompositernas sam-
mansättning [12]. Monomerblandningen består of-
tast av uretandimetakrylat, ofta i kombination med 
etoxilerad Bis-EMA. Dessa relativt lågviskösa, men 
fortfarande högmolekylära monomerer utnyttjas 
för att minska plastens viskositet och uppnå lägre 
krympning. Många bulk-fill-kompositer har också ett 
visst innehåll av TEGDMA och Bis-GMA. Dessutom 
har tillverkarna tillsatt ämnen som ska optimera 
polymerisationen och öka polymerisationsdjupet.

Förutom de initiatorer som används i de allra flesta 
konventionella plastmaterial (CQ, PPD och Lucirin 
TPO), innehåller bulk-fill-kompositerna antingen en 

polymerisationsmodulerande komponent eller en 
så kallad initiator booster [16]. Dessa ska antingen 
modifiera polymerisationsprocessen, och därmed 
reducera spänningsutvecklingen, eller bidra till att 
större polymerisationsdjup uppnås. Bulk-fill-kom-
positerna skiljer sig också en aning från de konven-
tionella kompositplasterna i fråga om fillerinnehåll. 
För att åstadkomma ökat polymerisationsdjup och 
en acceptabel ombildningsgrad, är det nödvändigt 
att göra kompositen mer translucent. Det uppnår 
man genom att mängden filler minskas och/eller 
att fillerpartiklarnas storlek ökas. Härmed minskar 
den mängd ljus som ”går förlorad” i plasten, och 
polymerisationsdjupet ökas. Materialens större 
transparens kan emellertid resultera i en mörk 
fyllning, eftersom mörkt, underliggande dentin 
kan skina igenom.

På basis av fillerinnehållet kan bulk-fill-komposi-
ter delas in i två huvudtyper: lågviskösa (flytande) 
och högviskösa (universella). De lågviskösa bulk-
fill-kompositerna har ett lägre fillerinnehåll och 
blir något mer flytande, och i konsistensen liknar 
dessa de flytande kompositerna. Det minskade 
fillerinnehållet reducerar dock de lågviskösa bulk-
fill-kompositernas styrka och ökar polymerisations-
krympningen (figur II), varför de måste täckas med 
ett ocklusalt lager av konventionell komposit. De 
högviskösa bulk-fill-kompositerna har däremot ett 
högre fillerinnehåll och därmed en viskositet som 
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Figur II. Polymerisationskrympning (volymprocent) mätt 
enligt ISO 17304 vid NIOM. Alla material med undantag för 
Tetric EvoCeram Bulk Fill är flytande (flowables) och ska 
täckas med ett toppskikt.
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Figur III. Omsättningsgraden hos olika kompositer ökas med 
längre härdningstid, från [17]. Alltför kort härdningstid kan 
ge låg omsättning.

” Materialens 
större trans-
parens kan 
resultera i en 
mörk fyllning, 
eftersom mörkt, 
underliggande 
dentin kan skina 
igenom.”

Volymprocent
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liknar de konventionella kompositernas viskositet. 
Det gör att ocklusal övertäckning inte är nödvändig.  

HÄRDNING
En bra härdning är av avgörande betydelse för 
ett polymerbaserat materials egenskaper. En bra 
härdning innebär att så många som möjligt av de 
reaktiva grupperna i monomermatrisen är poly-
meriserade till polymernätverket, det vill säga en 
hög omsättningsgrad. En längre härdningstid ger 
en högre omsättningsgrad [17] (fi gur III), och till-
räckligt lång härdning är därför en nödvändighet 
för ett bra resultat. Ett genomhärdat material kom-
mer att ha bättre mekaniska egenskaper än ett då-
ligt härdat material. 

Undersökning av ett materials härdning sker bäst 
i laboratorium, och här kan man utnyttja fl era tek-
niker. Det går inte att avgöra om ett material är väl 
härdat under ytan genom att skrapa eller känna på 
materialets yta. Bland annat därför har man påpe-
kat hur viktigt det är att erkänna att det är skillnad 
på ytegenskaper och materialegenskaper som hel-
het, det vill säga i bulk. Utöver att en dålig härdning 
kan innebära reducerade mekaniska egenskaper, 
kan den också ge en ökad mängd restmonomerer 
(oreagerade monomerer) som potentiellt kan fri-
sättas från materialet. 

En undersökning visar på sambandet mellan re-
ducerat härdningsdjup och ökat restmonomerin-
nehåll vid användning av kortare härdningstider 
(tabell 2) [18]. I kliniken kommer ett dåligt härdat 
material inte bara att kunna leda till materialbrott 
vid tuggbelastning och potentiell smärta hos patien-
ten, utan också till reducerad adhesion och därmed 
dålig retention av fyllningen, och en sammantaget 
minskad hållbarhet.

I kompositproducenternas instruktioner rekom-
menderas ofta 20 sekunders härdning om man an-
vänder härdningslampor med minst cirka 500 mW/
cm2, och 10 sekunders härdning om man använder 
en härdningslampa med minst cirka 1 000 mW/
cm2. Båda metoderna ger samma mängd energi 
(10 J/cm2) till kompositen. Å andra sidan hävdas det 
från vissa lamptillverkare att belysning med hög-

intensitetslampa kan härda kompositmaterialet på 
mycket kort tid (1–3 sekunder). Författarna vill inte 
rekommendera så korta härdningstider: Härdnings-
processen är en kemisk reaktion som tar tid! [19] 
Rekommendationer rörande härdning togs fram 
vid ett symposium för ljushärdning vid Dalhousie 
University i Kanada och de återges kort här [20].

    Det är viktigt att känna till sin egen härdnings-
lampas möjligheter och begränsningar. Parametrar 
som irradians (mW/cm2), strålningstoppar eller 
våglängdsområden (endast blått ljus eller blått + 
violett/UV), ljusledarspetsens yta samt jämn strål-
ningsintensitet är avgörande för härdningsprocedu-
ren (fi gur IV). Man bör inte använda alltför starka 
härdningslampor eller för korta härdningstider. Här, 
som i många andra sammanhang, gäller den gyl-
lene medelvägen. Det bästa är ”varken för mycket 
eller för lite”. Det är också viktigt att regelbundet 

Tabell 2. Härdningsdjup (mm) och total mängd restmonomer (viktprocent av resindelen) mätt i ett 
kompositmaterial härdat under kort respektive lång tid med tre olika LED-härdningslampor och en 
halogen referenslampa, från [18].

LED 1 LED 2 LED 3 Halogen

5 sek 20 sek 5 sek 20 sek 10 sek 20 sek 20 sek

Härdningsdjup (mm) 2,28 a,* 2,99* 1,90 b,* 2,66* 2,37* 2,58* 2,75

Restmonomer, 
total viktprocent

14,6a,* 12,5* 17,6b,* 13,7 16,0c,* 14,4* 13,6

a/b/c Signifikant skillnad jämfört med lång tid med samma LED. 
*Signifikant skillnad jämfört med halogen.

Figur IV. Vid val av härd-
ningslampa bör man se 
till att ljusledarspetsen 
har tillräcklig yta, samt att 
ljuset har en jämn (uniform) 
intensitet över hela ytan. 
Detta säkerställer en jämn 
härdning över hela området, 
såsom visat i den översta 
bilden. Nedan: Illustration 
av en liten yta med ojämn 
ljusintensitet, vilket ger en 
ojämn härdning (från 
R Price).
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” Härdnings-
processen är en 
kemisk reaktion 
som tar tid!”
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kontrollera härdningslampan för att säkerställa att 
funktionen är god. Det kan vara aktuellt att kontrol-
lera mot en radiometer, men då är det viktigt att 
samma lampa kontrolleras mot samma radiometer 
hela tiden, eftersom det kan vara skillnad mellan 
olika radiometrar.

    Ljusintensiteten från en härdningslampa 
avtar med kvadraten på avståndet från lampans 
spets (figur V) [21]. Om fyllningen är svårtillgäng-
lig, så att avståndet mellan kompositens yta och 
lampan blir stort, måste man kompensera med 
längre härdningstid. Vi rekommenderar alltid att 
man använder lämpliga skyddsglasögon eller en 
skyddsskärm. Detta säkerställer en god kontroll 
av proceduren samtidigt som ögonen skyddas 
mot skadliga strålar av det blå ljuset. Det är också 
viktigt att vara uppmärksam på att olika färger på 
kompositen samt material från olika producenter 
kan kräva olika härdningstider. Därför rekom-
menderar vi också att man studerar kompositens 
bruksanvisning och följer rekommendationerna 
från materialtillverkaren. 

LÄCKAGE
Härdningen av polymerbaserade fyllningsmate-
rial blir aldrig fullständig, oavsett hur länge belys-
ningen pågår. Därför är det möjligt att obundna 
monomerer från materialet läcker ut i munhålan. 

Flera studier har undersökt frisättning under 
olika omständigheter, då härdningsprocessen, 
släppmedlet och tiden är faktorer som påverkar 
resultatet. I en nyligen publicerad studie [22] under-
söktes omsättning och frisättning av monomerer 
i alkohol under en sexveckorsperiod för konven-
tionell, flytande och flytande bulk-fill-komposit. 
Omsättningen var någorlunda densamma för alla 
material, men blev signifikant lägre på undersidan 
av en 4 mm hög provkropp när bulk-fill-teknik 
användes tillsammans med sedvanlig skikttek-
nik. Vidare visade det sig att den totala mängden 
läckande monomerer efter sex veckor var störst 
för ett bulk-fill-material (1,16 µmol) och minst för 
konventionell komposit i skikt (0,51 µmol). I en an-
nan undersökning konstaterades större mängder 
restmonomerer i materialen när de härdades under 
kortare tid än under längre tid (tabell 2) [18]. En 
metaanalys av läckagestudier visar att metodiken 
och resultaten varierar mycket [23]. 

Mer standardiserade metoder kommer säkert 
att vara en fördel för framtida utvärderingar; dock  
kan konstateras att en låg omsättning ger större 
läckage. 

MEKANISKA EGENSKAPER
Kompositmaterialens mekaniska egenskaper be-
ror i synnerhet på fillerinnehållet, och de material 
som har högst fillerinnehåll är de starkaste, styvas-
te och segaste [5]. Detta framgår också av tabell 1, 
som visar böjstyrka och elasticitetsmodul för tre 
typer av komposit. Medan det inte är särskilt stor 
skillnad mellan mikrohybrid- och nanohybrid-
komposit, har flytande kompositer sämre meka-
niska egenskaper, vilket i hög grad förklaras av en 
lägre fillervolym [5, 24].

Kompositer har ungefär samma styrka och seghet 
som porslin och amalgam, och bättre mekaniska 
egenskaper än glasjonomercement. Jämfört med 
amalgam har kompositer generellt en lägre elasti-
citetsmodul. Denna mindre styvhet medför ökad 
tendens till deformering på ocklusalytor under 
stor belastning, med risk för bildning av defekter 
eller ökat slitage på grund av mer utbredda kon-
taktområden.  

De bästa av nutidens kompositer förefaller ha 
tillräckliga mekaniska egenskaper för att kunna 
användas i alla munhålans områden. Dock visar 
kliniska undersökningar att slitage och frakturer 
hos plastfyllningar fortfarande är en risk i stora 
kaviteter och i kaviteter där kompositen används 
för uppbyggnad av kuspar [25] och/eller används i 
starkt belastade kaviteter, till exempel hos patien-
ter som lider av bruxism. 

Figur V. Irradiansen 
(intensiteten) hos 
härdnings ljuset avtar med 
kvadraten på avståndet från 
ljus ledar spetsen, från [21]. 
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” Vi rekommenderar alltid att man 
använder lämpliga skydds glasögon 
eller en skyddsskärm.” 
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FRAMTIDEN
Det är svårt att sia om framtiden, men vissa ten-
denser i utvecklingen av dentala material kan 
anas. Utveckling sker av antibakteriella och bio-
aktiva material, så kallade ”smart materials”, för 
att hela tiden förbättra materialens funktion och 
livslängd. Utveckling sker också av självadhere-
rande, flytande kompositer som innehåller typis-
ka adhesivmonomerer [5].

De två viktigaste skälen till att göra om kom-
positfyllningar är sekundär karies och fraktur på 
restaureringen [26]. Det förefaller därför vara väl 
motiverat att satsa på att förbättra kompositernas 
mekaniska egenskaper och på att minska polyme-
risationskrympningen och -spänningen.

Kompositer har också kommit till användning 
i förbindelse med CAD/CAM, 3D eller andra di-
gitala tekniker för indirekt restaurering. Dessa 
tekniker samt användning av andra materialtyper 
kan förbättra materialens omsättning och egen-
skaper, men kan också ge försämrad funktion och 
biokompatibilitet om teknik och material inte är 
optimerade. 

Även om det är sannolikt att modern teknik 
kommer att få allt större användning vid mer om-
fattande och komplicerade behandlingar fram-
över, kommer den direkta tekniken med lämpliga 
fyllningsmaterial för in situ-härdning även i fort-
sättningen att vara den dominerande metoden i 
restaurerande tandbehandling.

ENGLISH SUMMARY
Composite restorative materials – basic properties
Hilde Beate Molvig Kopperud and Anne Peutzfeldt 
Tandläkartidningen 2017; 109 (4): 68–76
This article examines the development of compo-
site restorative materials. We discuss the composi-
tion of the resin matrix, and describe the introduc-
tion of some new monomers. We also comment on 
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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-

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

dovisas resultaten från samtliga mikrobiologiska 

analyser av vattenkvaliteten i dentala unitar utför-

da åren 2007–2014 vid Oral mikrobiologi, Tandlä-

karhögskolan i Umeå (THU). 

Andelen vattenprov med CFU-tal under gräns-

värdet från THU låg på en stabil nivå med undantag 

för år 2013, medan proven från externa kliniker, det 

vill säga från kliniker utanför THU, visade en stor 

variation. I artikeln presenteras en checklista med 

förslag till åtgärder för att säkra god kvalitet hos 

unitens vatten. SOCIALSTYRELSENS KRAV 

GÄLLER ÄVEN UNITAR

De mikroorganismer som förekommer i den denta-

la unitens vattenledningar utgör normalt ingen häl-

sorisk, men bakterier, virus, svampar och parasiter 

(för översikt, se referens 1 och 2) som finns i vatten-

ledningarna kan orsaka infektioner hos patienter 

med cancer, diabetes och nedsatt immunförsvar. 

Unitens vatten 
inte alltid rent

– strikta hygienrutiner krävs

Utbildningstandvården, 

Umeå universitet/Väster-

bottens läns landsting, 

UmeåE-post: rolf.claesson@

uppmärksammats är Pseudomonas

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 

har påträffats hos tandvårdpersonal [8, 9], vilket 

tyder på yrkesrelaterad exponering. Nyligen rap-

porterades ett fall med legionellainfektion vid en 

svensk tandläkarmottagning. Smittan härrörde 

med stor sannolikhet från unitens dricksvatten, 

vars ledning inte var kopplad till unitens vattenre-

ningssystem [10].
Socialstyrelsens krav på dricksvattnets mikrobi-

ella kvalitet gäller även för vattnet i dentala unitar 

[11]. Det innebär att antalet odlingsbara mikroorga-

nismer (indikatorer för rent vatten) inte bör överstiga 

100 per milliliter unitvatten (100 CFU/mL). För att 

hålla halten mikroorganismer under 100 CFU/mL 

måste den dentala uniten vara försedd med utrust-

ning för vattenrening. Kontroll av vattenkvaliteten 

måste göras minst en gång per år. Det finns i dag 

olika slags reningsanläggningar för dentala unitar 

– effekten kan emellertid variera [1, 12]. 

Med avsikt att undersöka i vilken omfattning 

rekommendationen att säkra unitens vattenkva

litet efterlevs, presenteras resultaten av samtliga 

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.

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 

av tandhälsan hos de äldre. Det kan ha flera benäm-

ningar, men utomlands faller det oftast in under 

rubriken Gerodontics: The branch of dentistry that 

deals with the diagnosis, prevention, and treatment of 

diseases and problems specific to the aged.

I dag har de flesta äldre många naturliga tänder, 

eller fastsittande tandersättningar, högt upp i åld-

rarna. Det ses som ett mått på förbättrad hälsa och 

ökad livskvalitet, men innebär också en förhöjd risk 

att drabbas av mun- och tandsjukdomar och högre 

krav på den dagliga munvården, vare sig man utför 

detta själv eller får hjälp. Behovet av att organisera 

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 

den dagliga tillvaron ökar beroendet successivt, och 

livets senare del kan mycket förenklat beskrivas i tre 

faser som de flesta av oss passerar: den oberoende, 

den sköra och den beroende fasen (figur I). 

Med denna artikel vill vi uppmärksamma äldre-

tandvården genom att ge en kort historik och en na-

tionell lägesbeskrivning samt reflektera över framtida 

möjligheter att utveckla området.

BAKGRUNDEN TILL DAGENS ÄLDRETANDVÅRD

Att bli äldre var förr mer eller mindre likställt med 

att vara tandlös och få avtagbara proteser – eller 

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. 

Uppsökande verksamhetOberoende

Sköra

Beroende

TEMA ÄLDRETANDVÅRD

Forskning

Unitens vatten 
inte alltid rent

– strikta hygienrutiner krävs

Pseudomonas, atypiska myko-

Mycobacterium, NTM) 

; patogener som gett upphov till in

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

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 

Forskning

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)

nen över vad man gör inom tandvården, det vill 

säga över vårdgivarna, tandläkarna och annan 

vårdpersonal

● Läkemedelsverket

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)

användningen av produkter som avger strålning 

av olika slag, till exempel dentalröntgen

● Arbetsmiljöverket

Läkemedelsverket genomför regelbundet in

spektioner av tandtekniska laboratorier men gör 

Så fungerar det 

medicintekniska 

regelverket 

Författare:

Anders Berglund

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

specialanpassade medicintekniska produk

. Det har inte varit lätt för de tandtekniska labo

ratorierna att förstå regelverket då det är mycket 

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. 

Godkänd för publicering 25 januari 2015. 

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

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

dovisas resultaten från samtliga mikrobiologiska 

analyser av vattenkvaliteten i dentala unitar utför

da åren 2007–2014 vid Oral mikrobiologi, Tandlä

karhögskolan i Umeå (THU). 

Andelen vattenprov med CFU-tal under gräns

värdet från THU låg på en stabil nivå med undantag 

för år 2013, medan proven från externa kliniker, det 

vill säga från kliniker utanför THU, visade en stor 

variation. I artikeln presenteras en checklista med 

förslag till åtgärder för att säkra god kvalitet hos 

unitens vatten. 

inte alltid rent
– strikta hygienrutiner krävs

Författare:Rolf Claesson (bild), 

odont dr, mikrobiolog, 

Inst för odontologi/
Utbildningstandvården, 

Umeå universitet/Väster

bottens läns landsting, 

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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Forskning

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-

Med strukturerad  

exponeringsbehandling

kan barn klara tandvården

Författare:

Margareta Fridström 

(bild), ötdl, Specialist-

tandvården, Pedodonti, 

Mälarsjukhuset Eskilstuna.

E-post: margareta. 
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Kristina Arnrup, docent, 

ötdl, forskningschef, 

Folktandvårdens centrum 

för specialisttandvård, 

Odontologiska forsk-

ningsenheten, Örebro 

läns landsting. 

Inst för hälsovetenskap 

och medicin, Örebro 

universitet

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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Forskning

Vi har mycket som är bra i arbetslivet inom tand-

vården i dag. Vi har fina kliniker med goda fysiska 

möjligheter att utföra arbetet och bra arbetsmate-

rial. Trots det har antalet anmälningar av arbets-

skada ökat kraftigt i Sverige de senaste åren, och 

vård och omsorg är den bransch som anmäler flest 

tillfällen [1]. Det genomsnittliga antalet sjukdagar 

har ökat från 10 till 14 under perioden 2011–2015 

[2]. Särskilt de psykosociala arbetsmiljöriskerna 

ökar och de visar sig vara svåra att hantera på ar

Belastningssymtom och 

sviktande arbetsförmåga Belastningssymtom och 

sviktande arbetsförmåga Belastningssymtom och 

– en utmaning för tandvården

Författare

Eva Nyqvist (bild)

HR-konsult, Folk

vården, Region Örebro 

län, Örebro.

E-post: eva.nyqvist@

regionorebrolan.se

Kristina Arnrup

docent, Odontologiska 

Anställda inom folktandvården, i synnerhet obefordrade tandläkare 

inom allmäntandvård, har en påfrestande arbetsmiljö. Den upplevda 

stressen har ett tydligt samband med den självskattade arbetsförmågan 

och inställningen till arbetsplatsen, visar denna studie. 

● att beskriva självskattad hälsa och belastnings-

symtom hos tandvårdspersonal i fyra län

● att undersöka skillnader i självskattad hälsa och 

belastningssymtom mellan verksamhetsområ-

den och yrkesgrupper 

● att undersöka eventuella samband mellan be-

lastningssymtom, inställningen till arbetsplat-

sen och självskattad arbetsförmåga.

MATERIAL OCH METOD 

Studien är en tvärsnittsundersökning med använd-

ning av elektroniska enkäter. Enkäten bestod av 

Godkänd för publicering 10 november 2016

Tabell 1.

” Det är tidigare 

visat att arbets

relaterade 

belastnings

symtom kan vara 

’smitt samma’, 

särskilt från 

tandläkare till 

tandsköterska.”

” Genom nästan 

fyra årtionden 

har forskningen 

visat att tand

läkare upplever 

stress i sin yrkes

roll.”

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 

av tandhälsan hos de äldre. Det kan ha flera benäm

ningar, men utomlands faller det oftast in under 

rubriken Gerodontics: 

deals with the diagnosis, prevention, and treatment of 

diseases and problems specific to the aged.

I dag har de flesta äldre många naturliga tänder, 

eller fastsittande tandersättningar, högt upp i åld

rarna. Det ses som ett mått på förbättrad hälsa och 

ökad livskvalitet, men innebär också en förhöjd risk 

att drabbas av mun- och tandsjukdomar och högre 

krav på den dagliga munvården, vare sig man utför 

detta själv eller får hjälp. Behovet av att organisera 

odontologi, Sahlgrenska 

akademin, Göteborgs 

universitet; enhetschef, 

Hälsoodontologiska 

enheten och Centrum för 

äldretandvård, Folktand-

vården Västra Götalands

över framtida möjligheter att utveckla äldretandvården.

Oberoende

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 

Tillsynen av tandtekniska produkter lyder under 

det medicintekniska regelverket, då dessa klassifi

specialanpassade medicintekniska produk-

. Det har inte varit lätt för de tandtekniska labo

ratorierna att förstå regelverket då det är mycket 

allmänt skrivet för produkter som mestadels är 

har ökat från 10 till 14 under perioden 2011–2015 

[2]. Särskilt de psykosociala arbetsmiljöriskerna 

ökar och de visar sig vara svåra att hantera på ar-

betsplatserna [3]. 

Arbetsrelaterad stress är ett betydande problem 

i hela Europa och 2014 rapporterade 25 procent av 

den arbetande befolkningen att de var stressade 

under större delen av arbetsdagen [4]. Utvecklingen 

gäller därmed inte enbart Sverige, utan är ett inter

nationellt fenomen på arbetsmarknaden i stort. 

Genom nästan fyra årtionden har forskningen 

visat att tandläkare upplever stress i sin yrkesroll 

[5, 6]. I Sverige har särskilt arbetsvillkoren inom folk

tandvården ifrågasatts [7, 8]. Trots att teamarbete 

blir allt vanligare och arbetsuppgifter omfördelas, 

saknas forskning som inkluderar samtliga yrkes

(bild)

HR-konsult, Folktand-

en, Region Örebro 

E-post: eva.nyqvist@

regionorebrolan.se

Kristina Arnrup

docent, Odontologiska 

Folktandvården, Region 

MATERIAL OCH METOD 

Studien är en tvärsnittsundersökning med använd

ning av elektroniska enkäter. Enkäten bestod av 

skalor från den svenska översättningen av Copen-

hagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ II) 

[10–12] samt ytterligare frågor av särskild relevans 

Data samlades in under perioden 2014–2015 inom 

folktandvården i fyra län. Samtliga anställda i tjänst 

782) mottog per e-post informationsbrev och 

personlig länk till en elektronisk enkät. Efter två 

Forskning
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Bisfosfonater är en grupp av mediciner som används 

vid behandling av osteolytiska sjukdomar. Intrave

nös tillförsel av bisfosfonater är en vanlig adjuvant 

terapi vid myelom eller cancersjukdomar med ske

lettmetastaser [1, 2]. Bisfosfonater (BP) är icke me

taboliserbara analoger av oorganiskt pyrofosfat och 

administreras peroralt eller intravenöst. BP binds i 

benvävnad och osteoklastaktiviteten hämmas dels 

genom att osteoklasternas bennedbrytande förmå

ga minskar, men även genom att rekryteringen av 

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 

blodstamcellerna från patienten kan benmärgen 

rekonstitueras [4].Indikationerna för behandling med BP vid myelom 

eller skelettmetastaser är att hämma bennedbryt

ningen [2]. Behandling sker då genom intravenös 

tillförsel av läkemedlet. De vanligaste preparaten är 

zoledronsyra (Zometa™) och pamidronat (Pamidro

nat™). En annan viktig indikation är behandling av 

postmenopausal och cortisoninducerad osteoporos. 

Behandling sker då genom peroral tillförsel av BP. 

Alendronsyra (Fosamax™) och natriumclodronat 

(Bonefos™) är vanligt förekommande bisfosfonater 

i peroral beredningsform. talet kom rapporter om oför

klarliga osteonekroser i käkarna hos patienter som 

behandlats med intravenösa BP [5, 6]. Detta ledde 

fram till att ett samband konstaterades mellan bis

fosfonater och osteonekroser i käkarna. I dag, tio år 

senare, är kunskapsmängden betydligt större om 

samband och riskfaktorer mellan behandling med 

bisfosfonater och käkbensnekros (ONJ). Tandex

traktion, duration och typ av bisfosfonatbehandling 

är de stora riskfaktorerna [7]. Den kumulativa inci

Alternativ metod kan hjälpa riskpatienter 
vid tandextraktion 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 
för tumörcellerna utan patientens benmärgsceller 

dör också. Genom att återföra de tidigare insamlade 

blodstamcellerna från patienten kan benmärgen 

Indikationerna för behandling med BP vid myelom 

eller skelettmetastaser är att hämma bennedbryt

ningen [2]. Behandling sker då genom intravenös 

tillförsel av läkemedlet. De vanligaste preparaten är 

zoledronsyra (Zometa™) och pamidronat (Pamidro

nat™). En annan viktig indikation är behandling av 

postmenopausal och cortisoninducerad osteoporos. 

Behandling sker då genom peroral tillförsel av BP. 

Alendronsyra (Fosamax™) och natriumclodronat 

(Bonefos™) är vanligt förekommande bisfosfonater 
talet kom rapporter om oför

klarliga osteonekroser i käkarna hos patienter som 

behandlats med intravenösa BP [5, 6]. Detta ledde 

fram till att ett samband konstaterades mellan bis

fosfonater och osteonekroser i käkarna. I dag, tio år 

senare, är kunskapsmängden betydligt större om 

samband och riskfaktorer mellan behandling med 

bisfosfonater och käkbensnekros (ONJ). Tandex

traktion, duration och typ av bisfosfonatbehandling 
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Forskning

Den 1 januari 1999 genomfördes en ändring av 

tandvårdslagen [1] och lagen om allmän försäk-

ring och då även en förändring av landstingens 

och regionernas stöd till tandvård för vuxna. I re-

formen fick landstingen och regionerna ett ökat 

ansvar. Tandvård som går under hälso- och sjuk-

vårdsavgift administreras och ersätts av Sveriges 

landsting och regioner. Detta gäller bland annat 

uppsökande verksamhet som bedrivs på boenden 

och sjukhem där dessa patienter erbjuds nödvän-

dig tandvård med avgifter som för öppen hälso- och 

sjukvård. Viss tandvård erbjuds specifikt definie-

rade patientgrupper som del av led i en sjukdoms-

behandling under begränsad tid, inom samma 

avgiftssystem (tolv grupper, S1–S12). En av dessa 

patientgrupper är vuxna personer som lider av ex-

trem tandvårdsrädsla (S10). Från och med 1999 får landstingen ersättning 

från staten för det kostnadsansvar de övertagit för 

delar av vuxentandvården. Från år 2002 inräkna-

des ersättningen i det generella statsbidraget till 

landstingen och regionerna. År 2003 reviderades 

de regler som vägleder landstingen i bedömningen 

av vilka patienter som är berättigade till vård samt 

vilken vård som ges med samma avgift som för öp-

pen hälso- och sjukvård. Syftet var att ge underlag 

för striktare och mer likformiga bedömningar från 

de olika landstingen samt att minska kostnader. 

Revideringen ledde till ändringar i tandvårdslagen 

[1] och tandvårdsförordningen [2] som trädde ikraft 

den första januari 2004 och beskrivs i ett Medde-

landeblad från Socialstyrelsen i mars samma år 

Författare:
Lisa Svensson, tdl, dok-torand, Avd för odonto-logisk psykologi och folk-hälsa, Inst för odontologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.E-post: lisa.svensson@odontologi.gu.seMagnus Hakeberg, ötdl, prof, Avd för odontologisk psykologi och folkhälsa, Inst för odontologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.Ulla Wide Boman, leg psykolog, docent, Avd för odontologisk psyko-logi och folkhälsa, Inst för odontologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

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 

den öppna hälso- och sjukvården samt vad som 

skulle inkluderas i den statliga tandvårdsförsäk-

ringen. Patienter med extrem tandvårdsrädsla 

erbjuds behandling av rädslan till samma avgift 

som avser öppen hälso- och sjukvårdsavgift [2]. Ex-

tremt tandvårdsrädd anses den vara som trots stort 

objektivt och subjektivt behandlingsbehov under 

ett stort antal år avhållit sig från tandbehandling, 

bortsett från kortvariga, akuta ingrepp, och som 

vid utredning hos både tandläkare och legitimerad 

psykolog/psykoterapeut/psykiater bedömts lida 

av svår tandvårdsrädsla/fobi. Ersättningsreglerna gäller bara behandlingen 

mot rädslan och den tandvård som utförs under 

den behandlingen. För tandvård i övrigt gäller 

bestämmelserna om statligt tandvårdsstöd [4]. 

För att behandlingen av personer med extrem 

tandvårdsrädsla ska omfattas av de bestämmel-

ser som avser öppen hälso- och sjukvård krävs att 

behandlingen utförs av tandläkare som har erfa-

renhet av extremt tandvårdsrädda patienter och 

som utför behandlingen i samverkan med legiti-

merad psykolog/psykoterapeut/psykiater samt 

att det finns en behandlingsplan som patienten 

har accepterat [2].År 2001 och 2007 genomförde Socialstyrelsen 

utvärderingar på samtliga grupper som utgör 

tandvård som led i sjukdomsbehandling under 

begränsad tid. I utvärderingen 2001 framgick att 

det fanns stora skillnader mellan landstingens tolk-

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

6 Svensson et al s 64-73.indd   64

2015-05-29   11:02

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

 beslutar om regler för vad man gör 

Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) har tillsy

nen över vad man gör inom tandvården, det vill 

säga över vårdgivarna, tandläkarna och annan 

Läkemedelsverket beslutar om regler och har till

Läkemedelsverket beslutar om regler och har till

Läkemedelsverket

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)

användningen av produkter som avger strålning 

av olika slag, till exempel dentalröntgen

Arbetsmiljöverket har tillsyn över arbetsmiljön.

Arbetsmiljöverket har tillsyn över arbetsmiljön.

Arbetsmiljöverket

Läkemedelsverket genomför regelbundet in

spektioner av tandtekniska laboratorier men gör 

det medicintekniska regelverket, då dessa klassifi

ceras som specialanpassade medicintekniska produk

. 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 

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 

taboliserbara analoger av oorganiskt pyrofosfat och 

administreras peroralt eller intravenöst. BP binds i 

benvävnad och osteoklastaktiviteten hämmas dels 

genom att osteoklasternas bennedbrytande förmå

ga minskar, men även genom att rekryteringen av 

nya celler till benet minskar [1]. En annan viktig ef

nya celler till benet minskar [1]. En annan viktig ef

nya celler till benet minskar [1]. En annan viktig ef

fekt är att BP hämmar angiogenesen [1].

Myelom är en tumörsjukdom där de malignt 

omvandlade plasmacellerna invaderar benmärgen 

och utsöndrar cytokiner som ökar osteoklasternas 

aktivitet men även faktorer som hämmar osteoblast

aktiviteten [3]. Vid andra tumörsjukdomar sker en 
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rekonstitueras [4].Indikationerna för behandling med BP vid myelom 

eller skelettmetastaser är att hämma bennedbryt

ningen [2]. Behandling sker då genom intravenös 

tillförsel av läkemedlet. De vanligaste preparaten är 

zoledronsyra (Zometa™) och pamidronat (Pamidro

nat™). En annan viktig indikation är behandling av 

postmenopausal och cortisoninducerad osteoporos. 

Behandling sker då genom peroral tillförsel av BP. 

Alendronsyra (Fosamax™) och natriumclodronat 

(Bonefos™) är vanligt förekommande bisfosfonater 

i peroral beredningsform. 
I början på 2000talet kom rapporter om oför

klarliga osteonekroser i käkarna hos patienter som 

behandlats med intravenösa BP [5, 6]. Detta ledde 

fram till att ett samband konstaterades mellan bis

fosfonater och osteonekroser i käkarna. I dag, tio år 

senare, är kunskapsmängden betydligt större om 

samband och riskfaktorer mellan behandling med 

bisfosfonater och käkbensnekros (ONJ). Tandex

traktion, duration och typ av bisfosfonatbehandling 

är de stora riskfaktorerna [7]. Den kumulativa inci

Forskning

Dåliga rotfyllningar kan bero på stress 

Dåliga rotfyllningar kan bero på stress 

Dåliga rotfyllningar och frustration

kan bero på stress och frustration

kan bero på stress 

Bland vuxna i Sverige rotfylls ungefär 250 000 tän-

der per år. Kostnaden för dessa behandlingar mot-

svarar cirka 1 miljard svenska kronor. Kvaliteten på 

en rotfyllning har visats vara starkt korrelerat med 

behandlingsutfallet, på så sätt att god teknisk kva-

litet ger bättre förutsättningar för friska apikala 

förhållanden än när en rotfyllning är ofullständig. 

I såväl svenska som internationella epidemio-

logiska röntgenologiska studier redovisas en hög 

frekvens av bristfälliga rotfyllningar. Som en följd 

rapporteras även en stor andel rotfyllda tänder med 

tecken på infektion. Enbart i Sverige beräknas an-

talet rotfyllda tänder med kvarstående apikal pa-

rodontit överstiga 2 500 000. 
Kliniska kontrollerade studier där endodontiska 

behandlingar utförts av specialister eller studenter 

under handledning visar en betydligt högre andel 

rotfyllningar av god kvalitet och invändningsfria 

apikala förhållanden. Det föreligger således en 

stor skillnad i vad som är möjligt att nå och vad som 

faktiskt uppnås i allmäntandvården. Vilka faktorer 

som påverkar kvaliteten på rotfyllningar i allmän
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Trots ny teknik blir hälften av alla rotfyllningar defekta. En orsak är att 

tandläkare ibland upplever endodontiska behandlingar som komplexa 

och svåra. Behandlingarna förknippas ofta med negativa känslor som 

stress och frustration, och är många gånger utförda med en känsla av att 

sakna kontroll. Det visar en avhandling vid Göteborgs universitet.
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i Göteborg (Molander et al 2007, Reit et al 2007). 

Den nya tekniken ökade andelen rotfyllningar av 

hög kvalitet men minskade inte andelen bristfäl-

liga rotfyllningar. Syftet med avhandlingen var att fortsätta utreda 

problematiken kring bristande rotfyllningskvalitet. 

Det övergripande målet var att finna möjligheter till 

att förbättra kvaliteten. Två forskningsstrategier 

testades; en kvantitativ ”aktionsorienterad”, där 

effekten av ny instrumenteringsteknik studerades, 

” Enbart i Sverige beräknas antalet rotfyllda tänder med kvarstående apikal parodontit överstiga 2 500 000.”

” Fyra år efter utbildningsinsatsen uppvisade fortfarande 16 procent av alla nygjorda rotfyllningar dålig kvalitet.”




