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Hälsoekonomisk vinst vid generell fissurförsegling av molarens 
ocklusalyta har ifrågasatts i takt med en minskad kariesförekomst.  
En jämförande registerstudie avseende status på molarer hos 19-åringar 
inom tre geografiska områden med olika fissurförseglingsprogram har 
utförts. I området med generellt fissurförseglingsprogram förelåg lägre 
förekomst av manifest karies och fyllningar på molarers ocklusalyta.  
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Karies drabbar i stor utsträckning permanenta mo-
larens ocklusalyta [1–3], med störst risk de två för-
sta åren efter tandens eruption [2, 4].

En metod att förhindra kariesutvecklingen på 
molarens ocklusalyta är att försegla dess fåror och 
gropar med ett fissurförseglingsmaterial [5, 6]. I en 
systematisk översiktsartikel har resinbaserad fis-
surförsegling medfört större kariesförebyggande 
effekt på ocklusalytan än fluorlackning en gång 
i halvåret [5]. Fissurförsegling med resinbaserat 
material tillsammans med fluorlackning skyddar 
ocklusalytan bättre från kariesutveckling än enbart 
fluorlackning [5]. Statens beredning för medicinsk 
och social utvärdering (SBU) rapporterar att resin-
baserad fissurförsegling har en kariesförebyggande 
effekt men att det vetenskapliga underlaget är be-
gränsat [6]. 

I Region Jönköpings län introducerades ett gene-
rellt fissurförseglingsprogram 1986/87 med rekom-
mendation att fissurförsegla samtliga permanenta 
molarer snarast efter eruption [7]. Wendt et al [8] 
har visat att förstamolaren och andramolaren i 65 
procent av fallen hade intakta fissurförseglingar 15 
respektive 20 år efter utförd fissurförsegling [8]. En 
kohortstudie redovisar 64–76 procent retention 
av fissurförseglingar på permanenta molarer vid 
20 års ålder [9]. 

Ett digitalt svenskt kvalitetsregister för karies 
och parodontit, SKaPa, tillkom 2007. Ett av SKaPas 

syften är att stimulera till utveckling och förbättring 
av tandvårdens kvalitet och behandlingsresultat för 
såväl förebyggande som sjukdomsbehandlande och 
reparativa/operativa metoder [10]. 

I studien ingick region Jönköpings län med ett 
generellt fissurförseglingsprogram [7], Region 
Kalmar län där generellt fissurförseglingsprogram 
infördes 2012 [11] samt Göteborgs kommun där ett 
generellt fissurförseglingsprogram inte ingår i bas-
profylaxen [12]. 

I Socialstyrelsens sammanställning för de aktuella 
områdena, ”Karies bland barn och unga – epidemio-
logi år 2015”, noterades följande medelvärden för 
DFT: Region Jönköpings län 1,73; Region Kalmar 
län 2,41 och Västra Götalandsregionen 2,16 [13].

Syftet med registerstudien var att, på 19-åringar 
födda 1996, inom tre olika regioner 
• jämföra karies- och fyllningsförekomst på första- 

och andramolarens ocklusalyta 
• söka bedöma om tandhälsovårdsprogram inne-

hållande tidig preventiv åtgärd (fissurförsegling) 
i syfte att förhindra karies i molarers ocklusalyta 
har effekt över tid.

MATERIAL OCH METOD
Ur SKaPas kvalitetsregister för år 2015 hämtades 
uppgifter på personnummernivå (kodade) avseende 
permanenta första- och andramolarer på 19-åring-
ar, födda 1996. Registerutdraget inkluderade pa-
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tientinformation från samtliga folktandvårdskli-
niker i Region Jönköpings län, Region Kalmar län 
samt Göteborgs kommun. I Göteborgs kommun 
exkluderades en akuttandvårdsklinik samt stu-
dentkliniken på Odontologiska Institutionen, Gö-
teborgs Universitet.

Studien godkändes av regionala etikprövnings-
nämnden vid Linköpings Universitet (dnr 2017/362-
31). SKaPas styrgrupp beviljade utlämnande av 
data efter att SKaPas vetenskapliga råd tillstyrkt 
(LK/170787). Ansvariga för tandvården inom res-
pektive län/region har delgivits studiens syfte och 
uppläggning.

Vid insamling av data användes följande defi-
nitioner:
• Saknad molar = Aplasi/agenesi, retinerad tand, 

tand ej erupterad, extraherad tand, extraherad 
tand på grund av karies och helprotes. 

• Skadad molar = Manifest karies, sekundärkaries 
och restaurerad tand. 

• Intakt molar = Frisk tand, tand under eruption, 
erup terad tand, fissurförsegling och initialkaries. 
Vid beräkning på ocklusalytan exkluderades 

samtliga permanenta molarer som saknades eller 
som uppvisade approximala, buckala eller linguala 
tvåytsfyllningar där ocklusalytan var involverad. 
Kvarvarande molarer (ocklusalytor) delades in i 
två binära utfallsmått: 
• Skadad ocklusalyta = Manifest karies, sekundär-

karies och restaurerad tand med restaurering be-
gränsad till ocklusalytan.

• Intakt ocklusalyta = Frisk yta, tand under erup-
tion, erupterad tand, fissurförsegling och initial-
karies.
Totalt insamlades uppgifter från 8 270 patienter 

och 66 160 molarer. Av samtliga patienter var 3 583 
(85 procent täckningsgrad) från Region Jönköpings 
län, 1 987 (77 procent täckningsgrad) från Region 
Kalmar län och 2 700 (48 procent täckningsgrad) 
från Göteborgs kommun. Täckningsgraden base-
ras på antalet folkbokförda 19-åringar i respektive 
område kalenderåret 2015, enligt statistiska cen-
tralbyrån (SCB). 

Statistik
För beräkning avseende förekomst av solitär ock-
lusal skada och skillnader mellan första- och an-
dramolaren mellan samtliga regioner har Fishers 

exakta test använts (SAS/Stat, Futurum, Region 
Jönköpings län).  

RESULTAT
Av samtliga molarer saknades 980, 15 028 var ska-
dade och 50 152 var intakta. Av de skadade mola-
rerna uppvisade 1 884 approximala, buckala eller 
lin guala  enytsfyllningar och 5 380 tvåytsfyllningar 
där ocklusalytan var involverad. Totalt dokumente-
rades 7 348 solitärt skadade ocklusalytor. 

I Göteborgs kommun var 15 procent av mola-
rernas ocklusalytor skadade, i Region Kalmar län 
14 procent och i Region Jönköpings län 9 procent, 
se figur I. 

I tabell 1 redovisas fördelning av skadade ock-
lusalytor för respektive tandpar per region. Det 
framgår att Region Jönköpings län hade lägst 
förekomst av skadade ocklusalytor för samtliga 
tandpar. 16 + 26 uppvisade för samtliga regioner 
den högsta sjukdomsfrekvensen. En större andel 
skadade förstamolarer återfanns i överkäken jäm-
fört med underkäken. Beträffande andramolaren 
var förhållandena omvända: underkäksmolarerna 
hade högre procentuell förekomst av kariesskador 

16 + 26 36 + 46 17 + 27 37 + 47

Totalt Skadade (%) Totalt Skadade (%) Totalt Skadade (%) Totalt Skadade (%)

Göteborgs kommun 4 559 17 4 565 13 5 083 14 5 003 17

Region Kalmar län 3 439 17 3 476 13 3 822 10 3 700 15

Region Jönköpings län 6 315 11 6 343 8 6 941 8 6 801 10

Tabell 1. Totala antalet tänder (mätt i tandpar) som inkluderades 
på ocklusalytenivå och procentuell andel skadade ocklusalytor.

Figur I. Procentuell fördelning av skadade ocklusalytor på permanenta molarer fördelat per 
region. Skillnaden mellan Region Jönköpings län och Göteborgs kommun respektive Region 
Kalmar län är statistiskt signifikant (p < 0,05). 
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och fyllningar. Detta mönster återfanns i samtliga 
regioner.   

Av figur och tabell framgår att förekomst av ska-
dade molarer var lägre i Region Jönköpings län med 
tidigt generellt fissurförseglingsprogram. 

DISKUSSION
Denna registerstudie visar att, beroende på regi-
on, 9–15 procent av samtliga molarer hade skadad 
ocklusalyta. De flesta molarer, och dess ock lu sal-
ytor, var intakta vid 19 års ålder och detta bör tas 
som intäkt för att en väl fungerande förebyggande 
tandvård medfört en låg kariesförekomst på popu-
lationsnivå inom de undersökta områdena.  

Studien omfattar drygt 8 000 individer och gjor-
des möjlig genom tillgång till ett etablerat kvalitets-
register (SKaPa). Registerforskning är relativt nytt 
inom tandvården och en viktig framtida källa till 
kunskap och kvalitetsförbättring [14].

Vid uppföljning av tandhälsotillståndet på mo-
larers ocklusalyta är 19 års ålder lämplig då analy-
sen speglar sju respektive tolv års uppföljning efter 
tanderuption.

I Region Jönköpings län, med etablerat generellt 
fissurförseglingsprogram, förelåg statistiskt säker-
ställt lägre förekomst av skadade permanenta mo-
larers ocklusalyta vid 19 års ålder i jämförelse med 
Göteborgs kommun och Region Kalmar län. Det är 
rimligt att anta att denna skillnad kan härledas till 
att ett generellt fissurförseglingsprogram har effekt 
även på populationer med låg kariesförekomst.  

Med studiens upplägg följer begränsningar. I 
registret saknas säkra uppgifter om hur stor an-
del av samtliga molarer som fissurförseglades i 
respektive område, då fissurförsegling registreras 
som en lokal åtgärd. Andra studier har tidigare 
rapporterat en förekomst av intakta förseglingar 
upp till 80 procent vid vuxen ålder i Region Jön-
köpings län [8, 9].      

Täckningsgraden varierade i de studerade områ-
dena mellan 48 och 85 procent. I Göteborgs kom-
mun hade hälften av alla 19-åringar ingen regist-
rerad undersökningskod år 2015 och uppgifter om 
deras tandhälsa saknades. En förklaring kan vara 
en sedan tidigare förlängd avgiftsfri tandvård till 
24 år i Västra Götalandsregionen [12]. Detta kan 
ha resulterat i att 19-åringar inte kallas in för re-

visionsundersökning med samma intervall som 
i Region Kalmar län och i Region Jönköpings län. 
Som jämförelse noteras en täckningsgrad på 62 
procent i Socialstyrelsens epidemiologiska data 
avseende kariesförekomst hos 19-åringar folk-
bokförda i Västra Götalandsregionen 2015 [13]. I 
SKaPas register ingår huvudsakligen uppgifter från 
offentlig tandvård. De flesta barn och ungdomar 
får dock antas ingå under den offentliga tandvår-
den. Privata tandvårdsgivare omfattas inte heller 
formellt av regionernas vårdprogram. 

Aktuellt registeruttag bör betraktas som ett 
tvärsnitt av hur kariesbilden såg ut på molarer hos 
19- åringar födda 1996 i tre svenska regioner. I vårt 
material saknas uppgifter om socioekonomiskt 
status, tidigare karieserfarenhet (bortsett från 
permanenta molarer), aktuella kallelseintervall 
och individuella profylaxåtgärder inom respektive 
region. Påverkan av socioekonomiska faktorer bör, 
om större delen av barnpopulationen i regionerna 
studeras, vara negligerbar. Förlängda behandlings-
intervall inom barntandvården reducerar antalet 
undersökta barn ett visst år, men påverkar inte ka-
ries progressionsförlopp i sig [15]. De jämförda re-
gionerna tillämpar individanpassad profylax med 
hänsyn till odontologisk risk (frisk/risk/sjuk), och 
har profylaxprogram med i stort samma innehåll 
[6, 11, 12]. Det mest konklusiva undantaget är att 
Region Jönköpings län var den enda region som 
erbjöd ett generellt fissurförseglingsprogram till 
aktuell studiepopulation.  

Flertalet regioner i Sverige utför i dag fissurför-
segling baserad på individuell riskbedömning. Ett 
generellt fissurförseglingsprogram kan dock mo-
tiveras då klinisk prediktering av framtida karies i 
molarers ocklusalyta är osäker och att denna tandyta 
har störst kariesbenägenhet även i populationer 
med låg kariesförekomst [16].  

KONKLUSION
Denna studie, med uppgifter hämtade från SKaPas 
kvalitetsregister, visar att användandet av ett gene-
rellt fissurförseglingsprogram har samband med 
ett ökat antal friska ocklusalytor vid 19 års ålder.

SKaPas kvalitetsregister möjliggör stora och pre-
ciserade observationsstudier.

SLUTSATS OM KLINISK RELEVANS
Mot bakgrund av studieresultatet bör ett generellt 
fissurförseglingsprogram – där samtliga barn och 
ungdomar erbjuds ocklusala fissurförseglingar på 
permanenta molarer kort tid efter molarernas er-
uption – övervägas. l

” I Region Jönköpings län, med etablerat generellt fissurförseglingsprogram,  
förelåg statistiskt säkerställt lägre förekomst av skadade permanenta molarers  
ocklusalyta vid 19 års ålder i jämförelse med Göteborgs kommun och Region Kalmar län.”

” I registret saknas säkra uppgifter om hur stor  
andel av samtliga molarer som fissurförseglades  
i respektive område …”
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