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Fyllningars hållbarhet
mest beroende
av patient och operatör
På marknaden finns ett brett urval av komposit
material, och utvecklingen av nya produkter går
snabbt. Dagens kompositer är generellt bra, fyll
ningarnas hållbarhet är framför allt beroende av
förhållanden som är relaterade till patienten och
operatören. Ett antal systematiska översikts
artiklar har sammanfattat och värderat studier
om fyllningars överlevnad i den kliniska situatio
nen. Sekundär karies och frakturer är de vanli
gaste orsakerna till byte av kompositfyllningar.
Trots minskande förekomst av karies i alla de skandinaviska länderna upptar fyllningsterapi fortfarande en stor del av tandläkarnas vardag. Data från en
enkätundersökning bland offentliganställda tandläkare i Norge 2015 visar att nästan 60 procent av
tandläkarnas arbetstid går åt till att utföra fyllningar, och att 45 procent av dessa ersätter defekta fyllningar [1]. Resultatet stöds av en äldre översiktsartikel av Sarret (2005), som visade att 39–51 procent
av alla de fyllningar som ingick i undersökningar
publicerade runt millennieskiftet var omgörningar av fyllningar [2].
Studier av bland annat Brantley med medarbetare har visat att kaviteten blir något större för varje
gång en fyllning görs om [3]. Med tiden kan flera
omgörningar leda till att en krona eller en rotfyllning blir nödvändig, och på sikt även till extraktion
av tanden – en ”dödsspiral”. Därför är det viktigt att
tandläkare gör allt vad de kan för att fyllningarna
ska hålla så länge som möjligt.
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I Skandinavien har användningen av amalgam
mer eller mindre fasats ut. I Danmark har myndigheterna infört stränga restriktioner för användningen av amalgam, och i Norge och Sverige är det
nu (med några få undantag) förbjudet att använda
amalgam. I frånvaron av amalgam har komposit
blivit det fyllningsmaterial som nästan alla tandläkare föredrar [4, 5].
Många tandläkare har varit skeptiska gentemot
införandet av ett amalgamförbud, trots att användningen av amalgam sedan länge minskat [6]. Det
kan bero på tidigare tvärsnittsstudier som visat på
betydligt bättre hållbarhet för amalgamfyllningar
än för komposit [7–9]. Dessa tvärsnittsstudier har
dock kritiserats för undervärdering av livslängden
för de nya fyllningsmaterialen, vilka endast använts
under kort tid, och för att därmed ha gett en felaktig bild av de nya kompositfyllningarnas hållbarhet
jämfört med amalgam [10]. Det är med andra ord
viktigt att tandläkare också har ett medvetet förhållningssätt till kvaliteten på de undersökningar som
de baserar sin uppfattning om fyllningars hållbarhet på, och att de klarar av att kritiskt värdera föroch nackdelar med olika undersökningstyper. För
tandläkare är det också viktigt att erkänna att flera
faktorer än bara fyllningsmaterialet är avgörande
för fyllningens hållbarhet. Kliniska undersökningar
som också värderar metodens, operatörens och
patientens effekt på fyllningarnas hållbarhet kan
därför tillmätas större värde än rena jämförande
studier av material [11].
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I en rapport från Det Norske Miljødirektorat dras
slutsatsen att tandvårdspersonal numera i allmänhet är nöjda med alternativen till amalgam [12].
Denna artikel kommer därför att fokusera på den
förväntade hållbarheten för posteriora kompositfyllningar, och belysa faktorer som kan påverka
livslängden. Kvaliteten på de undersökningar som
ligger till grund för bedömningarna kommer också
att belysas. Översiktsartikeln utgår från relevant litteratur och omfattar 57 referenser som tagits fram
och valts ut av författarna med hjälp av PubMed.

Utbudet av olika kompositmaterial på marknaden
är stort, och nya produkter lanseras regelbundet.
Det är rimligt att anta att utvecklingen av såväl material som metoder medverkar till att förbättra behandlingsresultatet och därmed öka patientnöjdheten. Behovet av produktutveckling identifieras
ofta på kliniken, men kan också påvisas utifrån ett
teoretiskt resonemang. Det är nödvändigt att en
bedömning av materialen sker i laboratoriemiljö,
i synnerhet under vissa faser av utvecklingen. Men
möjligheten att förutse kliniska resultat med in
vitro-metoder är omdiskuterad [13]. Ferracane (2013)
menar att eftersom ett stort antal faktorer påverkar fyllningars överlevnad, är det osannolikt att in
vitro-tester kan ersätta kliniska undersökningar [14].
Polymerisationskrympning är en egenskap hos
kompositer som väckt stor uppmärksamhet, i synnerhet i in vitro-studier [15]. Med krympning avses
en volymändring, som antingen skulle kunna manifestera sig som en bristande adaptation av fyllningen till kaviteten eller, när materialet är bundet
till kavitetsväggarna, som en övergående spänning
i material och tand. Det har hävdats att bristfällig
adaptation av fyllningsmaterialet till tanden skulle
öka risken för sekundära karies- och pulpaskador.
Det är emellertid högst osäkert om dentala kompositer med mindre krympning faktiskt förbättrar
fyllningarnas överlevnad. Redan i början av 2000talet visade långtidsuppföljningar av kompositinlägg att dessa inte hade signifikant bättre överlevnad än direkta fyllningar [16, 17]. Vid framställning
av kompositinlägg polymeriseras materialet innan
det placeras i tanden. Om polymerisationskrympning hade en avgörande effekt på överlevnaden av
kompositrestaurationer, borde utfallet ha varit ett
annat. Vidare har kliniska undersökningar av direkta
fyllningar hittills inte kunnat påvisa någon positiv
effekt av material med låg krympning jämfört med
mer konventionella kompositer [18, 19].
För att kunna bedöma ett materials hållbarhet
krävs lång klinisk uppföljning, så att effekter av till
exempel sekundär karies och andra biologiska orsaker till omgörning av fyllningar hinner visa sig. På
grund av den snabba materialutvecklingen ersätts
olika fyllningsmaterial snabbt av nyare varianter,
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UNDERSÖKNINGAR AV
FYLLNINGARS HÅLLBARHET

vilket leder till att en bedömning i den kliniska situationen blir problematisk. Det undersökta materialet
ersätts ofta av en nyare variant innan det kliniska
testet är klart att publiceras. Undersökningar har
därför ofta endast korta observationstider eller så
presenterar de resultat för material som inte längre
finns på marknaden; det vill säga resultat som kanske inte är direkt överförbara på dagens material.
Olika typer av undersökningar
vid klinisk bedömning
När man läser om kliniska bedömningar av fyllningars hållbarhet, stöter man på olika typer av undersökningsdesign. De har både sina styrkor och sina
svagheter, vilket påverkar utfallet och de slutsatser
som kan dras av dem.
Retrospektiva undersökningar
Kompositfyllningars hållbarhet har undersökts i ett
antal större retrospektiva studier. I en retrospektiv
design kan en större mängd fyllningar och orsaker
till omgörningar undersökas, och ett större antal
operatörer kan inkluderas i det undersökta materialet. Studiernas svaghet är ofta en mindre standardiserad design, och därmed ett mer heterogent
material vad gäller inkluderade försökspersoner, ut57
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förande av behandlingar samt kriterier för den kliniska bedömningen. Detta påpekades nyligen – under 2016 – i en retrospektiv undersökning av Laske
och medarbetare, som omfattade 359 548 fyllningar hos 75 556 patienter. Studien visade på stor variation i fyllningsöverlevnaden när man jämförde
olika kliniker och operatörer, men också på att orsakerna till att fyllningarna gjorts om var okända [20].
Prospektiva randomiserade
kliniska studier (RCT)
Den undersökningsdesign som har störst trovärdighet är den prospektiva randomiserade undersökningen där två olika fyllningsmaterial jämförs
inbördes i två likartade patientgrupper, en interventionsgrupp och en kontrollgrupp. En annan ofta förekommande design är jämförelse mellan två likartade kaviteter i var sin sida av munnen, så kallad
split-mouth eller intraindividuell jämförelse. På
detta sätt kan de två materialen bedömas för samma patientgrupp med samma förutsättningar i fråga
om exempelvis kariesrisk eller ocklusal belastning
och frakturrisk. Vid en systematisk genomgång av
dessa undersökningar gör man en bedömning av
undersökningarnas kvalitet genom att titta på riskerna för olika systematiska felkällor.
Översiktsartiklar och kriterier
för kvalitetsbedömning
I översiktsartiklar sammanfattar man på systematiskt vis kvalitetsbedömning och syntetisering av
resultat från relevanta publicerade undersökningar. Därmed skapas en evidensbaserad grund för de
resultat man vill undersöka. Vilka typer av originalundersökningar man inkluderar i översiktsartiklar
kan variera, men i regel tar man endast med prospektiva kliniska studier.
I Sverige har Statens beredning för medicinsk
och social utvärdering (SBU) fastlagt kriterierna
för kvalitetsbedömning av sådana undersökningar;
bland annat bedöms faktorer som val av försökspersoner, utförandet av behandlingen, bedömningen
av fyllningarnas kvalitet, hantering av bortfall bland
försökspersonerna och rapporteringen av undersökningarna [21]. Ett exempel på fel som kan inträffa
vid val av försökspersoner är att den valda gruppen
inte är jämförbar med kontrollgruppen eller den
population som resultaten ska appliceras på. Variation i kariesaktivitet bland försökspersonerna
är exempel på en faktor som kan ha avgörande effekt på fyllningarnas överlevnad. Bedömning av
fyllningarnas kvalitet är ett annat exempel som har
avgörande effekt på utfallet av fyllningsöverlevnad.
I de flesta RCT:er används standardiserade bedömningskriterier, men det kan vara svårt att genomföra dubbelblinda studier, då både den som
utför fyllningsterapin och den som bedömer den
i vissa fall kan se skillnad på de två material som
ska jämföras. Detta ökar naturligtvis risken för bias
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vid bedömningen. Flera nya översiktsartiklar har
betonat bristen på större kliniska undersökningar
av tillräcklig kvalitet och med tillräckligt lång observationstid [11, 22–24].
KAN RESULTATEN FRÅN KLINISKA STUDIER
ÖVERFÖRAS TILL ALLMÄNPRAXIS?

Många kliniska undersökningar har utförts under
kontrollerade förhållanden, med ett fåtal tandläkare som utför fyllningar under optimala förhållanden. I vetenskapliga sammanhang brukar man
uttrycka detta som efficacy respektive effectiveness.
Men fungerar en metod lika bra när den utförs i
allmänpraxis som när den ingår i en klinisk prövning? I en systematisk översikt konstateras att cirka
80 procent av alla kompositfyllningar i molarer
överlever i tio år [22]. I registerstudier av fyllningsöverlevnad i allmänpraxis är motsvarande andel
betydligt lägre [25, 26]. Förhållandena i allmänpraxis är inte lika kontrollerade och variationen i
fråga om både tandläkare och patienter har visat
sig vara ansenlig [26–28].
I nyligen publicerade studier har man med en
prospektiv praxisbaserad studiedesign bedömt
fyllningsöverlevnad med ett större antal deltagande
tandläkare som tillverkar fyllningarna som en del av
sin kliniska vardag [29, 30]. Dessa undersökningar
har visat på stor variation i fyllningsöverlevnad vid
jämförelse av olika operatörer.
Även om undersökningarna inte är helt jämförbara, är det rimligt att anta att det är betydande
skillnad mellan resultaten från kontrollerade prospektiva studier och allmänpraxis.
ORSAKER TILL ATT POSTERIORA
KOMPOSITFYLLNINGAR GÅR SÖNDER

I en systematisk översikt av Opdam med medarbetare år 2014, baserad på 25 noga utvalda kliniska
studier av fyllningars hållbarhet, visar författarna
att de två vanligaste orsakerna till att kompositfyllningar görs om är sekundär karies och frakturer [22].
Under fyllningens första levnadsår är endodontiska problem förvisso huvudorsaken till omgörning;
men därefter tar sekundär karies och frakturer över
(figur I och figur II). Orsaken till detta är sannolikt att endodontiska komplikationer uppstår som
en omedelbar reaktion på djupa kariesangrepp eller påverkan från preparationen. Frakturer och sekundär karies utvecklas över längre tid och upptäcks därför senare.
Frakturer är den dominerande huvudorsaken till
byte av fyllningar de första tre åren efter att dessa
skapats, medan sekundär karies är den vanligaste
orsaken till att fyllningarna görs om efter 3– 5 år
[22, 24, 31]. Sekundär karies är huvudorsaken till
fyllningsförlust hos patienter med hög kariesaktivitet. Det har visats att fyllningar hos kariesaktiva
patienter löper 2,5 gånger större risk att förloras än
fyllningar hos patienter med låg kariesaktivitet [32].
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Figur I. Under en fyllnings
första levnadsår är
endodontiska problem
den huvudsakliga orsaken
till förlust; därefter är de
två vanligaste orsakerna
sekundär karies och
frakturer.
Diagrammet är baserat
på Opdam et al 2014.
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Många kliniker ser att sekundär karies är den
vanligaste orsaken till byte av fyllningar bland
unga patienter, medan frakturer är vanligare hos
vuxna patienter. Detta understöds av studier som
har visat att barn och unga generellt är en mer kariesaktiv grupp än vuxna patienter [33, 34]. Mycket
tyder emellertid på att det kan föreligga en överregistrering av sekundär karies bland tandläkare
[35, 36]. Kantmissfärgning och små kantfrakturer/
sprickor där sonden hänger vid kariesregistrering,
kan feltolkas och resultera i en felaktig diagnostik
av sekundär karies [36–38]. Andra orsaker till byte
av kompositfyllningar är mindre vanliga, men kan
till exempel vara dålig approximal kontakt (food
impaction), kantmissfärgning, kantdefekter och
oacceptabel estetik [29].
KOMPOSITRESTAURATIONERS HÅLLBARHET

I kliniska undersökningar beräknar man ofta fyllningarnas hållbarhet med hjälp av Annual Failure
Rate (AFR). Det är det genomsnittliga antalet fyllningar som måste bytas ut per år i respektive undersökning. Posteriora kompositer anses i dag ha
lika god hållbarhet som amalgam med en AFR på
1–3 procent [11, 22–24, 39]. De kliniska utmaningarna varierar från enkla och begränsade fyllningar hos unga individer med primär karies till stora
restaurationer hos äldre med sekundär karies och
omfattande förlust av tandsubstans. I princip kan
man relatera faktorer som påverkar prognosen för
kompositfyllningar till materialet, metoden, operatören och patienten. I kliniken samverkar dessa och
värdet av enstaka faktorer varierar från fall till fall.
Efter att de första produkterna blev kommersiellt
tillgängliga på 1960-talet, har dentala kompositer
genomgått en betydande utveckling [40]. Under
senare tid har tillverkarna i synnerhet fokuserat på
att minska krympningen hos kompositer samt på
att förenkla den kliniska hanteringen, bland annat
Tandläkartidningen 5 • 2017
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Figur II. De två vanligaste orsakerna till att kompositfyllningar
förloras är sekundär karies (a) och frakturer (b).
Foto: Thomas Jacobsen (a)
och Frode Staxrud (b)

med bulkfyllningsteknik och självetsande adhesiver.
En viktig frågeställning är vilken nytta patienterna har haft av de senare årtiondenas materialutveckling. I en nyligen publicerad undersökning
[41] har kompositfyllningar utvärderats efter 30 år.
I en systematisk översikt [24] diskuteras resultaten
från denna långtidsuppföljning, och utfallet jämförs med andra studier. Slutsatsen är att den årliga
andelen förlorade fyllningar inte är väsentligt annorlunda med äldre än med modernare material.
Fyllningarnas livstid påverkas av många faktorer,
och mycket talar för att materialet per se endast har
en begränsad betydelse [11]. De flesta anser i dag att
primär karies och karies i förbindelse med restauration har samma etiologi. Det saknas kliniska studier
som uteslutande fokuserar på primär och sekundär
prevention av sekundär karies. Förutsatt att sjukdomsorsaken är identisk med primär karies, bör
konventionell sjukdomsbehandling ha god effekt.
I en nyligen publicerad översiktsartikel diskuteras
om förutsättningarna för sekundär karies dessutom
påverkas av andra egenskaper hos den fyllda tanden [42]. Att karies snabbt kan progrediera under
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lösa fyllningar eller kronor är obestridligt. Men det
har dessutom länge hävdats att bristande marginal
adaptation och förekomst av spalter mellan fyllning
och tand ger en ökad risk för karies. Det vetenskapliga stödet för detta antagande är svårtolkat och till
delar motsägelsefullt. Dessutom har både terminologi, metodik och relevans hos sådana in vitro- eller
in situ-studier starkt ifrågasatts [43].
Nedeljkovic med medarbetare (2015) understryker att även om fyllningen och materialet kan
påverka utvecklingen av karies, är den individuella
kariesrisken fortfarande den viktigaste avgörande
faktorn vid utveckling av sekundär karies [42]. Det
är därför viktigt att patienter som får fyllningar på
grund av karies, också erbjuds adekvat sjukdomsbehandling. Kliniska beslut, till exempel diagno
stik och behandlingsförslag, varierar från operatör till operatör [44]. I samband med bedömning
av fyllningar kan diagnostik av sekundär karies ha
en ansenlig effekt på beslutet om att intervenera
operativt. Registerstudier [7, 26] antyder att patienter oftare riskerar att få fyllningar utbytta om
de väljer att byta tandläkare. Svårigheten när det
gäller att diagnostisera sekundär karies och risken
för överdiagnostik har, som nämnts, varit föremål
för diskussion [35]. Klinikerns ställningstagande till
huruvida fyllningens kvalitet inte längre är acceptabel, avgör dess hållbarhet. Om standardiserade
kriterier inte används vid bedömningen, blir tandläkarens subjektiva bedömning och beslut om omgörning avgörande för utfallet. Variationen mellan
tandläkare har visat sig vara stor, vilket har ansenlig
effekt på den slutliga överlevnaden [45, 46]. Detta
försvårar jämförelser mellan undersökningar och
material [39].
En viktig patientrelaterad faktor är vilka förutsättningar det finns för en restauration. Det kan
till exempel vara kariesskadans lokalisation, men
också dess utbredning. Restauration av tänderna
ökar risken för frakturer [47]. Detta är en bidragande orsak till att större fyllningar överlever under kortare tid [22]. Spröda brott i material, som
exempelvis tandsubstans och porslin, utgår som
regel från sprickor [48]. Dessa initieras ofta av belastning, men kan också vara resultatet av ovarsam
bearbetning. Det kan inte uteslutas att risken för
sprickor ökar ju oftare tanden utsätts för mekanisk
bearbetning. Några författare menar dessutom att
rotbehandlade tänder med omfattande koronal
substansförlust överlever längre om de förses med
en indirekt framställd krona i stället för en direkt
fyllning i komposit [49].
Tiden från det att sprickan uppstår till dess att
frakturen är ett faktum, kan vara lång. För patienten
känns det därför ofta som att frakturen uppstår helt
utan orsak. Det kan förklaras med att sprickan växer
genom utmattning, och att brottet uppstår spontant
när sprickan når en kritisk storlek.
Beroende på sprickans lokalisation och belast-

ningens riktning kan risken för frakturer variera.
Sprickor med hög risk är ofta lokaliserade på insidan
av kaviteten, i övergången mellan kavitetsbottnen
och kavitetsväggen. Dessa sprickor resulterar ofta
i kuspfrakturer. Beroende på sprickans riktning
kan symtom uppstå vid belastning. Banerjee med
medarbetare (2010) har publicerat två översiktsartiklar som beskriver problemen med diagnostik
och behandling [50, 51].
Det saknas konsensus om hur frakturer ska förebyggas i samband med restauration av tänder [52].
Problemet är komplext, eftersom många faktorer
påverkar styrkan hos den restaurerade tanden. Det
är inte helt klarlagt i vilken grad en adhesiv restaurationsteknik kan motverka frakturer. Vissa författare
rekommenderar att kusparna avlastas för att lindra
eventuella symtom, och för att öka den restaurerade
tandens hållbarhet [53]. Eftersom förutsättningarna
för frakturer varierar från fall till fall, är det svårt att
ge generella rekommendationer för hur problemet
ska förebyggas och behandlas.
Som tidigare nämnts blir fyllningarna större ju
oftare man gör om dem [3]. Dessutom avlägsnas
mer intakt tandsubstans när man byter ut en kompositfyllning än vad fallet är med amalgam [54]. För
att minska risken för komplikationer som frakturer
och pulpaskador bör man överväga om reparation
kan vara ett alternativ till utbyte av hela fyllningen.
Reparation av kompositfyllningar kan vara ett sätt
att öka fyllningarnas livslängd. I en klinisk undersökning med 22 års uppföljning var AFR 1,9 procent. Men om författarna kategoriserade reparerade fyllningar som lyckade, eftersom merparten
av fyllningen var intakt, justerades AFR ner till 0,7
procent [55].
Opdam med medarbetare (2012) har visat på
liknande resultat med en reduktion i AFR från 1,8
procent till 0,7 procent, om reparerade fyllningar
räknades som lyckade i det statistiska materialet [56]. En Cochrane-rapport från 2014 påpekar
emellertid att det fram till rapportens datum inte
publicerats några RCT:er om effekten av reparation kontra fullständigt byte av fyllning. Baserat på
tillgänglig litteratur kan man därför tills vidare inte
dra den slutsatsen att reparation av kompositfyllningar är en bättre behandling än ett fullständigt
byte av fyllning [57].
SLUTSATS

Dentala kompositer har genomgått en betydande
utveckling sedan de lanserades för över 50 år sedan, och kompositfyllningars hållbarhet bör i dag
kunna förväntas vara densamma som – eller bättre än – amalgamfyllningarnas. Dagens kompositer
är generellt bra, fyllningarnas hållbarhet är framför allt beroende av förhållanden som är relaterade till patienten och operatören.
Eftersom sekundär karies och frakturer i dag är
de vanligaste orsakerna till att fyllningar går sönder,
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bör tandläkare vara extra uppmärksamma när de
gör fyllningar hos patienter med hög kariesaktivitet
och hård ocklusion. Kariesaktiva patienter bör få
en parallell behandling med en sträng profylaktisk
regim som repeteras vid varje undersökning i syfte
att reducera kariesrisken.
Fyllningsmaterialen är under konstant utveckling,
och vi uppmanar klinikerna att hålla sig uppdaterade genom att läsa producentoberoende studier
av god kvalitet.
ENGLISH SUMMARY

How do resin composites perform in the long run?
Simen E Kopperud, Álfheiður Ástvaldsdóttir and
Thomas Jacobsen
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Restorative dental treatments still lay claim to a large
proportion of dentists’ working day. Following the
phasing-out of amalgam as a restorative material,
composite resin has become the dominating material of choice amongst dentists. The development
of both restorative materials and techniques aim
to improve treatment outcomes. At present, there
are a wide variety of resin composite materials on
the market and the development of new products

is rapid. The ability to predict results in the clinic
based on only in vitro studies, is however limited. It
is therefore necessary to perform clinical trials that
test the restorative materials under realistic conditions. Clinical trials of restoration longevity include
randomized controlled trials (RCTs), retrospective
cross-sectional studies and practice-based studies,
which all have different strengths and weaknesses.
Some few systematic reviews have compared and
evaluated clinical studies on restoration longevity. Secondary caries and fractures are considered
to be the most common reasons for replacement
of resin composite fillings. Since the development
of secondary caries and other restoration failures
takes some time, it is crucial that clinical studies
have long observation times to be able to provide
reliable results. Resin composites are today considered to have comparable longevity with amalgam,
presenting annual failure rates (AFRs) of 1–3 percent. Four main factors seem to influence restoration longevity; the material, the method, the operator and the patient. Today’s resin composites are
generally of good quality, so the longevity of a restoration is above all dependent on factors related to
the patient and operator. l
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