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Inledning

Socialstyrelsen har i detta dokument samlat det vetenskapliga underlaget för
Nationella riktlinjer för vuxentandvård 2011. I riktlinjerna tar Socialstyrelsen upp
 metoder för beteendepåverkan
 karies
 sjukdomar i vävnader kring tänder och tandimplantat
 sjukdomar i tandpulpa och i periradikulära vävnader
 smärta och funktionsstörningar i mun, ansikte och käkar
 bett- och tandpositionsavvikelser
 total och partiell tandlöshet.
Varje avsnitt i det vetenskapliga underlaget består av ett antal tillstånds- och
åtgärdskombinationer (även kallade rader), exempelvis fluorlackning vid
förhöjd risk för kronkaries (rad B18). Totalt redovisar Socialstyrelsen 397
sådana tillstånds- och åtgärdskombinationer (rekommendationer).
I detta dokument redogör Socialstyrelsen för samtliga rekommendationer
och det underlag som ligger till grund för dem. Varje rekommendation
grundar sig på hur allvarligt tillståndet är, vilken effekt åtgärden har vid det
specifika tillståndet och vilket vetenskapligt stöd som finns för effekten.
Dessutom ingår en hälsoekonomisk bedömning.
En mer utförlig beskrivning av arbetet med att ta fram det vetenskapliga
underlaget finns i metodbilagan. De nationella riktlinjerna inklusive metodbilagan redovisas i sin helhet på www.socialstyrelsen.se/tandvardsriktlinjer.

Så läser du det vetenskapliga underlaget
Högst upp på varje sida hittar du ett radnummer och vilken kombination av
tillstånd och åtgärd som underlaget gäller. Därefter följer en sammanfattande ruta där rangordning och motivering till rangordning framgår. Tillstånds- och åtgärdskombinationerna rangordnas i en tiogradig skala, där
Socialstyrelsen anger hur angelägen åtgärden är för det aktuella tillståndet.
Låga siffror anger en hög angelägenhetsgrad medan höga siffror är svagare
rekommendationer. 1 är alltså den starkaste rekommendationen och 10 den
svagaste. Siffran bör också tolkas utifrån det tillstånd som avses eftersom
tillståndets svårighetsgrad har betydelse för rangordningen. Detta innebär att
en åtgärd med siffran 5 kan vara den högst prioriterade åtgärden för ett något lindrigare tillstånd. Det är viktigt att se en rekommendation i förhållande
till andra rekommendationer vid samma tillstånd.
Om Socialstyrelsen bedömer att tandvården endast bör erbjuda en åtgärd
inom ramen för kontrollerade studier markerar vi detta med ”FoU”. Om det
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finns tillräckligt med stöd för att rekommendera tandvården att inte alls erbjuda åtgärden markerar vi detta med ”icke-göra”.
För varje tillstånds- och åtgärdskombination redovisar Socialstyrelsen
vilka studier som ingår i underlaget. Dessutom redovisas en slutsats om åtgärdens effekt. Sist i slutsatsen görs även en bedömning av underlagets evidensstyrka, det vill säga vilket vetenskapligt belägg som finns för åtgärdens
effekt.
I slutet av varje kapitel (ämnesområde) finns en förklaringstext som beskriver några av de tillstånd och åtgärder som ingår inom ämnesområdet.
Figur 1 – Exempel på redovisning av det vetenskapliga underlaget för en tillstånds- och
åtgärdskombination.

Radnummer –
använd detta nummer för att hitta rätt
när du växlar mellan
dokumentet Stöd för
styrning och ledning, det vetenskapliga underlaget och
tillstånds- och åtgärdslistan.

Tillstånd och åtgärd

Rangordning –skala från
1 till 10 där 1 = högst
prioritet

Slutsatser om behandlingens effekter

Evidensstyrka – t.ex. måttlig evidensstyrka eller expertgruppsbedömning
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Så läser du effektstorlekarna
I det vetenskapliga underlaget värderas ibland effekten av en åtgärd i ord.
Detta gäller alltid då vetenskaplig underlaget saknas eller är otillräckligt, det
vill säga när Socialstyrelsens expertgrupp har tagit ställning till behandlingens effekter. Detta arbetssätt har valts eftersom kvantitativt uttryckta punktskattningar kan ge en falsk bild av exakthet. I metodbilagan
(www.socialstyrelsen.se/tandvardsriktlinjer) redovisas underlag för hur de
vetenskapliga faktagrupperna har värderat de olika effektstorlekarna för
vissa effektmått.
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Metoder för beteendepåverkan

Därför belyser Socialstyrelsen området
Hälsa förutsätts vara en resurs för alla personer. I prioriteringsutredningen
(SOU1995:5) gavs förebyggande insatser högsta prioritet efter behandling
av livshotande tillstånd, under förutsättning att metoden som används är effektiv. Det är väl känt att munhälsa och munsjukdomar effektivt kan påverkas av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. En stor del av
dessa insatser utgörs av egenvård som den enskilda personen ansvarar för.
Det är dock inte lika känt hur enskilda personer förmås att utföra egenvård
effektivt. Det finns olika åtgärder och metoder för att hjälpa personer i behov av förändrade levnadsvanor och beteenden och för att bevara eller förstärka ett befintligt gott tillstånd. Att identifiera vilka metoder som är mest
effektiva för att förändra beteendet är viktigt för både den enskilda individen
och tandvården: individen för att uppnå ett större välbefinnande och tandvården för att använda sina resurser på ett effektivt sätt.
Begreppet hälsa inkluderar patientens uppfattning om sin hälsa och livskvalitet samt professionens bedömning av om sjukdom förekommer eller
inte. Det hälsofrämjande perspektivet syftar till att besvara frågan: Hur gör
jag för att fortsätta att vara frisk och behålla min hälsa? Det sjukdomsförebyggande perspektivet söker svaret på frågan: Hur gör jag för att undvika att
bli sjuk eller för att undvika att min sjukdom förvärras? Hälsofrämjande metoder syftar till att påverka människors levnadsvanor och därmed tillförs en
etisk dimension. Genom att identifiera de mest effektiva hälsofrämjande metoderna som dessutom stöder individens delaktighet och autonomi fullföljs
intentionerna i hälso- och sjukvårdslagen (1982:783) och tandvårdslagen
(1985:125).

Detta ingår i området
I området ingår metoder för bevarande, förstärkande eller förändring av
munhälsobeteende med inriktning på vuxna. Tillstånden som har varit utgångspunkt för arbetet är
 vuxna personer med god oral hälsa
 vuxna med oral sjukdom eller förhöjd sjukdomsrisk där riskfaktorn är
o
bristande munhygien
o
rådande matvanor
o
tobaksbruk.
Grunden i alla hälsofrämjande åtgärder i riktlinjerna är att de personer som
möter tandvården får någon form av råd om munhälsobeteendet. Råden är
indelade i 5 nivåer – hälsoinriktade råd, standardiserad rådgivning, rådgivning med eller utan särskild uppföljning samt beteendemedicinsk prevention
och behandling. De två första nivåerna utgörs av korta, i huvudsak standardiserade råd medan de tre övriga tar lite mer tid i anspråk och är mer indivi10

duellt anpassade. Nivåerna är i stort sett lika för de granskade områdena
munhälsovanor, matvanor och tobaksbruk.
Åtgärdens effekter på sjukdomsförekomst har inte studerats inom detta
område. Studier med personer 15 år har inkluderats. Det studerade området
har begränsats till munhygien-, mat- och tobaksvanor. I tobaksvanor ingår
inte snus eftersom det identifierade vetenskapliga underlaget som omfattar
vuxna personer avser bruk av snusprodukter som inte är relevanta för
svenska förhållanden.
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Åtgärder för vuxna med god oral hälsa och för
vuxna med oral sjukdom eller förhöjd
sjukdomsrisk
A1.1
Tillstånd: God oral hälsa
Åtgärd: Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande återkoppling
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara sin orala hälsa. Siffran 3 är den högsta
möjliga rangordningen för tillståndet. Hälsoinriktade råd och
återkoppling har god effekt på individens delaktighet och
autonomi och har därmed möjlighet att positivt påverka den
orala hälsan. Kostnaden har bedömts låg per vunnen effekt.
Effekten av åtgärden har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara
sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 För personer med god oral hälsa har hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande återkoppling god effekt på individens delaktighet och autonomi
när det gäller att göra aktiva val för fortsatt god oral hälsa (expertgruppsbedömning).
Studier saknas av effekten av att ge råd till personer utan en känd sjukdom
eller risk för sjukdom.
Det finns vetenskapligt underlag för att levnadsvanor och beteenden påverkar sjukdomsförekomsten inom tandvårdens områden [1-3]. Prevention
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med dokumenterad nytta rankas högt i prioriteringsutredningen
(SOU1995:5). Även om vetenskapligt stöd saknas för att visa effekten av
råd till friska personer för att behålla hälsosamma vanor eller åstadkomma
beteendeförändringar, är överföringen av kunskap om sjukdomar och möjligheten att förebygga dem grundläggande för att göra patienten delaktig och
autonom [4]. Personen görs delaktig och autonom genom empowerment
som innebär att personen har makt, kontroll och tilltro till den egna förmågan (självtillit) [5]. Återkoppling i form av bekräftelse och förstärkning
av personens hälsofrämjande beteende skapar förutsättningar för hälsosamma val och ansvar för den egna munhälsan [6]. Ökat egenansvar kan
medföra att personen nyttjar en mindre del av tandvårdens resurser.
Råd riktade till alla människor, utan hänsyn tagen till individens risk för
att drabbas av en munsjukdom, krävs även för att uppfylla kraven som ställs
i God vård enligt de indikatorer som är valda för att utvärdera de olika områdena i God vård [7].
Expertgruppens bedömning är att för personer med god oral hälsa har hälsoinriktade råd och återkoppling god effekt på individens delaktighet och
autonomi när det gäller att göra aktiva val för en fortsatt god oral hälsa. Patientcentrerade råd och återkopplingar, i form av bekräftelse och förstärkning av personens hälsofrämjande beteende, till personer med god oral hälsa
ökar människors ansvar för den egna hälsan.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Oönskade effekter finns inte beskrivna i underlaget.
Hälsoekonomisk bedömning
För vuxna individer utan någon känd oral sjukdom och riskfaktor innebär ett
kort hälsoinriktat samtal med återkoppling en insats på 5 minuter eller
mindre, och därmed en låg kostnad. Effekten mäts i möjligheten till att individen blir aktivt delaktig i beslutet att bevara en god oral hälsa. Givet att
samtalet har effekt och gör patienten mer delaktig skattas kostnaden per
vunnen effekt som låg. Det saknas här alternativa behandlingar. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
Referenser
SBU. Prevention of Dental Caries. A Systematic review. The Swedish
Council on Technology Assessment in Health Care SBU report No161 In
Swedish. 2002.
2.
SBU. Kronisk parodontit - prevention, diagnostik och behandling.
Rapport nr 169. 2004:
3.
SBU. Caries Diagnosis, Risk Assessment and Non-operative Treatment
of Early Caries Lesions. The Swedish Council on Technology Assessment
in Health Care SBU report No 188 In Swedish. 2007.
4.
Bandura, A. Health promotion by social cognitive means. Health Educ
Behav. 2004; 31(2):143-64.
1.
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Rappaport, J. Terms of empowerment/exemplars of prevention: toward
a theory for community psychology. American journal of community
psychology. 1987; 15(2):121-48.
6.
Ajzen, I. Perceived behaviour control, self-efficacy, locus of control,
and theory of planned behaviour. . Journal of Applied Social Psychology.
2002; 32:1-120.
7.
Socialstyrelsen. God vård – om ledningssystem för kvalitet och
patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. (SOSFS 2005:12). 2006.
5.

A2.1
Tillstånd: Oral sjukdom eller förhöjd sjukdomsrisk där bristande
munhygien är en riskfaktor
Åtgärd: Standardiserad rådgivning
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention
för att bevara sin orala hälsa, förebygga sjukdomar och/eller
förhindra en fortsatt sjukdomsutveckling. Siffran 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Standardiserad
rådgivning bedöms sakna effekt och åtgärden bedöms inte vara
kostnadseffektiv. Effekten av åtgärden har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är
bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara
sin orala hälsa, förebygga sjukdomar och/eller förhindra en fortsatt sjukdomsutveckling.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 För vuxna med en oral sjukdom eller förhöjd sjukdomsrisk där bristande munhygien är en riskfaktor ger standardiserad rådgivning ingen effekt
på munhygienbeteendet (expertgruppsbedömning).
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I underlaget ingår två randomiserade kontrollerade studier, en med utfallet självrapporterat munhygienbeteende och en med utfallet gingivit, med en
uppföljningstid av ett år [1, 2]. Kort information vid ett enstaka tillfälle påverkade inte användningen av tandborste, tandstickor och protesrengöring
[1] eller förekomsten av plack på delproteser [2]. I underlaget ingår även två
randomiserade kontrollerade studier på tandreglerade tonåringar, med kortare uppföljningstid än tre månader. I studierna gavs olika former av rådgivning. En liten effekt på munhygien observerades efter fyra veckor [3], däremot sågs ingen effekt efter åtta veckor [4].
Socialstyrelsens expertgruppsbedömning är att standardiserad rådgivning
inte leder till förändrade munhygienvanor.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Oönskade effekter finns inte beskrivna i underlaget.
Hälsoekonomisk bedömning
För vuxna med oral sjukdom eller förhöjd sjukdomsrisk, där bristande munhygien är en riskfaktor, ger standardiserad rådgivning ingen effekt och bedöms därför inte vara kostnadseffektiv. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
Referenser
Rantanen, T, Siirila, HS, Lehvila, P. Effect of instruction and
motivation on dental knowledge and behavior among wearers of partial
dentures. Acta odontologica Scandinavica. 1980; 38(1):9-15.
2.
Ribeiro, DG, Pavarina, AC, Giampaolo, ET, Machado, AL, Jorge, JH,
Garcia, PP. Effect of oral hygiene education and motivation on removable
partial denture wearers: longitudinal study. Gerodontology. 2009;
26(2):150-6.
3.
Ay, ZY, Sayin, MO, Ozat, Y, Goster, T, Atilla, AO, Bozkurt, FY.
Appropriate oral hygiene motivation method for patients with fixed
appliances. The Angle orthodontist. 2007; 77(6):1085-9.
4.
Lees, A, Rock, WP. A comparison between written, verbal, and
videotape oral hygiene instruction for patients with fixed appliances. J
Orthod. 2000; 27(4):323-8.
1.
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A2.2
Tillstånd: Oral sjukdom eller förhöjd sjukdomsrisk där bristande
munhygien är en riskfaktor
Åtgärd: Rådgivande samtal
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet innebär att en person har behov av intervention för
att bevara sin orala hälsa, förebygga sjukdomar och/eller förhindra en fortsatt sjukdomsutveckling. Siffran 3 är den högsta
möjliga rangordningen för tillståndet. Rådgivande samtal har
en låg effekt och en liten möjlighet att positivt påverka den
orala hälsan. Effekten av åtgärden har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är
bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär att en person har behov av intervention för att bevara sin
orala hälsa, förebygga sjukdomar och/eller förhindra en fortsatt sjukdomsutveckling.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 För vuxna med oral sjukdom eller förhöjd sjukdomsrisk där bristande
munhygien är en riskfaktor kan rådgivande samtal ge en låg positiv effekt på
munhygienbeteendet (expertgruppsbedömning).
I litteratursökningen identifierades sju kliniska studier med en uppföljningstid på över tre månader [1-7]. Fyra av dessa studier jämförde rådgivning mot
obehandlade kontroller [1, 3-5]. Resterande tre studier [2, 6, 7] betraktades
som observationsstudier vid evidensgraderingen eftersom rådgivning gavs
till kontrollgruppen. Studier med mycket korta uppföljningstider (< tre månader) ingår dessutom i underlaget [8-14].
Studier med uppföljningstider upp till två år som utvärderar självrapporterat beteende tyder på att individuell rådgivning ger en positiv påverkan på
munhygienbeteendet avseende tandborstning [1, 6] och interdental rengöring [3, 6]. I en studie påvisades dock ingen effekt på protesrengöring och
tandborstning [3].
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Studier med uppföljningstider på över tre månader som utvärderar plack [2,
4-6] och gingivit [2, 4, 5, 7] redovisar en reduktion efter munhygienrådgivning. I två studier erhölls en positiv effekt men motsvarande effekt erhölls
även i en obehandlad kontrollgrupp [4, 5]. I studier med kortare uppföljningstider (en–två månader) och utan obehandlade kontroller minskade förekomsten av plack och gingivit efter en munhygieninstruktion [8-14].
Sammantaget bedöms plack- och gingivitreduktionen vara låg på längre sikt
(efter tre månader).
Socialstyrelsens expertgruppsbedömning är att individuell rådgivning vid
enstaka tillfällen kan ge en låg positiv effekt på munhygienbeteendet.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Oönskade effekter finns inte beskrivna i underlaget.
Hälsoekonomisk bedömning
För vuxna med oral sjukdom eller förhöjd sjukdomsrisk, där bristande munhygien är en riskfaktor, kan rådgivande samtal utan någon särskild uppföljning ge en viss effekt på munhygienbeteendet. Kostnaden uppgår till cirka
200 kronor (20 minuter enligt en referensprislista) och bedöms som en låg
kostnad. Kostnaden per vunnen effekt är inte bedömbar. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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A2.3
Tillstånd: Oral sjukdom eller förhöjd sjukdomsrisk där bristande
munhygien är en riskfaktor
Åtgärd: Rådgivande samtal med särskild uppföljning
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet innebär att en person har behov av intervention för
att bevara sin orala hälsa, förebygga sjukdomar och/eller förhindra en fortsatt sjukdomsutveckling. Siffran 3 är den högsta
möjliga rangordningen för tillståndet. Rådgivande samtal med
särskild uppföljning ger en positiv effekt på munhygienbeteendet och har därmed möjlighet att positivt påverka den orala
hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per vunnen
effekt är låg. Effekten av behandlingen har bedömts med stöd
från ett vetenskapligt underlag.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara
sin orala hälsa, förebygga sjukdomar och/eller förhindra en fortsatt sjukdomsutveckling.
Vilka studier ingår i granskningen?
I underlaget ingår åtta randomiserade [1-9] och två kliniskt kontrollerade
studier [10, 11]. I två av de randomiserade studierna ges rådgivning med en
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särskild uppföljning till kontrollgruppen [4, 5], vilka därför vid evidensgraderingen bedöms som observationsstudier. Fem studier har en obehandlad
kontrollgrupp [1, 3, 7, 9, 10].
En studie (redovisad i två artiklar) inkluderar 400 individer med en uppföljningstid av tre år [2, 3]. Två studier [4, 5], inkluderar 188 individer med
en uppföljningstid av tre månader respektive ett år. I båda dessa studier fick
kontrollgrupperna rådgivning med en särskild uppföljning i samband med
en konventionell parodontal behandling. Övriga inkluderade studier har ett
lågt bevisvärde och ingår i inte i underlaget för slutsatsen [1, 6-11].
Två randomiserade studier beskriver protesbärare [1, 7]. Fem studier beskriver effekterna av olika tilläggsinsatser jämfört med enbart rådgivning.
Tilläggsinsatser som beskrivs i studierna är gruppinformation, påminnelsebrev och social förstärkning (exempelvis genom att en rumskamrat ger återkoppling) [6, 8-11].
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 För vuxna med oral sjukdom eller förhöjd sjukdomsrisk, där bristande
munhygien är en riskfaktor, ger rådgivande samtal med särskild uppföljning
en måttligt positiv effekt på munhygienbeteendet (låg evidensstyrka).
Upprepade informationsinsatser och munhygieninstruktioner har positiv effekt på munhygienvanorna jämfört med ingen rådgivning. En större andel än
tidigare, 50–85 procent, utför regelbundet interdental tandrengöring [2]. Information och instruktioner varannan månad ger den bästa effekten på gingivitreduktionen (absolut effekt 45 procent) [3]. Plack reducerades med 35–
56 procent, gingivit minskade med 34–46 procent [4, 5] och antalet personer
som utförde interdental rengöring dagligen ökade med 55 procent men inte i
samma utsträckning som efter beteendemedicinsk prevention och behandling [5].
Bland de inkluderade studierna av lägre kvalitet minskar plack och gingivit samtidigt som användningen av tandtråd ökade över tid [8]. Plackförekomsten minskar något hos protesbärare (absolut effekt 4 procent) [1] respektive delprotesbärare [7]. Plack- och gingivitförekomsten påverkades
inte av reinstruktioner och kompletterande filmvisningar i tillägg till personlig information [6] eller av tillägg i form av gruppinformation [9] eller olika
former av feedback med bland annat social förstärkning [11]. Tilläggsåtgärder i olika former av förstärkt feedback [11] eller påminnelsebrev [10] gav
ingen ytterligare effekt på att förändra munhygienbeteendet.
Socialstyrelsens expertgruppsbedömning är att rådgivande samtal med
särskild uppföljning har en positiv påverkan på beteenden och vanor avseende munhygien, vilket visas genom en minskad plack- och gingivitförekomst samt ett förbättrat självrapporterat munhygienbeteende.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Oönskade effekter finns inte beskrivna i underlaget.
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Hälsoekonomisk bedömning
För vuxna med oral sjukdom eller förhöjd sjukdomsrisk, där bristande munhygien är en riskfaktor, ger rådgivande samtal med särskild uppföljning en
positiv effekt på munhygienbeteendet. Kostnaden uppgår till cirka 400 kronor (40 minuter inklusive tid för uppföljning enligt en referensprislista) och
bedöms som en låg kostnad per vunnen effekt. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på expertgruppens slutsats.
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A2.4
Tillstånd: Oral sjukdom eller förhöjd sjukdomsrisk där bristande
munhygien är en riskfaktor
Åtgärd: Beteendemedicinsk prevention och behandling
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention
för att bevara sin orala hälsa, förebygga sjukdomar och/eller
förhindra en fortsatt sjukdomsutveckling. Siffran 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Beteendemedicinsk prevention och behandling med syfte att påverka munhygienvanor har en god effekt när det gäller att positivt påverka munhygienbeteenden och därmed den orala hälsan. Åtgärden har bättre effekt jämfört med rådgivande samtal med
eller utan en särskild uppföljning. Socialstyrelsen har bedömt
att kostnaden per vunnen effekt är låg. Effekten av behandlingen har bedömts med stöd från ett vetenskapligt underlag.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara
sin orala hälsa, förebygga sjukdomar och/eller förhindra en fortsatt sjukdomsutveckling.
Vilka studier ingår i granskningen?
I underlaget ingår en systematisk översikt som utvärderar interventioner utifrån psykologiska och beteendeinriktade modeller eller teorier som används
i syfte att förbättra följsamheten till rekommendationer (”adherence”) avseende munhygien hos vuxna (21–70 år) med gingivit eller parodontit [1].
Den systematiska översikten omfattar fyra randomiserade kontrollerade studier och totalt 344 deltagare [2-5]. Heterogeniciteten bland de ingående studierna är stor. Interventionerna i respektive studie bygger på Social Learning Theory [2], kognitiv beteendeterapi [3], Stage of Change [4] samt
Operant and Classical Conditioning [5]. Uppföljningstiden varierar mellan
fem veckor och sex månader.
I underlaget ingår dessutom två randomiserade kontrollerade studier med
hög kvalitet [6, 7]. I dessa studeras hur patienternas munhygienbeteende i
testgruppen påverkas med hjälp av ett individuellt utformat utbildningsprogram som baseras på kognitiva strategier och som utförs på patienter med en
parodontal sjukdom, och programmet jämförs med ett standardiserat munhygienprogram. Underlaget baseras även på en studie av [8] som bygger på
Theory of Reasoned Action och har 14 månaders uppföljningstid.
I underlaget ingår också en experimentell studie [9] med låg kvalitet som
bygger på socialkognitiv terapi. Studier med kortare uppföljningstid än 3
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månader har exkluderats [10-12]. En studie [13] kompletterar den hälsoekonomiska bedömningen.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 För vuxna med oral sjukdom eller förhöjd sjukdomsrisk, där bristande
munhygien är en riskfaktor, ger beteendemedicinsk prevention och behandlingar som utgår från teoribaserade beteendeförändringsmodeller en hög positiv effekt på munhygienbeteendet och är bättre än rådgivande samtal med
eller utan en särskild uppföljning (måttlig evidensstyrka).
Den systematiska översikten [1] pekar på att psykologiska och beteendeinriktade interventionsmetoder kan resultera i mindre plack jämfört med behandlingen i kontrollgrupp [2, 3, 5]. En studie visar på minskad gingival
blödning (absolut effekt 56 procent) efter fyra månader [2]. Två studier [6,
7] visar en reduktion av plackmängden i både test och kontrollgrupper, men
en större reduktion i testgrupperna (absolut effekt 14 respektive 25 procent).
I ettårsstudien [7] noterades en större reduktion av gingivit för testgruppen
jämfört med kontrollgruppen (absolut effekt 31 procent). Det kan därför finnas stöd för att plack och gingivit kan reduceras genom interventioner som
bygger på teoribaserade beteendeförändringsmodeller och att ett teoribaserat
munhygienprogram har bättre effekt jämfört med ett standardiserat program
som inte är teoribaserat.
I den systematiska översikten [1] beskrivs även hur användningen av
tandtråd och tandborste förbättrades mer i experimentgruppen jämfört med
kontrollgruppen i två av dessa studier [2, 3]. Personer som hade fått en teoribaserad intervention använde tandtråd och borstade tänderna fler gånger
per vecka jämfört med kontrollgruppen (60 procent respektive 26 procent).
Tydliga förbättringar av de självrapporterade munvårdsvanorna visas även i
andra studier där psykologiska och beteendeinriktade interventionsmetoder
används [6-8]. I en studie [6] hade den självrapporterade interdentala rengöringen efter tre månader ökat med 79 procent i testgruppen jämfört med 6
procent i kontrollgruppen. I ettårsstudien [7] ökade rengöringen i testgruppen på motsvarande sätt med 72 procent jämfört med 55 procent i kontrollgruppen. Den experimentella studien [9] visade en ökad användning av
tandtråd under behandlingsfasen, men vid uppföljningen två och sex månader senare skiljde sig inte användningen av tandtråd från baseline. Sammantaget finns stöd för att det självrapporterade munhälsobeteendet påverkas
genom interventioner som bygger på teoribaserade beteendeförändringsmodeller.
Sammanfattningsvis finns det ett vetenskapligt stöd för att beteendemedicinsk prevention och behandling har bättre effekt än standardiserad rådgivning och rådgivning med eller utan uppföljning, mätt i utfallen minskad
plack och minskad gingivit samt självrapporterat munhälsobeteende.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Oönskade effekter finns inte beskrivna i underlaget.
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Hälsoekonomisk bedömning
För vuxna med oral sjukdom eller förhöjd sjukdomsrisk, där bristande munhygien är en riskfaktor, ger beteendemedicinsk prevention och behandling
en positiv effekt på munhygienbeteendet. Kostnaden bedöms något högre
jämfört med standardiserad rådgivning och rådgivande samtal med eller
utan uppföljning. Samtidigt är åtgärden effektivare, vilket talar för att åtgärden ger en låg kostnad per vunnen effekt och bör vara kostnadseffektiv. Det
hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på expertgruppens slutsats, kompletterat med ett vetenskapligt underlag.
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A3.1
Tillstånd: Oral sjukdom eller förhöjd sjukdomsrisk där rådande
matvanor är en riskfaktor
Åtgärd: Standardiserad rådgivning
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara sin orala hälsa, förebygga sjukdomar
och/eller förhindra en fortsatt sjukdomsutveckling. Siffran 3
är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Standardiserad rådgivning saknar effekt och möjlighet att positivt
påverka den orala hälsan. Åtgärden bedöms inte vara kostnadseffektiv. Effekten av åtgärden har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är
bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara
sin orala hälsa, förebygga sjukdomar och/eller förhindra en fortsatt sjukdomsutveckling.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 För vuxna med oral sjukdom eller förhöjd sjukdomsrisk, där de rådande
matvanorna är en riskfaktor, ger standardiserad rådgivning ingen effekt för
att förändra matvanorna (expertgruppsbedömning).
Inga studier med denna inriktning hittades vid sökningar i databaser efter
studier som utvärderar metoder för att förändra vuxna patienters matvanor,
med syftet att förbättra munhälsan eller minska risken för munsjukdomar.
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Matvanorna kan påverka munhälsan negativt, framför allt ett högt och frekvent sackarosintag, men även andra kolhydrater kan ge den ogynnsamma
intraorala miljö som främjar kariesutveckling.
I hälso- och sjukvårdens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande
metoder [1] har rådgivning till vuxna patienter med ohälsosamma matvanor
studerats. Slutsatsen grundas på en systematisk översikt [2] där ingen skillnad gjordes mellan olika former av rådgivning. Ingen av de inkluderade studierna i översikten redovisade förändring av matvanor vid åtgärden enkla
råd.
Det är rimligt att anta att de slutsatser som har dragits för att påverka
kostrelaterade levnadsvanor också kan vara tillämpliga och överförbara på
vuxna individer som för sin tandhälsa behöver ändra ett kostrelaterat beteende som exempelvis innebär ett högt sockerintag.
Socialstyrelsens expertgruppsbedömning är att för vuxna med oral sjukdom eller förhöjd sjukdomsrisk, där rådande matvanor är en riskfaktor, saknas vetenskapligt underlag för evidensgradering. Standardiserad rådgivning
saknar effekt när det gäller att förändra matvanor.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Oönskade effekter finns inte beskrivna i underlaget.
Hälsoekonomisk bedömning
För vuxna med oral sjukdom eller förhöjd sjukdomsrisk, där rådande matvanor är en riskfaktor, ger standardiserad rådgivning ingen effekt för att förändra matvanorna och bedöms därför inte vara kostnadseffektivt. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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A3.2
Tillstånd: Oral sjukdom eller förhöjd sjukdomsrisk där rådande
matvanor är en riskfaktor
Åtgärd: Rådgivande samtal
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara sin orala hälsa, förebygga sjukdomar
och/eller förhindra en fortsatt sjukdomsutveckling. Siffran 3
är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Rådgivande samtal har mycket låg eller ingen effekt och möjlighet
att positivt påverka den orala hälsan. Åtgärden bedöms inte
vara kostnadseffektiv. Effekten av åtgärden har bedömts av
Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara
sin orala hälsa, förebygga sjukdomar och/eller förhindra en fortsatt sjukdomsutveckling.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 För vuxna med oral sjukdom eller förhöjd sjukdomsrisk, där de rådande
matvanorna är en riskfaktor, har rådgivande samtal ingen eller mycket låg
effekt på matvanorna (expertgruppsbedömning).
Inga studier med denna inriktning hittades vid sökningar i databaser efter
studier som utvärderar metoder för att förändra vuxna patienters matvanor,
med syftet att förbättra munhälsan eller minska risken för munsjukdomar.
Matvanorna kan påverka munhälsan negativt, framför allt ett högt och frekvent sackarosintag, men även andra kolhydrater kan ge en ogynnsam
intraoral miljö som främjar kariesutveckling.
I hälso- och sjukvårdens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande
metoder 2011 har rådgivning till vuxna patienter med ohälsosamma matvanor utvärderats [1]. Rådgivning vid ohälsosamma matvanor hos vuxna har
studerats i en randomiserad kontrollerad studie [2] som är inkluderad i en
systematisk översikt [3]. Allmänläkare gav 15 minuters rådgivning om kon-
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sumtion av bland annat frukt och grönsaker. Kontrollgruppen fick enkla råd.
Frukt- och grönsakskonsumtionen ökade med 1,31 (konfidensintervall 0,9–
4,49) portioner mer per vecka för interventionsgruppen än för kontrollgruppen. Evidensstyrkan bedömdes som måttlig.
Slutsatsen blev att vid ohälsosamma matvanor hos vuxna ger rådgivande
samtal en liten ökning av frukt- och grönsakskonsumtionen jämfört med
enkla råd [1]. Det är rimligt att anta att denna slutsats också är tillämplig och
överförbar på personer som för sin munhälsas skull ska ändra ett kostrelaterat beteende.
Socialstyrelsens expertgruppsbedömning är att för vuxna med oral sjukdom eller förhöjd sjukdomsrisk, där rådande matvanor är en riskfaktor, ger
rådgivning ingen eller mycket låg effekt på matvanorna.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Oönskade effekter finns inte beskrivna i underlaget.
Hälsoekonomisk bedömning
För vuxna med oral sjukdom eller förhöjd sjukdomsrisk, där rådande matvanor är en riskfaktor, har rådgivande samtal ingen eller mycket låg effekt
för att förändra matvanorna och bedöms därför inte vara kostnadseffektiv.
Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på
en expertgruppsbedömning.
Referenser
Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande
metoder. Vetenskapligt underlag, Socialstyrelsen. 2011:180.
2.
Sacerdote, C, Fiorini, L, Rosato, R, Audenino, M, Valpreda, M, Vineis,
P. Randomized controlled trial: effect of nutritional counselling in general
practice. Int J Epidemiol. 2006; 35(2):409-15.
3.
Brunner, EJ, Rees, K, Ward, K, Burke, M, Thorogood, M. Dietary
advice for reducing cardiovascular risk. Cochrane database of systematic
reviews (Online). 2007; (4):CD002128.
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A3.3
Tillstånd: Oral sjukdom eller förhöjd sjukdomsrisk där rådande
matvanor är en riskfaktor
Åtgärd: Rådgivande samtal med särskild uppföljning
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Det saknas underlag för att Socialstyrelsen ska kunna bedöma
effekten av rådgivningar med särskilda uppföljningar på förändringen av matvanor. Framtida forskning förväntas tillföra
kunskap.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara
sin orala hälsa, förebygga sjukdomar och/eller förhindra en fortsatt sjukdomsutveckling.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 För vuxna med oral sjukdom eller förhöjd sjukdomsrisk, där rådande
matvanor är en riskfaktor, saknas underlag för att bedöma effekten av rådgivande samtal med särskild uppföljning.
Inga studier hittades vid sökningar i databaser efter studier som utvärderar
metoder för att förändra vuxna patienters matvanor, med syftet att förbättra
munhälsan eller minska risken för munsjukdomar. Matvanorna kan påverka
munhälsan negativt, framför allt ett högt och frekvent sackarosintag, men
även andra kolhydrater kan ge en ogynnsam intraoral miljö som främjar kariesutveckling.
I hälso- och sjukvårdens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande
metoder har rådgivande samtal med särskild uppföljning till vuxna med
ohälsosamma matvanor studerats[1]. Vid en systematisk litteratursökning
fann Socialstyrelsen tre översikter som beskrev tillståndet när det gäller
ohälsosamma matvanor och den senaste publicerade översikten valdes för
granskning [2]. Ingen av de inkluderade studierna i översikten redovisade
någon förändring av matvanorna vid åtgärden rådgivande samtal med särskild uppföljning.
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Socialstyrelsens slutsats blev att det saknas vetenskapligt underlag för att
bedöma effekten av rådgivande samtal med särskild uppföljning på ohälsosamma matvanor hos vuxen [1]. Det är rimligt att anta att denna slutsats
också kan vara tillämplig och överförbar på personer som för sin munhälsas
skull ska ändra ett kostrelaterat beteende. Socialstyrelsens expertgruppsbedömning är att det saknas vetenskapligt underlag för huruvida rådgivande
samtal med särskild uppföljning ger effekt.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Oönskade effekter finns inte beskrivna i underlaget.
Hälsoekonomisk bedömning
För vuxna med oral sjukdom eller förhöjd sjukdomsrisk, där rådande matvanor är en riskfaktor, saknas vetenskapligt underlag för att bedöma effekten av rådgivande samtal med särskild uppföljning. Kostnadseffektivitet är
därför inte bedömbar.
Referenser
Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande
metoder. Vetenskapligt underlag, Socialstyrelsen. 2011:180.
2.
Brunner, EJ, Rees, K, Ward, K, Burke, M, Thorogood, M. Dietary
advice for reducing cardiovascular risk. Cochrane database of systematic
reviews (Online). 2007; (4):CD002128.
1.

A3.4
Tillstånd: Oral sjukdom eller förhöjd sjukdomsrisk där rådande
matvanor är en riskfaktor
Åtgärd: Beteendemedicinsk prevention och behandling
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara sin orala hälsa, förebygga sjukdomar
och/eller förhindra en fortsatt sjukdomsutveckling. Siffran 3
är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Beteendemedicinsk prevention och behandling med syfte att förändra matvanorna har positiv effekt och därmed också möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Det har inte varit
möjligt att bedöma kostnadseffektivitet. Effekten av åtgärden har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom
det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.
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Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara
sin orala hälsa, förebygga sjukdomar och/eller förhindra en fortsatt sjukdomsutveckling.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 För vuxna med oral sjukdom eller förhöjd sjukdomsrisk, där rådande
matvanor är en riskfaktor, ger beteendemedicinsk prevention och behandling en positiv effekt på matvanorna (expertgruppsbedömning).
Inga studier hittades vid en sökning i databaser efter studier som utvärderar
metoder där beteendemedicinsk prevention och behandling används för att
förändra vuxna patienters matvanor, med syftet att förbättra munhälsan eller
minska risken för munsjukdomar. De matvanor som riskerar munhälsan utgörs framför allt av ett högt och frekvent sackarosintag, men även andra
kolhydrater kan ge en ogynnsam intraoral miljö som främjar kariesutveckling.
I hälso- och sjukvårdens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande
metoder har kvalificerat rådgivande samtal till vuxna med ohälsosamma
matvanor studerats [1]. Från den senast publicerade systematiska översikten
[2] granskades underlaget av randomiserade kontrollerade studier med hänsyn till konsumtionsförändringar när det gäller frukt och grönsaker, totalt
fettintag och fettkvalitet samt fiskkonsumtion. Fyra randomiserade kontrollerade studier [3-6] uppfyllde kraven för åtgärden. Genom kvalificerat rådgivande samtal kunde man i tre studier om 2 765 personer påvisa en ökning
av frukt- och grönsakskonsumtionen [3-5]. I en studie med 616 kvinnor [5]
samt en studie med 143 personer kunde en sänkning av det totala fettintaget
påvisas [6]. De teoribaserade beteendemedicinska metoderna som användes
som ett tillägg till kostinterventionen var Stages of Change [5, 6] Social Learning Theory [3] och Brief Negotiation Method [4]. Slutsatsen blev att vid
ohälsosamma matvanor hos vuxna ger kvalificerat rådgivande samtal en
större ökning av frukt- och grönsakskonsumtionen samt en större minskning
av fettintaget än sedvanlig vård. Evidensstyrkan bedömdes som hög. Kvalificerat rådgivande samtal ger även ett sänkt intag av mättat fett (måttlig evidensstyrka) [1].
Det är rimligt att anta att dessa slutsatser också kan vara tillämpliga och
överförbara på personer som för sin munhälsas skull ska ändra ett kostrelaterat beteende. Socialstyrelsens expertgruppsbedömning är att för vuxna
med oral sjukdom eller förhöjd sjukdomsrisk, där rådande matvanor är en
riskfaktor, ger beteendemedicinsk prevention och behandling en positiv effekt på förändringar av matvanorna.
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Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Oönskade effekter finns inte rapporterade i underlaget.
Hälsoekonomisk bedömning
För vuxna med oral sjukdom eller förhöjd sjukdomsrisk, där de rådande
matvanorna är en riskfaktor, har beteendemedicinsk prevention och behandling med eller utan tillägg av stöd och informationsmaterial effekt på kostförändringar. Då såväl uppgifter om kostnader som effektstorlekar saknas är
kostnadseffektiviteten inte bedömbar.
Referenser
Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande
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Kristal, AR, Curry, SJ, Shattuck, AL, Feng, Z, Li, S. A randomized
trial of a tailored, self-help dietary intervention: the Puget Sound Eating
Patterns study. Prev Med. 2000; 31(4):380-9.
4.
John, JH, Ziebland, S, Yudkin, P, Roe, LS, Neil, HA. Effects of fruit
and vegetable consumption on plasma antioxidant concentrations and blood
pressure: a randomised controlled trial. Lancet. 2002; 359(9322):1969-74.
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Stevens, VJ, Glasgow, RE, Toobert, DJ, Karanja, N, Smith, KS. Oneyear results from a brief, computer-assisted intervention to decrease
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Med. 2003; 36(5):594-600.
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A4.1
Tillstånd: Oral sjukdom eller förhöjd sjukdomsrisk där tobaksbruk är en riskfaktor
Åtgärd: Standardiserad rådgivning
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara sin orala hälsa, förebygga sjukdomar
och/eller förhindra en fortsatt sjukdomsutveckling. Siffran
3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet.
Standardiserad rådgivning har låg effekt och viss möjlighet
att positivt påverka den orala hälsan. Kostnaden har bedömts som låg per vunnen effekt. Effekten av åtgärden har
bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara
sin orala hälsa, förebygga sjukdomar och/eller förhindra fortsatt sjukdomsutveckling.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 För vuxna med oral sjukdom eller förhöjd sjukdomsrisk, där tobaksbruk är en riskfaktor, ger standardiserad rådgivning en större andel som slutar röka (2–3 procent) jämfört med ingen åtgärd (expertgruppsbedömning).
Faktaunderlaget grundar sig på en SBU-rapport [1], två randomiserade kontrollerade studier [2, 3] samt en kohortstudie [4]. Två av dessa studier [2, 4]
ingår även i en rapport från SBU [5]. SBU evidensgraderar inte resultatet [1]
utan anger att korta råd har en ”tämligen övertygande” effekt för att åstadkomma ett rökstopp. I en studie minskade ungdomars tobaksbruk med 3,7–
4,3 procent jämfört med kontrollgruppen [4]. I en annan studie [3] slutade
27 procent av försökspersonerna att röka. Ytterligare en studie [2] visade
ingen effekt jämfört med kontrollgruppen.
Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård [6] anger att en
kort rådgivning om rökstopp, jämfört med ingen intervention, ökar andelen
rökfria patienter med oddskvoten 1,74 (konfidensintervall 1,48–2,05). Slut-
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satsen blev att råd om rökstopp vid sjukvårdskontakt är mycket kostnadseffektivt (evidensstyrka 1) [6]. I hälso- och sjukvårdens Nationella riktlinjer
för sjukdomsförebyggande metoder [7] har effekten av enkla råd från läkare
utvärderats i två studier [8, 9]. Fler personer (2 procent jämfört med 0,5 procent) blev rökfria av interventionen, som bestod i att man blev tillfrågad om
man rökte, och vid ett positivt svar fick en broschyr [8]. Fler personer (3
procent jämfört med 0,3 procent) blev rökfria efter en intervention som bestod av enkla råd av läkare och diskussion om rökning under 1-2 minuter
[9]. Resultatet stöds av amerikanska riktlinjer [10] för behandling av tobaksberoende i sjukvården. Dessa visar att längden på rådgivningen påverkar effekten, men även att den kortaste rådgivningen har effekt. För rådgivningar
under tre minuter var oddskvoten 1,3 (konfidensintervall 1,01–1,6), för rådgivningar mellan tre och tio minuter var oddskvoten 1,6 (konfidensintervall
1,2–2,0) och för rådgivningar över tio minuter var oddskvoten 2,3 (konfidensintervall 2,0–2,7). Jämförelsen var mot ingen personlig kontakt.
Slutsatsen blev att vid dagligrökning hos vuxen ger enkla råd en större andel
som slutar röka jämfört med ingen åtgärd. Evidensstyrkan bedömdes som
måttlig [7]. Denna slutsats är i linje med SBU:s slutsats [1] att korta råd
förmedlat av sjukvården och tandvården leder till att 2–3 procent av patienterna slutar att röka. Det är rimligt att anta att de slutsatser som har dragits
av effekten av enkla råd i hälso- och sjukvårdens Nationella riktlinjer för
sjukdomsförebyggande metoder [7] också borde kunna vara tillämpliga och
överförbara på personer som får standardiserad rådgivning i tandvården.
Socialstyrelsens expertgruppsbedömning är att för individer med oral
sjukdom eller förhöjd sjukdomsrisk, där tobaksbruk är en riskfaktor, ger
standardiserad rådgivning en större andel personer som slutar röka (2-3 procent) jämfört med ingen åtgärd.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Oönskade effekter finns inte beskrivna i underlaget.
Hälsoekonomisk bedömning
För vuxna med oral sjukdom eller förhöjd sjukdomsrisk, där tobaksbruk är
en riskfaktor, ger standardiserad rådgivning en låg positiv effekt (2–3 procent slutar röka) när det gäller att förmå människor att sluta röka. Tidsåtgången för åtgärden är liten och kostnaden låg. Givet att åtgärden har effekt
och med hänsyn tagen till dess allmänmedicinska positiva effekt bedöms
kostnaden vara låg per vunnen effekt. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
Referenser
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A4.2
Tillstånd: Oral sjukdom eller förhöjd sjukdomsrisk där tobaksbruk är en riskfaktor
Åtgärd: Rådgivande samtal
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara sin orala hälsa, förebygga sjukdomar
och/eller förhindra en fortsatt sjukdomsutveckling. Siffran 3
är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Rådgivande samtal har måttlig effekt och därmed också möjlighet
att positivt påverka den orala hälsan. Kostnaden har bedömts
som låg per vunnen effekt. Effekten av åtgärden har bedömts
av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga
underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara
sin orala hälsa, förebygga sjukdomar och/eller förhindra en fortsatt sjukdomsutveckling.
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Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

För vuxna med oral sjukdom eller förhöjd sjukdomsrisk, där tobaksbruk är
en riskfaktor, ger
 rådgivande samtal en större andel som slutar röka än efter sedvanlig
behandling/ingen åtgärd (expertgruppsbedömning)

rådgivande samtal i kombination med nikotinläkemedel en större andel
som slutar röka jämfört med placebo (expertgruppsbedömning).
Faktaunderlaget grundar sig på en SBU-rapport [1] och en randomiserad
kontrollerad studie [2], samt en klusterrandomiserad studie [3] och en jämförande randomiserad studie [4].
SBU-rapporten anger att råd i kombination med nikotinhjälpmedel ökar
chansen att lyckas med ett rökstopp med 10 procent [1]. När rådgivningen
kombineras med andra stöd än läkemedel uppvisas ingen effekt på de insatta
åtgärderna [2]. I en population med låg socioekonomisk status, gav rådgivning inom tandvården i kombination med nikotinläkemedel en större effekt
än sedvanlig behandling [3]. Ï en jämförande randomiserad studie [4] framgår att rådgivning som kompletteras med uppföljning och professionellt stöd
ökar ytterligare andelen som slutat röka (18 procent jämfört med 9 procent),
oddskvot 2,3 (konfidensintervall 1,1 -4,7).
I hälso- och sjukvårdens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande
metoder har effekten av rådgivande samtal utvärderats. Utvärderingen baserades på 18 studier i en systematisk översikt från Cochrane [5].
Interventionen genomfördes främst i primärvården. Rådgivande samtal
resulterade i att fler slutat röka jämfört med ingen rådgivning eller sedvanlig
vård. Den relativa risken var 1,55 (konfidensintervall 1,35 -1,79). Vid jämförelser mellan enbart rådgivande samtal och rådgivande samtal med uppföljning var den relativa risken 1,52 (konfidensintervall 1,08 -2,14). Slutsatserna blev att vid dagligrökning hos vuxen ger rådgivande samtal en större
andel som slutar röka än sedvanlig behandling/ingen åtgärd samt att rådgivande samtal ger en mindre andel som slutar röka än rådgivande samtal med
särskild uppföljning.
Även effekten av rådgivande samtal i kombination med nikotinläkemedel
har utvärderats i hälso- och sjukvårdens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder [6]. Utvärderingen baserades på en systematisk översikt från Cochrane [7]. I 27 studier bestod rådgivningen av ett första samtal
på mindre än 30 minuter och med högst två uppföljande besök. Behandling
med nikotinläkemedel ökade andelen som slutat röka från 8,1 procent till
13,2 procent vid uppföljningen efter 6-12 månader (relativ risk 1,63, konfidensintervall 1,47-1,81). I 46 studier analyserades mer omfattande uppföljning. Andelen som slutat röka var 15,2 procent bland dem som erbjudits nikotinläkemedel jämfört med 9,6 procent i kontrollgruppen (relativ risk 1,58,
konfidensintervall 1,46 -1,70). Analysen visade att nikotininnehållande plås35

ter, tuggummi, inhalator, nässpray och tabletter hade likvärdig effekt. Slutsatsen blev att vid dagligrökning hos vuxen ger nikotinläkemedel som tilllägg till rådgivande samtal en större andel som slutar röka jämfört med placebo. För samtliga slutsatser var evidensstyrkan hög [6]. Det är rimligt att
anta att dessa slutsatser också är tillämpliga och överförbara på vuxna som
får rådgivning i tandvården.
Socialstyrelsens expertgrupp bedömer att för individer med oral sjukdom
eller förhöjd sjukdomsrisk, där tobaksbruk är en riskfaktor, ger rådgivande
samtal en minskning av andelen som röker. Rådgivande samtal som kombineras med särskild uppföljning ger ännu bättre effekt. Kombinationen rådgivande samtal och nikotintillägg ger bättre effekt än enbart rådgivande
samtal, men nikotinläkemedel är förknippat med risk för biverkningar.
Kommentar
Det finns andra åtgärder vid tobaksbruk hos vuxna som har bättre effekt
(A4.3). Rådgivande samtal som kombineras med särskild uppföljning ger en
bättre effekt än enbart rådgivande samtal. Åtgärderna A4.2 (med uppföljning) eller A4.3 bör i första hand prövas utan nikotinläkemedel eftersom nikotinläkemedel är förknippat med risk för biverkningar.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
I hälso- och sjukvårdens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande
metoder har biverkningar av nikotinläkemedel utvärderats [6]. Nikotintuggummi och nikotinsugtabletter kan ge biverkningar i form av illamående,
irritation i munnen eller dyspeptiska besvär [8, 9]. Rapporterade biverkningar av nikotinplåster i en metaanalys [10] var hudirritation, sömnstörningar,
illamående och andningsbesvär. Man fann ingen ökad risk för högt blodtryck, bröstsmärtor, MI, stroke, takykardi, arytmi, angina och hjärtkärlsjukdom.
Hälsoekonomisk bedömning
För vuxna med oral sjukdom eller förhöjd sjukdomsrisk, där tobaksbruk är
en riskfaktor, har rådgivande samtal en måttlig effekt och effekten stärks ytterligare i kombination med nikotinersättning. Kostnaden är cirka 400–600
kronor (40–60 minuter inklusive uppföljning enligt en referensprislista för
tandhygienister). Till detta kommer kostnaden för nikotinersättningsmedel.
Kostnaden bedöms vara låg per vunnen effekt. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på expertgruppsbedömni.
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A4.3
Tillstånd: Oral sjukdom eller förhöjd sjukdomsrisk där tobaksbruk är en riskfaktor
Åtgärd: Beteendemedicinsk prevention och behandling
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara sin orala hälsa, förebygga sjukdomar
och/eller förhindra en fortsatt sjukdomsutveckling. Siffran
3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Beteendemedicinsk prevention och behandling med syfte att
förändra tobaksbruket har god effekt och möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Kostnaden har bedömts
som låg per vunnen effekt. Effekten av åtgärden har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara
sin orala hälsa, förebygga sjukdomar och/eller förhindra en fortsatt sjukdomsutveckling.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

För vuxna med oral sjukdom eller förhöjd sjukdomsrisk, där tobaksbruk är
en riskfaktor, ger beteendemedicinsk prevention och behandling
 en större andel som slutar röka än efter ingen åtgärd, sedvanlig behandling eller efter rådgivande samtal (expertgruppsbedömning)
 i kombination med nikotinläkemedel, en större andel som slutar röka
jämfört med placebo eller beteendemedicinsk prevention och behandling
utan tillägg av nikotinläkemedel (expertgruppsbedömning).
Faktaunderlaget grundar sig på en SBU-rapport [1] och en randomiserad
kontrollerad studie med lågt bevisvärde [2]. SBU-rapporten gör en sambedömning av hälso- och sjukvård och tandvård. Rapporten ger stöd för användning av kognitiv beteendeterapi vid ett rökavslut.
I hälso- och sjukvårdens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande
metoder har kvalificerat rådgivande samtal utvärderats med hjälp av en systematisk översikt från Cochrane [3]. Man utvärderade interventioner som
var utförda av personer med speciell träning i rökavvänjning utan att vara
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inriktad på någon bestämd form av beteendeterapi. Typiskt för kvalificerat
rådgivande samtal var att identifiera högrisksituationer och problemlösande
strategier för att klara dessa situationer samt ge allmänt stöd. Metaanalysen
utvärderade 14 randomiserade kontrollerade studier och visade en absolut
effekt på 3,8 procent och relativ effekt på oddskvoten (OR) 1,65 (konfidensintervall 1,35–2,01). Slutsatsen blev att vid dagligrökning hos vuxen
ger individuellt kvalificerat rådgivande samtal en större andel som slutar
röka än ingen åtgärd, sedvanlig vård eller rådgivande samtal. Evidensstyrkan bedömdes som hög.
Hälso- och sjukvårdens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande
metoder har utvärderat kvalificerat rådgivande samtal med tillägg av nikotinläkemedel [4]. Resultaten från 34 randomiserade kontrollerade studier
är sammanställda i en systematisk översikt från Cochrane [5] som beskriver
kvalificerad rådgivning i grupp med tillägg av nikotininnehållande plåster,
tuggummi, inhalator eller nässpray. Efter 6-12 månaders uppföljning var
andelen som slutade röka 27 procent, jämfört med 18 procent i kontrollgrupperna (relativ risk 1,56, konfidensintervall 1,43 -1,69). Slutsatsen blev
att kvalificerat rådgivande samtal med tillägg av nikotinläkemedel ger en
större andel som slutar röka jämfört med placebo eller kvalificerat rådgivande samtal utan tillägg av nikotinläkemedel.
Det är rimligt att anta att dessa slutsatser också kan vara tillämpliga och
överförbara på beteendemedicinsk prevention och behandling i tandvården.
Socialstyrelsens expertgruppsbedömning är att för vuxna med oral sjukdom
eller förhöjd sjukdomsrisk, där tobaksbruk är en riskfaktor, ger beteendemedicinsk prevention och behandling med eller utan tillägg av nikotinersättning en minskning av antalet personer som röker. Kombinationen beteendemedicinsk prevention och behandling och nikotinersättning ger bättre effekt än enbart rådgivning.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
I hälso- och sjukvårdens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande
metoder har biverkningar av nikotinläkemedel utvärderats [4]. Nikotintuggummi och nikotinsugtabletter kan ge biverkningar i form av illamående,
irritation i munnen eller dyspeptiska besvär [6, 7]. Rapporterade biverkningar av nikotinplåster i en metaanalys [8] var hudirritation, sömnstörningar, illamående och andningsbesvär. Man fann ingen ökad risk för högt blodtryck,
bröstsmärtor, MI, stroke, takykardi, arytmi, angina och hjärtkärlsjukdom.
Kommentar:
Åtgärden bör i första hand prövas utan nikotinläkemedel eftersom nikotinläkemedel är förknippat med risk för biverkningar.
Hälsoekonomisk bedömning
För vuxna med oral sjukdom eller förhöjd sjukdomsrisk, där tobaksbruk är
en riskfaktor, har beteendemedicinsk prevention och behandling i kombination med nikotinersättningsmedel en hög effekt för att förmå människor att
sluta röka. Uppgifter om tidsåtgången för åtgärden saknas, vilket gör kostnaden och kostnadseffektiviteten svårbedömd. Beteendemedicinsk prevention och behandling kan också erbjudas på flera olika sätt. Givet en god effekt förefaller åtgärden ändå vara kostnadseffektiv, inte minst om de all-
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mänmedicinska vinsterna av ett rökstopp inkluderas. Det hälsoekonomiska
underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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Förtydligande av vissa tillstånd och åtgärder
Socialstyrelsen arbetar med att ta fram enhetliga begrepp för de metoder
som ingår i detta område och detta innebär att namnen på de olika metoderna kan komma att ändras.

Tillstånd
 God oral hälsa: Oral hälsa är den del av den allmänna hälsan som bidrar till ett fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande med upplevda och
fullgoda orala funktioner, satta i relation till individens förutsättningar samt
frånvaro av sjukdom [1].
 Oral sjukdom eller förhöjd sjukdomsrisk: Detta är när tecken på en oral
sjukdomsaktivitet har identifierats eller när personen bedöms ha en förhöjd
risk för oral sjukdom beroende på bristande munhygien, rådande matvanor
eller tobaksbruk.
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Åtgärder
 Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande återkoppling: Åtgärden
innebär att ge information om munhälsotillståndet och råd om munhälsofrämjande åtgärder samt en återkoppling i form av bekräftelse och förstärkning av personens hälsofrämjande beteende. Syftet är att genom ett individuellt anpassat förhållningssätt stödja individens delaktighet och autonomi
och därigenom skapa förutsättningar för att individen gör hälsosamma val
och tar ett större ansvar för sin egen munhälsa. Råd om munhälsofrämjande
åtgärder kan också innebära att aktivt fråga eller samtala kring beteenden
som på lång sikt kan utgöra en risk för en sjukdomsutveckling. Tidsåtgången för åtgärden är vanligen mycket liten.
 Standardiserad rådgivning: Åtgärden utgörs av mycket korta, standardiserade inte individuellt anpassade råd och rekommendationer. Åtgärden
överstiger vanligen inte fem minuter.
 Rådgivande samtal: Med rådgivande samtal menas ett samtal med patienten som är mer individuellt anpassat än en standardiserad rådgivning, vilket innebär att den anpassas till den enskilda personen utifrån ålder, hälsa,
risknivåer med mera. Samtalet kan inbegripa demonstrationer med eller utan
träning samt komplettering med skriftlig information och egenkontroller.
Rådgivande samtalet är tidsmässigt mer omfattande än en standardiserad
rådgivning. Åtgärden omfattar vanligen högst 30 minuter.
 Rådgivande samtal med särskild uppföljning: Med rådgivande samtal
menas ett samtal med patienten som är mer individuellt anpassat än en standardiserad rådgivning, vilket innebär att den anpassas till den enskilda personen utifrån ålder, hälsa, risknivåer med mera. Samtalet kan inbegripa demonstrationer med eller utan träning samt komplettering med skriftlig information och egenkontroller. Rådgivande samtal är tidsmässigt mer omfattande än en standardiserad rådgivning. Åtgärden omfattar vanligen högst 30
minuter. Med särskild uppföljning menas att rådgivningen också kompletteras med en förnyad kontakt, exempelvis i form av ett återbesök, telefonsamtal, brev eller mejl vid ett eller flera tillfällen, då råden förstärks och personen får ytterligare stöd.
 Beteendemedicinsk prevention och behandling: Åtgärden ges med syfte
att förändra individens munhygienbeteende, matvanor eller tobaksbruk
(rökning). Åtgärden är individanpassad och teoribaserad. Det innebär att den
utgår från teoretiska modeller, följer en viss struktur och innehåller vissa bestämda komponenter. Beteendepåverkande strategier med eller utan kognitiv
inriktning kan vara ett exempel på beteendemedicinsk prevention och behandling. Även motiverande samtal, men då utförd enligt det fullständiga
konceptet, kan vara exempel på denna åtgärd. Beteendemedicinsk prevention och behandling integrerad i den övriga sjukdomsbehandlingen förutsätter att personalen som utför åtgärden är utbildad i metoden. Tre delar bedöms som nödvändiga för att utföra åtgärden och den tandhygienist eller
tandläkare som genomför patientundervisningen enligt metoden bör ha kunskap och praktisk färdighet i:

den sjukdom som en beteendeförändring syftar till att påverka

en lämplig kommunikationsmetod för att på ett effektivt sätt kommunicera med patienten, exempelvis motiverande samtal (MI, ”motivational interviewing”)
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de teorier och metoder som ligger till grund för att påverka människors
beteende.
Åtgärden är riktad till den mindre grupp av personer som behöver förändra
ett beteende för att en sjukdomsbehandling ska lyckas. Beroende på individuella faktorer hos personerna och den typ av beteende som behöver påverkas kan åtgärden väsentligt variera i tid och innehåll. Åtgärden kan ske individuellt eller i grupp, och kan kompletteras med olika verktyg och hjälpmedel samt förstärkas med en särskild uppföljning. I tandvården har beteendemedicinsk prevention och behandling som bygger på kognitiva beteendestrategier utvärderats på personer med oral sjukdom och där bristande munhygien är en riskfaktor. Åtgärden är ofta tidsmässigt mer omfattande än ett
rådgivande samtal men behöver inte vara det.
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Karies

Därför belyser Socialstyrelsen området
De flesta personer drabbas någon gång i livet av karies men risken varierar
från person till person. Socialstyrelsen belyser området eftersom myndigheten utgår från att det finns ett behov av en kunskapssammanställning och
att det finns praxisskillnader i landet när det gäller valet av behandling.
Karies innebär en lokal nedbrytning av tandsubstans som kan drabba både
tandkronan och tandroten. Flera omständigheter kan bidra till att en person
har risk för att få karies och/eller en redan etablerad sjukdom. En riskbedömning eller orsaksutredning krävs för att tydliggöra vilka faktorer som
har betydelse för den enskilda personen. Utredningen utgör ett underlag för
vilken behandlingsstrategi som ska väljas. I riktlinjerna förutsätts alltså att
behandlaren har bedömt om en åtgärd har relevans för orsaken till det aktuella tillståndet. Oftast behöver flera olika åtgärder sättas in vid ett och
samma tillstånd.
Kariesskador utvecklas i allmänhet långsamt över flera år. Initiala skador
kan bromsas eller stoppas upp helt genom orsaksinriktade åtgärder. En person med initiala kariesskador löper en ökad risk för att få nya kariesskador
och för att skadorna ska utvecklas vidare. Om en initial kariesskada utvecklas kan det i förlängningen leda till smärta och obehag för patienten. En manifest kariesskada kräver oftast fyllningsterapi för att stoppa processen och
återställa funktionen. Reparation av en enstaka tand påverkar inte patientens
kariessjukdom i stort. Det är därför viktigt att förebyggande och sjukdomsbehandlande åtgärder sätts in parallellt med operativa åtgärder för att motverka en fortsatt sjukdomsutveckling i bettet. Tandfyllningar har en begränsad överlevnadstid. De vanligaste orsakerna till att fyllningar måste göras
om är karies i anslutning till fyllningen och frakturer. En person med mer
omfattande skador riskerar i förlängningen inte bara smärta och obehag utan
att även förlora tänder, vilket kan påverka estetik, funktion och livskvalitet.
Förebyggande och sjukdomsbromsande behandlingar kan förhindra uppkomsten och utvecklingen av skador och är därför hälsoekonomiskt att föredra.

Detta ingår i området
Socialstyrelsens riktlinjer omfattar bland annat åtgärder vid risk och förhöjd
risk för kron- och rotkaries samt åtgärder vid initial kron- och rotkaries som
riskerar att utvecklas. Åtgärderna inkluderar både egenvård och professionell vård. Riktlinjerna omfattar även aspekter på operativ vård.
Riktlinjerna betonar förebyggande åtgärder och behandlingar som är riktade mot orsaksfaktorer, vilka vanligen är relaterade till kostvanor. De lyfter
även fram åtgärder för att öka tandens motståndskraft, som ökad fluortillförsel, sätt för att minska mängden kariesframkallande bakterier, åtgärder för
att försegla tandytorna samt åtgärder för att stimulera salivproduktionen.
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Operativa åtgärder vid kariesskador innefattar bland annat olika metoder
för att avlägsna karies, och de operativa åtgärderna sätts in parallellt med förebyggande- och sjukdomsbehandlande åtgärder. Traditionellt sker avlägsnandet av kariesskadad tandsubstans mekaniskt med borr och exkavator. Alternativa metoder för att avlägsna kariesskadad tandsubstans innefattar exempelvis kemo-mekanisk teknik, laser eller ”air-abrasion”. Vid behandling
av djupa kariesskador med risk för pulpablotta innefattar riktlinjerna stegvis
exkavering.
I riktlinjearbetet har Socialstyrelsen utgått från att alla använder fluortandkräm. Därför bedöms effekten av ytterligare åtgärder såsom en tilläggseffekt till en daglig användning av fluortandkräm.
Riktlinjerna omfattar inte diagnostik och riskbedömningar. För de flesta
tillstånds- och åtgärdskombinationer är det vetenskapliga underlaget begränsat när det gäller effekter på vuxna, men underlag finns för barn och ungdomar. Slutsatserna är därför oftast baserade på en bedömning av Socialstyrelsens expertgrupp. Bedömningen utgår från att kariesprocessen hos vuxna
är jämförbar med processen i det permanenta bettet hos barn och ungdomar.
Det har därför ansetts möjligt att överföra resultaten från studier på barn och
ungdomar till vuxna.
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Åtgärder vid risk för kronkaries
B1.1
Tillstånd: Risk för kronkaries och samtidigt högt sockerintag
Åtgärd: Minskat sockerintag (frekvens och mängd)
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention
för att bevara sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar.
Siffran 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet.
För vuxna med risk för karies och samtidigt högt sockerintag
har Socialstyrelsen bedömt att en minskning av sockerintaget i
mängd och frekvens har en kariesförebyggande effekt och
därmed en positiv framtida påverkan på den orala hälsan. En
minskning av sockerintaget har dessutom bedömts som en
kostnadseffektiv åtgärd. Den förebyggande effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara
sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 För vuxna med risk för kronkaries och samtidigt högt sockerintag har
en minskning av sockerintaget (frekvens och mängd) en förebyggande effekt (expertgruppsbedömning).
Betydelsen av intagsfrekvensen av socker för risken att utveckla karies har
belysts i bland annat Vipeholmsstudien [1]. Ett 50-tal kariesexperter lyfter
också fram betydelsen av en minskad intagsfrekvens av socker för den nedgång i kariesutvecklingen som har iakttagits sedan mitten av 1900-talet [2].
I ett antal systematiska och osystematiska översiktsartiklar belyses kostens
roll i kariesprocessen. Det finns ett tydligt samband mellan intagsfrekvensen
och intagsmängden [3-5].
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Om en person med risk för kronkaries har en hög intagsfrekvens av socker
och stärkelse, medför en påtaglig minskning i intagsfrekvensen sannolikt en
minskad risk för kronkaries. Fermenterbara kolhydrater utgör en nödvändig
förutsättning för att karies ska uppstå. Personer med risk för kronkaries kan
därför minska den risken genom att minska intagsfrekvensen, alternativt det
totala intaget.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
– Hälsoekonomisk bedömning
Vid risk för kronkaries och samtidigt högt sockerintag är ett minskat sockerintag (frekvens och mängd) en kostnadseffektiv åtgärd. Detta baseras på att
ett minskat sockerintag inte bör medföra några ökade kostnader. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
Referenser
Gustafsson, BE, Quensel, CE, Lanke, LS, Lundqvist, C, Grahnen, H,
Bonow, BE, et al. The Vipeholm dental caries study; the effect of different
levels of carbohydrate intake on caries activity in 436 individuals observed
for five years. Acta odontologica Scandinavica. 1954; 11(3-4):232-64.
2.
Bratthall, D, Hansel-Petersson, G, Sundberg, H. Reasons for the caries
decline: what do the experts believe? Eur J Oral Sci. 1996; 104(4 ( Pt
2)):416-22; discussion 23-5, 30-2.
3.
Lingström, P, Holm, AK, Mejáre, I, Twetman, S, Söder, B, Norlund, A,
et al. Dietary factors in the prevention of dental caries: a systematic review.
Acta odontologica Scandinavica. 2003; 61(6):331-40.
4.
Zero, DT. Sugars - the arch criminal? Caries research. 2004; 38(3):27785.
5.
Zero D, Moynihan P, P, L, Birkhed, D. The role of dietary control, in
Fejerskov O and Kidd E, Dental Caries. The disease and its clinical
management. Oxford, UK, Blackwell Munksgaard 2008:330-52.
1.
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B2.1
Tillstånd: Risk för kronkaries
Åtgärd: Tuggummi sötat med xylitol och/eller sorbitol flera
gånger dagligen
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention
för att bevara sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar.
Siffran 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet.
Tuggummit ger en låg kariesförebyggande tilläggseffekt till
daglig tandborstning med fluortandkräm och därmed en liten
möjlighet att påverka den orala hälsan. Dessutom har Socialstyrelsen bedömt att kostnaden per vunnen effekt är hög.
Tuggummits tilläggseffekt har bedömts av Socialstyrelsens
expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara
sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 För vuxna med risk för kronkaries har användning av tuggummi som är
sötat med xylitol och/eller sorbitol flera gånger dagligen en låg förebyggande tilläggseffekt (expertgruppsbedömning).
SBU har sammanställt resultaten från en randomiserad kontrollerad studie
och sex kontrollerade kliniska studier (studielängd minst två år, 5 600 personer i åldern 7–14 år, medelhöga bevisvärden) som har utvärderat användningen av xylitol eller sorbitol i tuggummi eller sugtabletter för att förebygga dentinkaries [1].
I de ingående studierna användes produkter med olika halt av xylitol eller
sorbitol samt med varierande konsumtionsfrekvens. I sex av de redovisade
studierna sågs för olika tuggummin eller sugtabletter en kariesminskning
som varierade mellan 1 och 58 procent. För en av studierna, i vilken ett
sockerfritt tuggummi (uppgift om sockerersättningsmedel saknas) testades,
sågs en ökad kariesutveckling på 4 procent efter två år [2].
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SBU skriver att resultaten i de inkluderade studierna inte kan överföras
till svenska förhållanden och konstaterar att ”den kariesförebyggande effekten av att använda sorbitol eller xylitol som ersättning för sackaros i
tuggummi eller sötsaker är otillräckligt studerad” (SBU evidensstyrka 4).
SBU konstaterar vidare att användningen av produkter som innehåller xylitol eller sorbitol i stället för sackaros kan ha en kariesförebyggande effekt,
men att det är oklart hur stor denna effekt är, vilka dagliga doser som behövs för att uppnå den och hur lång tid användningen ska pågå.
Man bör vid utvärderingar skilja mellan den kariesförebyggande effekten
av att minska intagsfrekvensen av socker, effekten av produkten på exempelvis salivsekretionen, sötningsmedlets effekt i sig samt eventuella ytterligare aktiva tillsatser.
Endast en kontrollerad klinisk studie (studielängd två år, 52 vuxna personer med en medelålder på 27,5 år, lågt bevisvärde) har utvärderat den longitudinella kariesförebyggande effekten på vuxna av att ersätta allt socker i
kosten med xylitol [3]. Studien visar en kariesminskning på 100 procent.
I en studie (studielängd två år, 1 342 personer i åldern 6–7 år) utvärderas
den kariesförebyggande effekten av olika sorters hälsoinriktad undervisning
med eller utan sockerfritt tuggummi [4]. Kariesreduktionen var 42 procent i
tuggummigruppen jämfört med kontrollgruppen.
Endast en studie har undersökt tuggeffekten i sig [5]. Vid jämförelse av
xylitol- eller sorbitolsötat tuggummi med ett placebotuggummi utan sötningsmedel eller socker sågs ingen skillnad i kariesutvecklingen mellan de
olika tuggummigrupperna. Samtliga dessa grupper hade dock en lägre kariesutveckling jämfört med ingen behandling.
En nyligen publicerad systematisk översikt (lågt bevisvärde) visade i en
metaanalys att tuggummi som är sötat med xylitol, xylitol-sorbitol och sorbitol gav en sammantagen kariesminskning med 59 procent, 53 procent respektive 20 procent [6]. Dock uppvisar studierna en stor heterogenicitet där
exempelvis både effekten på primära och permanenta tänder, övervakad respektive oövervakad användning och varierande dos och frekvens har utvärderats.
I ytterligare tre nyligen publicerade så kallade review-artiklar lyfts den
kariesförebyggande effekten vid användning av tuggummi som är sötat med
xylitol fram [7-9]. Effekten anses framför allt bero på att det totala intaget
av sackaros minskas samt att salivsekretionen ökar.
Sammanfattningsvis pekar studierna på att det finns en kariesförebyggande effekt av tuggummi som är sötat med xylitol eller sorbitol. Storleken
på effekten varierar beroende på dos, frekvens och användningssätt.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Biverkningar eller oönskade effekter såsom mag- och tarmbesvär vid en
daglig användning av sockerersättningsmedel har endast rapporterats i begränsad omfattning. För barn under tre år finns EU-rekommendationer om
att det totala intaget av sockeralkoholer inte bör överstiga tre gram per dag,
medan det för övriga åldersgrupper inte anses finnas några hälsorisker i de
halter som i dag används, det vill säga tre–sju gram per dag [10].
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Hälsoekonomisk bedömning
Vid risk för kronkaries ger en frekvent användning av tuggummi som är sötat med xylitol eller sorbitol en hög kostnad per förhindrad DFS. Uppgiften
om effektstorleken är osäker, vilket påverkar beräkningen av kostnadseffektiviteten. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
Referenser
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health? Results from a two-year study in PR China. Acta odontologica
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aspects. . Scand J Food and Nutrition. 2006; (3):104-16.
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B2.2
Tillstånd: Risk för kronkaries
Åtgärd: Ost och probiotika
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Det saknas underlag för att Socialstyrelsen ska kunna bedöma
effekten av intaget av ost eller probiotika för att förebygga karies. Framtida forskning förväntas tillföra kunskap.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara
sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 För vuxna med risk för kronkaries saknas det underlag för att bedöma
effekten av intag av ost eller probiotika.
I en studie på barn har en lägre kariesutveckling observerats hos barn som
har ett högt dagligt intag av ost [1]. Det finns även studier som visar viss
positiv effekt av ost eller probiotika på ett surrogatmått till karies. I en randomiserad studie på unga vuxna har en daglig konsumtion av yoghurt med
bifidobakterier visat sig minska förekomsten av mutansstreptokocker i saliven [2]. I en studie på unga vuxna (medelålder 20 år) som under tio dagar åt
glass med bifidobakterier visades en minskning av förekomsten av mutansstreptokocker [3]. I en studie på unga vuxna i åldern 18 till 35 år som under
tre veckor frekvent konsumerade probiotisk ost, med två olika stammar av
Lactobacillus rhamnosus, visades vid uppföljningen en minskning av förekomsten av mutansstreptokocker [4]. För vuxna med risk för kronkaries
saknas underlag för att bedöma effekten av ost eller probiotika för att förebygga karies. Framtida forskning förväntas tillföra kunskap.
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Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
- Hälsoekonomisk bedömning
Kostnadseffektiviteteten kan inte bedömas eftersom det vetenskapliga underlaget är otillräckligt.
Referenser
Ohlund, I, Holgerson, PL, Backman, B, Lind, T, Hernell, O, Johansson,
I. Diet intake and caries prevalence in four-year-old children living in a lowprevalence country. Caries research. 2007; 41(1):26-33.
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Caglar, E, Sandalli, N, Twetman, S, Kavaloglu, S, Ergeneli, S, Selvi, S.
Effect of yogurt with Bifidobacterium DN-173 010 on salivary mutans
streptococci and lactobacilli in young adults. Acta odontologica
Scandinavica. 2005; 63(6):317-20.
3.
Caglar, E, Kuscu, OO, Selvi Kuvvetli, S, Kavaloglu Cildir, S, Sandalli,
N, Twetman, S. Short-term effect of ice-cream containing Bifidobacterium
lactis Bb-12 on the number of salivary mutans streptococci and lactobacilli.
Acta odontologica Scandinavica. 2008; 66(3):154-8.
4.
Ahola, AJ, Yli-Knuuttila, H, Suomalainen, T, Poussa, T, Ahlstrom, A,
Meurman, JH, et al. Short-term consumption of probiotic-containing cheese
and its effect on dental caries risk factors. Arch Oral Biol. 2002;
47(11):799-804.
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B2.3
Tillstånd: Risk för kronkaries
Åtgärd: Tandkräm med natriumfluorid eller natriummonofluorfosfat med 1 000–1 500 ppm fluor två gånger per dag
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention
för att bevara sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar.
Siffran 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet.
Daglig tandborstning med tandkrämen har en måttlig kariesförebyggande effekt och därmed en positiv påverkan på den
orala hälsan. Socialstyrelsen har också bedömt att åtgärden är
kostnadseffektiv. Tandborstningens effekt har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara
sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 För vuxna med risk för kronkaries har användning av tandkräm med
natriumfluorid eller natriummonofluoridfosfat med 1 000–1 500 ppm fluor
två gånger per dag en måttlig förebyggande effekt (expertgruppsbedömning).
SBU har sammanställt resultaten från 24 randomiserade kontrollerade studier (studielängd minst två år, drygt 25 000 personer i åldern 7–13 år) som
utvärderar fluortandkräm för att förebygga dentinkaries [1]. Sammanställningen visar en kariesreduktion (en relativ riskreduktion på cirka 25 procent) vid användning av tandkräm som innehåller runt 1 000 ppm fluor efter
2 till 4 år på unga permanenta tänder. Vid jämförelse med fluorfri tandkräm
är kariesreduktionen i genomsnitt 22 procent (variation 0–43 procent) vid en
oövervakad och i genomsnitt 32 procent (variation 20–45 procent) vid en
övervakad användning av fluortandkräm. Generellt sett förbättras effekten
med 5–10 procent vid användning av tandkrämer med cirka 1 500 ppm fluor
jämfört med de med cirka 1 000 ppm.
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SBU konstaterade att
 daglig användning av fluortandkräm vid tandborstning har en uttalad
kariesförebyggande effekt på unga permanenta tänder (SBU evidensstyrka
1)
 tandkräm med högre fluorkoncentration ger ett bättre kariesskydd än
tandkräm med lägre fluorkoncentration i unga permanenta tänder (SBU evidensstyrka 1)
 den kariesförebyggande effekten på vuxna är inte tillräckligt utvärderad
för att man ska kunna dra några slutsatser (SBU evidensstyrka 4).
I en randomiserad kontrollerad studie (studielängd ett år, 810 personer som
är äldre än 54 år, medelhögt till lågt bevisvärde) utvärderas den kariesförebyggande effekten av tandkräm med 1 100 ppm fluor [2] jämfört med kontrolltandkräm, och en relativt hög kariesminskning (en relativ riskreduktion
på 41 procent) visas efter ett år.
I en metaanalys (20 studier, 13 000 vuxna personer) av den kariesförebyggande effekten av fluor dras slutsatsen att behandling med ”vilka fluorpreparat som helst” förhindrar uppkomsten av kariesangrepp i emaljen och
på rotytorna [3].
I en randomiserad kontrollerad studie (studielängd tre år, 276 personer i
åldern 12–15 år, medelhögt till lågt bevisvärde) studeras effekten av ”modifierad” tandkrämsteknik, det vill säga utan någon omedelbar sköljning med
vatten efter borstningen med fluortandkräm, jämfört med vanlig tandkrämsteknik. Inga statistiska skillnader av kariesökningen visas [4].
Det saknas studier av god kvalitet som jämför den kariesförebyggande effekten mellan tandkrämer som innehåller natriumfluorid eller natriummonofluorfosfat.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter har rapporterats vid en daglig användning av fluortandkräm.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid risk för kronkaries är en daglig användning av tandkräm med natriumfluorid eller monofluoridfosfat (1 000–1 500 ppm fluor) en kostnadseffektiv
åtgärd. Detta baseras på att fluortandkräm inte kostar mer än tandkräm utan
fluor. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
Referenser
SBU. Prevention of Dental Caries. A Systematic review. The Swedish
Council on Technology Assessment in Health Care SBU report No161 In
Swedish. 2002.
2.
Jensen, ME, Kohout, F. The effect of a fluoridated dentifrice on root
and coronal caries in an older adult population. Journal of the American
Dental Association (1939). 1988; 117(7):829-32.
1.
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Griffin, SO, Regnier, E, Griffin, PM, Huntley, V. Effectiveness of
fluoride in preventing caries in adults. Journal of dental research. 2007;
86(5):410-5.
4.
Machiulskiene, V, Richards, A, Nyvad, B, Baelum, V. Prospective
study of the effect of post-brushing rinsing behaviour on dental caries.
Caries research. 2002; 36(5):301-7.
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B2.4
Tillstånd: Risk för kronkaries
Åtgärd: Tandkräm med aminfluorid med 1 000–1 500 ppm fluor
två gånger per dag
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention
för att bevara sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar.
Siffran 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet.
Daglig tandborstning med tandkrämen har en måttlig kariesförebyggande effekt och har därmed en positiv påverkan på
den orala hälsan. Socialstyrelsen har också bedömt att åtgärden är kostnadseffektiv. Tandborstningens effekt har bedömts
av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga
underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara
sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 För vuxna med risk för kronkaries har användning av tandkräm med
aminfluorid med 1 000–1 500 ppm fluor två gånger per dag en måttlig förebyggande effekt som är lika med effekten av tandkräm med natriumfluorid i
motsvarande koncentrationer (expertgruppsbedömning).
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Det finns studier på unga med permanenta tänder och studier av lägre kvalitet på vuxna. SBU identifierade en studie, med högt bevisvärde, av den kariesförebyggande effekten av aminfluorid. På grund av det begränsade underlaget drar SBU inga slutsatser om den kariesförebyggande effekten av
tandkräm som innehåller aminfluorid [1].
Efter SBU:s rapport har det tillkommit en systematisk översikt (sju studier, studielängd minst två år, 3 200 personer i åldern 6–14 år och permanenta tänder, högt till medelhögt bevisvärde) i vilken tandkräm med aminfluorid (1 250–1 500 ppm fluor) har utvärderats [2]. Den kariesförebyggande effekten av aminfluoridtandkräm är jämförbar med effekten av
natriumfluoridtandkräm med motsvarande koncentrationer av fluor.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
– Hälsoekonomisk bedömning
Vid risk för kronkaries är effekten av en daglig användning av tandkräm
med aminfluorid (1 000–1 500 ppm fluor) lika med den för konventionell
natriumfluoridtandkräm. Eftersom såväl kostnaden som effekten är lika med
den för konventionell natriumfluoridtandkräm medför detta ingen skillnad i
kostnadseffektiviteten. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
Referenser
SBU. Prevention of Dental Caries. A Systematic review. The Swedish
Council on Technology Assessment in Health Care SBU report No161 In
Swedish. 2002.
2.
Marinho, VC, Higgins, JP, Sheiham, A, Logan, S. Fluoride toothpastes
for preventing dental caries in children and adolescents. Cochrane database
of systematic reviews (Online). 2003; (1):CD002278.
1.
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B2.5
Tillstånd: Risk för kronkaries
Åtgärd: Tandkräm med tennfluorid med 1 000–1 500 ppm fluor
två gånger per dag
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention
för att bevara sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar.
Siffran 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet.
Daglig tandborstning med tandkrämen har en kariesförebyggande effekt liknande den som uppnås med tandkräm med
natriumfluorid, men det finns en risk för missfärgningar. Socialstyrelsen har dessutom bedömt att åtgärden inte är kostnadseffektiv. Tandborstningens effekt har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är
bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara
sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

För vuxna med risk för kronkaries ger användning av tandkräm med tennfluorid med 1 000–1 500 ppm fluor två gånger per dag en
 måttlig förebyggande effekt som är lika med effekten av tandkräm med
natriumfluorid i motsvarande koncentrationer (expertgruppsbedömning)
 risk för reversibla missfärgningar (expertgruppsbedömning).
SBU identifierade fyra studier på permanenta tänder hos barn och ungdomar, med lågt bevisvärde, som utvärderar den kariesförebyggande effekten
av tennfluoridtandkräm. På grund av det begränsade underlaget drar SBU
inga slutsatser om den kariesförebyggande effekten [1].
Efter SBU:s genomgång har det tillkommit en systematisk översikt (22
studier, studielängd minst två år, 12 500 personer, 6–16 år på permanenta
tänder, högt till medelhögt bevisvärde) av den kariesförebyggande effekten
av tennfluoridtandkräm (1 000 ppm fluor) som visar att effekten är jämför-

56

bar med den som ses vid motsvarande koncentrationer av fluor i natriumfluoridtandkrämer [2].
Tennfluorid uppvisar en rad egenskaper som talar för dess kariesförebyggande effekt. Dessa inkluderar bland annat en viss antimikrobiell effekt och
retention till tandytan [3, 4].
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Oönskade effekter i form av missfärgningar efter användning av tennfluoridtandkräm finns beskrivna [2]. Av de personer som använder tandkräm
med tennfluorid utvecklar cirka 25 procent reversibla missfärgningar.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid risk för koronal karies är en daglig användning av fluortandkräm med
tennfluorid (1 000–1 500 ppm fluor) inte en kostnadseffektiv åtgärd eftersom effekten är lika jämfört med tandkräm innehållande natriumfluorid
samtidigt som kostnaden är högre för specialtandkrämen. Dessutom finns
risk för biverkningar i form av missfärgningar för specialtandkrämen. Det
hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en
expertgruppsbedömning.
Referenser
SBU. Prevention of Dental Caries. A Systematic review. The Swedish
Council on Technology Assessment in Health Care SBU report No161 In
Swedish. 2002.
2.
Marinho, VC, Higgins, JP, Sheiham, A, Logan, S. Fluoride toothpastes
for preventing dental caries in children and adolescents. Cochrane database
of systematic reviews (Online). 2003; (1):CD002278.
3.
Banoczy, J, Szoke, J, Kertesz, P, Toth, Z, Zimmermann, P, Gintner, Z.
Effect of amine fluoride/stannous fluoride-containing toothpaste and
mouthrinsings on dental plaque, gingivitis, plaque and enamel Faccumulation. Caries research. 1989; 23(4):284-8.
4.
Fritzsche, T, Saxer, UP. [Fluoride retention and clearance after rinsing
with fluoridated mouthwashes]. Schweiz Monatsschr Zahnmed. 1989;
99(3):299-306.
1.
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B2.6
Tillstånd: Risk för kronkaries
Åtgärd: Tandtråd eller tandsticka med fluor dagligen
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention
för att bevara sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar.
Siffran 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet.
Fluorinnehållande tandtråd eller tandstickor ger ingen till låg
kariesförebyggande tilläggseffekt till daglig tandborstning
med fluortandkräm och har därmed mycket liten möjlighet att
positivt påverka den orala hälsan. Dessutom har Socialstyrelsen bedömt att kostnaden per vunnen effekt är hög. Den fluorinnehållande tandtrådens eller tandstickans tilläggseffekt har
bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara
sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 För vuxna med risk för kronkaries har användning av tandtråd eller
tandstickor med fluor dagligen ingen till låg förebyggande tilläggseffekt
(expertgruppsbedömning).
Det finns en rad experimentella studier med tandtråd och tandstickor med
fluor som indikerar att en kariesförebyggande effekt skulle kunna vara möjlig [1-6].
I en studie undersöks fluorupptaget i demineraliserad emalj efter användning av tandtråd med 0,15 milligram fluor tre gånger per dag i två minuter
under en vecka [5]. I en annan studie har det visats att fluor kan frisättas från
en fluoriderad tandsticka in vitro [1]. Experimentella studier med fluor i
tandsticka (4 procent natriumfluorid eller 8 procent tennfluorid) har bland
annat visat att det inte finns någon substantiell effekt av fluor på kariesassocierade bakterier (mutansstreptokocker) i saliv eller approximalt plack [3].
In situ-studier med fluoriderade tandstickor har visat att demineraliseringen
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och remineraliseringen av emalj och dentin på approximala tandytor kan
minska respektive förbättras och att plackets komposition kan påverkas efter
en frekvent användning av tandtråd och tandstickor med fluor [4, 6].
Sammanfattningsvis kan man anta att en klinisk kariesförebyggande effekt kan finnas vid en frekvent användning.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter har rapporterats vid användning
av fluor i tråd eller tandstickor.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid risk för kronkaries har tandtråd och tandstickor med fluor ingen till låg
tilläggseffekt och kostnaden per förhindrad DFS är därför mycket hög. Det
hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en
expertgruppsbedömning.
Referenser
Petersson, LG, Kashani, H, Birkhed, D. In vitro and in vivo studies of
an NaF impregnated toothpick. Swedish dental journal. 1994; 18(3):69-73.
2.
Kashani, H, Birkhed, D, Petersson, LG. Uptake and release of fluoride
from birch and lime toothpicks. Eur J Oral Sci. 1995; 103(2 ( Pt 1)):112-5.
3.
Kashani, H, Birkhed, D, Arends, J, Ruben, J, Petersson, LG, Odelius,
H. Effect of toothpicks with and without fluoride on De- and
remineralization of enamel and dentine in situ. Caries research. 1998;
32(6):422-7.
4.
Kashani, H, Emilson, CG, Birkhed, D. Effect of NaF-, SnF2-, and
chlorhexidine-impregnated birch toothpicks on mutans streptococci and pH
in approximal dental plaque. Acta odontologica Scandinavica. 1998;
56(4):197-201.
5.
Modesto, A, Souza, I, Cordeiro, P, Silva, L, Primo, L, Vianna, R.
Fluoride uptake in situ after the use of dental floss with fluoride. The
Journal of clinical dentistry. 1997; 8(5):142-4.
6.
Sarner, B, Birkhed, D, Huysmans, MC, Ruben, JL, Fidler, V,
Lingstrom, P. Effect of fluoridated toothpicks and dental flosses on enamel
and dentine and on plaque composition in situ. Caries research. 2005;
39(1):52-9.
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Åtgärder vid förhöjd risk för kronkaries
B3.1
Tillstånd: Förhöjd risk för kronkaries
Åtgärd: Natriumfluoridlösning, 0,05-procentig, dagligen
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara sin orala hälsa och/eller förebygga
sjukdomar. Siffran 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Daglig sköljning med en natriumfluoridlösning med låg koncentration saknar kariesförebyggande tilläggseffekt till daglig tandborstning med fluortandkräm och saknar därmed också möjlighet att positivt
påverka den orala hälsan. Metoden bedöms därför inte
vara kostnadseffektiv. Sköljningens tilläggseffekt är bedömd med stöd från ett vetenskapligt underlag. Åtgärden
har rangordnats trots att den, med vetenskapligt stöd, bedöms
sakna effekt på det aktuella tillståndet. Rangordningen motiveras av att åtgärden har effekt på andra tillstånd och inte bedöms vara skadlig.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara
sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar.
Vilka studier ingår i granskningen?
I två randomiserade kontrollerade studier på vuxna (cirka 1 200 personer)
undersöks effekten av en 0,05-procentig natriumfluoridlösning, en till två
gånger per dag, på kronkaries [1, 2]. Studierna identifierades även av SBU
(10). Inga ytterligare studier har tillkommit.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 För vuxna med förhöjd risk för kronkaries har en daglig användning av
0,05-procentig natriumfluoridlösning ingen förebyggande tilläggseffekt
(visst vetenskapligt underlag).
Den första av två randomiserade kontrollerade studier som har utvärderat effekten på vuxna visar en icke-signifikant kariesreducerande effekt efter daglig sköljning med 0,05-procentig natriumfluoridlösning under tre år jämfört
med en placebolösning [2]. Den andra studien visar inte heller någon signi-
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fikant minskning av kronkaries efter daglig sköljning med 0,05-procentig
natriumfluoridlösning under två år jämfört med en kontrollgrupp som borstade med fluortandkräm [1].
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter har rapporterats vid fluorsköljning.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid förhöjd risk för kronkaries har en daglig sköljning med 0,05-procentig
natriumfluoridlösning ingen kariesförebyggande tilläggseffekt och metoden
bedöms därför inte som kostnadseffektiv. Det hälsoekonomiska underlaget
utgörs av en skattning som är baserad på expertgruppens slutsats
Referenser
Fure, S, Gahnberg, L, Birkhed, D. A comparison of four home-care
fluoride programs on the caries incidence in the elderly. Gerodontology.
1998; 15(2):51-60.
2.
Ripa, LW, Leske, GS, Forte, F, Varma, A. Effect of a 0.05% neutral
NaF mouthrinse on coronal and root caries of adults. Gerodontology. 1987;
6(4):131-6.
1.
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B3.2
Tillstånd: Förhöjd risk för kronkaries
Åtgärd: Natriumfluoridlösning, 0,2-procentig, dagligen
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention
för att bevara sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar.
Siffran 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet.
Daglig sköljning med en hög koncentration av natriumfluoridlösning har en låg till måttlig kariesförebyggande tilläggseffekt till daglig tandborstning med fluortandkräm och har därmed möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har också bedömt att kostnaden per vunnen effekt är
låg. Sköljningens tilläggseffekt har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är
bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara
sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 För vuxna med förhöjd risk för kronkaries har daglig användning av en
0,2-procentig natriumfluoridlösning en låg till måttlig förebyggande tilläggseffekt (expertgruppsbedömning).
SBU [1] har sammanställt resultaten från åtta randomiserade kontrollerade
studier och kontrollerade kliniska studier (studielängd 2–3 år, cirka 5 000
personer i åldern 6–13 år, medelhögt bevisvärde) som utvärderar fluorsköljning med olika frekvens och koncentration för att förebygga dentinkaries på
unga permanenta tänder. Sammanställningen visar en kariesreduktion på
unga permanenta tänder efter fluorsköljning varje dag, varje vecka eller var
fjortonde dag på 14–49 procent i jämförelse med placebo. Hos grupper som
använder fluortandkräm dagligen saknas en tilläggseffekt med fluorsköljning.
SBU konstaterar att

62

 sköljning varje dag, varje vecka eller var fjortonde dag med fluor har en
kariesreducerande effekt men saknar tilläggseffekt i grupper som använder
fluortandkräm dagligen (evidensstyrka 3)
 i grupper med hög kariesrisk eller hög kariesaktivitet är användning av
fluorsköljningar inte tillräckligt utvärderad för att den kariesförebyggande
effekten ska kunna bedömas (evidensstyrka 4).
Efter SBU:s sammanställning har det publicerats en randomiserad kontrollerad studie (studielängd tre år, 622 personer i åldern 13–16 år, medelhögt bevisvärde) på ungdomar i Sverige som utvärderar den övervakade kariesförebyggande effekten av olika fluorsköljningsrutiner på approximalytor [2].
Studien visar en relativ riskreduktion på 30–59 procent för olika övervakade
fluorsköljningsrutiner med 0,2-procentig natriumfluoridlösning.
I en kanadensisk randomiserad kontrollerad studie (studielängd två år,
116 personer i åldern 54–101 år, lågt bevisvärde) utvärderas daglig fluorsköljning med 0,2-procentig natriumfluoridlösning på äldre institutionsbundna personer med låg kariesutveckling, och en icke signifikant kariesreduktion av 50 procent på kronkaries visas [3].
Marinho med flera [4] sammanfattar att fluorsköljning kombinerat med
fluortandkräm ger en tilläggseffekt, dock inte statistiskt signifikant. Dessutom ger kombinationen av fluorgel och fluorsköljningar här en signifikant
kariesreducerande effekt jämfört med enbart behandling med fluorgel.
Eftersom studien på ungdomar visar att en övervakad sköljning med 0,2procentig natriumfluoridlösning med lägre frekvens har effekt är det rimligt
att anta att dagliga sköljningar har en effekt [2]. Då även studien av äldre
personer visar att en daglig sköljning har effekt på kronkaries är det rimligt
att anta att en daglig sköljning med 0,2-procentig natriumfluoridlösning har
en tilläggseffekt på dem som använder fluortandkräm regelbundet. Effekten
av 0,2-procentig natriumfluoridlösning är sannolikt mest uttalad om det tillförs vid ett separat tillfälle när man inte använder fluortandkräm. Övervakade sköljningar kan förväntas ha bättre kariesförebyggande effekt än oövervakade.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter har rapporterats vid fluorsköljning.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid förhöjd risk för kronkaries har en daglig sköljning med 0,2-procentig
natriumfluoridlösning en låg kostnad per förhindrad DMFS. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en för riktlinjerna utförd modellering.
Referenser
SBU. Prevention of Dental Caries. A Systematic review. The Swedish
Council on Technology Assessment in Health Care SBU report No161 In
Swedish. 2002.
2.
Moberg Sköld, U, Birkhed, D, Borg, E, Petersson, LG. Approximal
caries development in adolescents with low to moderate caries risk after
1.
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different 3-year school-based supervised fluoride mouth rinsing
programmes. Caries research. 2005; 39(6):529-35.
3.
Wyatt, CC, MacEntee, MI. Caries management for institutionalized
elders using fluoride and chlorhexidine mouthrinses. Community Dent Oral
Epidemiol. 2004; 32(5):322-8.
4.
Marinho, VC, Higgins, JP, Logan, S, Sheiham, A. Fluoride mouthrinses
for preventing dental caries in children and adolescents. Cochrane database
of systematic reviews (Online). 2003; (3):CD002284.

B3.3
Tillstånd: Förhöjd risk för kronkaries
Åtgärd: Fluorgel i skena dagligen
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention
för att bevara sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar.
Siffran 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet.
Daglig användning av fluorgel i skenor har en måttlig kariesförebyggande tilläggseffekt till daglig tandborstning med fluortandkräm och har därmed en positiv påverkan på den orala
hälsan. Socialstyrelsen har bedömt kostnaden per vunnen effekt som måttlig. Fluorgelens tilläggseffekt har bedömts av
Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara
sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 För vuxna med förhöjd risk för kronkaries har daglig användning av
fluorgel i skenor en måttlig förebyggande tilläggseffekt (expertgruppsbedömning).
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SBU [1] beskriver fem kontrollerade kliniska studier (studielängd sex–tolv
månader, 365 personer, utan obehandlade kontrollgrupper, bevisvärde saknas) som utvärderar den kariesförebyggande effekten av fluorgel med olika
koncentrationer som administreras i en skena till patienter med nedsatt salivsekretion på grund av strålbehandling. SBU sammanfattar att det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma den kariesförebyggande
effekten av olika förebyggande metoder vid nedsatt salivsekretion. Det
framgår dock av de granskade studierna att det finns en kariesförebyggande
effekt av behandlingen med fluorgel i en skena vid nedsatt salivsekretion i
samband med strålbehandling mot huvud- och halsregionen. Effekten är beroende av graden av nedsatt salivsekretion. Av etiska skäl saknas obehandlade kontrollgrupper. Dessutom är bortfallet stort och uppföljningstiderna
korta, vilket gör att studierna inte kan evidensgraderas.
Det bedöms rimligt att anta att motsvarande effekt som har redovisats enligt SBU:s sammanställning av behandling med fluorgel i en skena kan ses
för personer som har nedsatt salivsekretion av någon annan orsak än strålbehandling.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
– Hälsoekonomisk bedömning
Vid förhöjd risk för kronkaries har en daglig användning av fluorgel i skenor en måttlig kostnad per förhindrad DMFS. Den utförda modelleringen är
baserad på en cirka 25-procentig kariesreducerande effekt hos vuxna med en
hög kariesrisk. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en för riktlinjerna
utförd hälsoekonomisk modellering.
Referenser
SBU. Prevention of Dental Caries. A Systematic review. The Swedish
Council on Technology Assessment in Health Care SBU report No161 In
Swedish. 2002.
1.
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B3.4
Tillstånd: Förhöjd risk för kronkaries
Åtgärd: Fluorsugtabletter flera gånger dagligen
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention
för att bevara sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar.
Siffran 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet.
Fluorsugtabletter ger låg kariesförebyggande tilläggseffekt till
daglig tandborstning med fluortandkräm och har därmed liten
möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Dessutom har
Socialstyrelsen bedömt att kostnaden per vunnen effekt är
hög. Fluorsugtabletternas tilläggseffekt har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara
sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 För vuxna med förhöjd risk för kronkaries har användning av fluorsugtabletter flera gånger dagligen en låg förebyggande tilläggseffekt (expertgruppsbedömning).
SBU [1] identifierade två randomiserade kontrollerade studier (studielängd
tre år, 369 barn) där den förebyggande effekten av fluorsugtabletter utvärderades i förhållande till placebotabletter, fluorsköljning och placebosköljning
[2, 3]. I en dansk studie kan den relativa kariesförebyggande effekten inte
beräknas då interventionsgruppen (fluorsugtabletter) jämfördes med en positiv kontrollgrupp i två olika åldersgrupper som sköljde regelbundet med
fluor [3]. Den absoluta effekten var dock likvärdig i de båda studerade
grupperna. I den andra studien [2] minskades karies (med en relativ riskreduktion på 79 procent) vid användningen av fluorsugtabletter jämfört med
placebo. SBU konstaterar att ”den kariesförebyggande effekten av fluortablettintag är inte tillräckligt studerad för att slutsatser ska kunna dras.
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Detta gäller både mjölktänder och de permanenta tänderna” (SBU evidensstyrka 4).
Efter SBU:s genomgång har det tillkommit ytterligare en studie. I en
svensk kontrollerad klinisk studie från 2005 (studielängd fem år, 925 personer i åldern 12–17 år, medelhögt till lågt bevisvärde) utvärderas effekten av
daglig användning av fluorsugtabletter som ett tillägg till tandborstning i
jämförelse med fyra andra preventionsprogram på skolungdomar med hög
kariesrisk. Studien visar att skillnaderna i kariesutvecklingen var blygsam
efter fem år och inte skilde sig statistiskt mellan de olika interventionsgrupperna [4].
I en annan svensk randomiserad kontrollerad studie med medelhögt bevisvärde utvärderas användningen av fluorsugtabletter (1,66 milligram
natriumfluorid) två gånger per dag på 51 vuxna (60 år och äldre). Studien
visar efter två år ingen signifikant effekt jämfört med kontrollgruppen [5].
Sammantaget visar studierna ett motsägande resultat på barn och ungdomar
medan ingen effekt på vuxna kan visas. Experimentella studier av användningen av fluortuggummi vid förhöjd risk för kronkaries visar en karieshämmande effekt av motsvarande mängder fluor.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter har rapporterats vid användning
av fluorsugtabletter.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid förhöjd risk för kronkaries har en frekvent användning av fluorsugtabletter en hög kostnad per förhindrad DFS. Eftersom den kariesförebyggande tilläggseffekten bedöms som låg och effekten förutsätter en frekvent användning av fluorsugtabletter till en kostnad av cirka 500 till 800
kronor per person och år antas kostnaden per förhindrad DFS vara hög. Det
hälsoekonomiska underlaget utgörs av en för riktlinjerna utförd modellering.
Referenser
SBU. Prevention of Dental Caries. A Systematic review. The Swedish
Council on Technology Assessment in Health Care SBU report No161 In
Swedish. 2002.
2.
Stephen, KW, Campbell, D. Caries reduction and cost benefit after 3
years of sucking fluoride tablets daily at school. A double-blind trial. Br
Dent J. 1978; 144(7):202-6.
3.
Poulsen, S, Kirkegaard, E, Bangsbo, G, Bro, K. Caries clinical trial of
fluoride rinses in a Danish Public Child Dental Service. Community Dent
Oral Epidemiol. 1984; 12(5):283-7.
4.
Källestål, C. The effect of five years' implementation of cariespreventive methods in Swedish high-risk adolescents. Caries research. 2005;
39(1):20-6.
5.
Fure, S, Gahnberg, L, Birkhed, D. A comparison of four home-care
fluoride programs on the caries incidence in the elderly. Gerodontology.
1998; 15(2):51-60.
1.
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B3.5
Tillstånd: Förhöjd risk för kronkaries
Åtgärd: Fluortuggummi flera gånger dagligen
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention
för att bevara sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar.
Siffran 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet.
Fluortuggummi ger en låg kariesförebyggande tilläggseffekt
till daglig tandborstning med fluortandkräm och har därmed
liten möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Dessutom
har Socialstyrelsen bedömt att kostnaden per vunnen effekt är
hög. Tuggummits tilläggseffekt har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är
bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara
sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 För vuxna med förhöjd risk för kronkaries har användning av fluortuggummi flera gånger dagligen en låg förebyggande tilläggseffekt (expertgruppsbedömning).
Fluortuggummi (vanligen med 0,25 milligram fluor) rekommenderas i dag
som ett alternativ till andra sätt att tillföra fluor (exempelvis tabletter och
sköljningar). Det saknas dock randomiserade kontrollerade studier eller kliniska kontrollerade studier av den kariesförebyggande effekten av fluortuggummi. En fältstudie med lågt bevisvärde, som omfattade 250 barn vardera i åldersgrupperna 6–7, 9–10 och 12–13 år, visade efter 12–30 månader
att fluortuggummi som är sötat med xylitol eller sorbitol har en kariesförebyggande effekt motsvarande den vid fluorsköljning [1]. Det finns också en
rad experimentella studier av fluortuggummi som visar koncentrationer av
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fluor i saliv och plack som påverkar såväl demineralisation som remineralisation i hårdvävnader. Även effekten på syraproduktionen hos kariesassocierade bakterier påverkas.
I två översiktsartiklar beskrivs effekten av bland annat fluortuggummi
[2]. Det finns en rad experimentella modellstudier in vivo med fluortuggummi som har studerat borttransporten av fluor ur munnen samt effekterna på tandmineral och bakterier [3-13]. Sammantaget visar studierna att
fluortillsatser till tuggummi har en positiv effekt på såväl tandmineralet som
bakterierna som är associerade till en minskad kariesutveckling. Det är visat
att sockerfritt tuggummi som är sötat med xylitol eller sorbitol har en låg kariesförebyggande effekt, se användning av tuggummi som är sötat med xylitol eller sorbitol vid risk för kronkaries [14-20]. Därför är det rimligt att anta
att fluortuggummi har minst samma kariesförebyggande effekt som
tuggummi utan fluortillsatser.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
– Hälsoekonomisk bedömning
Vid förhöjd risk för kronkaries ger en frekvent användning av fluortuggummi en hög kostnad per förhindrad DFS. Uppgiften om effektstorleken är osäker, vilket påverkar beräkningen av kostnadseffektiviteten. Skattningen baseras på en låg kariesförebyggande tilläggseffekt och på att effekten förutsätter en frekvent användning av fluortuggummi. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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B3.6
Tillstånd: Förhöjd risk för kronkaries
Åtgärd: Klorhexidinlösning
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention
för att bevara sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar.
Siffran 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet.
Klorhexidinsköljningar saknar eller har mycket låg kariesförebyggande tilläggseffekt till daglig tandborstning med fluortandkräm och har därmed en mycket liten möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har dessutom
bedömt att åtgärden inte är kostnadseffektiv. Sköljningens tilläggseffekt har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara
sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 För vuxna med förhöjd risk för kronkaries har en övervakad daglig användning av en klorhexidinlösning ingen till låg förebyggande tilläggseffekt
(expertgruppsbedömning).
I översikten från SBU [1] ingår en randomiserad kontrollerad studie (226
personer, medelhögt bevisvärde) som utvärderar den kariesförebyggande effekten av en intensiv 0,05-procentig klorhexidinsköljning på elvaåriga barn
med höga så kallade DMFS-värden [2]. Dessutom ingår en randomiserad
kontrollerad studie (33 månader, 200 personer, ålder 60 och uppåt, lågt bevisvärde) som utvärderar den kariesförebyggande effekten av en 0,12procentig klorhexidinsköljning varje vecka på äldre utan några tidigare kariesförebyggande åtgärder [3]. I en randomiserad kontrollerad studie (fem år,
1 101 personer i eget boende, 60–75 år, placebokontrollerad) från Kanada
[4] utvärderas effekten av en oövervakad daglig 0,12-procentig klorhexidinsköljning i en månad och därefter sköljningar en gång i veckan under
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fem månader. Det intermittenta behandlingsprogrammet upprepades varje
halvår.
Hos äldre som sköljde med en klorhexidinlösning en gång i veckan [3] eller som ingick i ett behandlingsprogram med oövervakade intermittenta
klorhedixinsköljningar [4] ses ingen statistiskt signifikant effekt på uppkomsten av nya kariesangrepp jämfört med ingen särskild behandling, och
inte heller på kronkaries jämfört med placebobehandling (relativ risk 0,87,
konfidensintervall 0,71–1,14).
SBU [1] redovisar att en intensiv sköljning med klorhexidin inte är mer
effektiv än ingen sköljning alls för att förebygga ytterligare kariesangrepp
hos elvaåringar som vid studiens början hade minst en kariesskada [2].
I en studie med lågt bevisvärde [5] studeras övervakade dagliga sköljningar under en tvåårsperiod hos 77 institutionsboende äldre i åldrarna 54–
101 år (medelålder 83 år). Ökningen av kronkaries var signifikant lägre för
gruppen som under lång tid (två år) sköljde dagligen och övervakat med
klorhexidin (0,3 ytor) jämfört med dem som sköljde med placebolösning
(0,8 ytor). Detta pekar på att nya kronkariesangrepp kan minskas vid regelbundna klorhexidinsköljningar. Om samtliga tandytor inkluderas finns däremot ingen signifikant skillnad i kariesökningen mellan klorhexidingruppen
(3,1 ytor) och placebogruppen (2,9 ytor). Denna studie uppvisar klara brister
med bland annat ett stort bortfall och avsaknad av en bortfallsanalys.
Bland de studier som inte valdes ut vid det primära urvalsförfarandet
finns en övervakad studie på 158 skolbarn (tio–tolv år) som sköljde med en
klorhexidinlösning i sex månader [6]. Olika koncentrationer av klorhexidinlösning, 0,2 procent respektive 0,1 procent, samt varierande frekvens, två
respektive sex gånger per vecka, jämförs med sköljningar med placebo. Efter sex månader sågs ingen skillnad i DFS, vilket inte heller är förväntat
med en så kort uppföljningstid. Studierna är gjorda med låga koncentrationer av klorhexidin. Indikationer på kariesförebyggande effekter ses vid en
daglig användning, men inte vid lägre frekvenser. SBU redovisar ingen slutsats om den kariesförebyggande effekten av klorhexidinsköljning, men konstaterar att ”det finns ett motsägande vetenskapligt underlag för att användning med klorhexidin förebygger karies” (SBU evidensstyrka 4).
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter finns beskrivna i underlaget från
SBU. Wyatt med flera [4] rapporterar inga allergiska reaktioner eller mageller tarmbesvär i samband med klorhexidinsköljningar. I en studie [7] rapporteras biverkningar efter sköljningar med en 0,12-procentig klorhexidinlösning hos 44 av 140 diabetiker som behandlades för parodontal sjukdom.
Inga allvarliga biverkningar rapporterades. De vanligaste biverkningarna var
smakstörningar, tandmissfärgning, munsveda, sveda i halsen och irritation
av tungan.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid förhöjd risk för kronkaries har en antimikrobiell behandling i form av
klorhexidinsköljningar ingen kariesförebyggande effekt vid intermittenta
sköljningar eller mycket låg effekt vid dagliga sköljningar. Åtgärden blir
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därför inte kostnadseffektiv. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en
skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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B3.7
Tillstånd: Förhöjd risk för kronkaries
Åtgärd: Klorhexidingel (eller fluortandkräm med klorhexidin)
dagligen
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention
för att bevara sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar.
Siffran 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet.
Daglig tandborstning med klorhexidingel saknar kariesförebyggande tilläggseffekt och därmed möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Metoden bedöms därför inte vara
kostnadseffektiv. Gelens tilläggseffekt har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget
är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara
sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 För vuxna med förhöjd risk för kronkaries har tandborstning med klorhexidingel (eller fluortandkräm med klorhexidin) dagligen ingen förebyggande tilläggseffekt (expertgruppsbedömning).
SBU [1] redovisar en randomiserad kontrollerad studie (studielängd två år,
141 tonåringar, medelhögt bevisvärde) [2] där en första grupp borstade med
tandkräm med fluor (0,044 procent natriumfluorid) och klorhexidin (0,05
procent) samt sköljde med en klorhexidin-fluorlösning med motsvarande
koncentrationer. En andra grupp borstade tänderna med fluortandkrämen
och sköljde med fluor (0,044 procent natriumfluorid). En tredje grupp borstade med placebotandkräm och sköljde med en placebolösning. En fjärde
grupp utgjorde kontrollgruppen. Studien redovisar ingen skillnad i kariesutveckling efter två år när man jämför klorhexidin-fluortandkräm med fluortandkräm. Däremot resulterar borstning med klorhexidin-fluortandkräm i
färre kariesskador (en relativ riskreduktion på 42 procent) jämfört med pla-
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cebotandkräm och jämfört med den obehandlade kontrollgruppen (en relativ
riskreduktion på 53 procent).
I SBU-rapporten ingår ytterligare två studier (studielängd två år, låga bevisvärden) som utvärderar den kariesförebyggande effekten av tandkräm
med klorhexidin (0,1–0,4 procent respektive 2 procent) [3, 4]. Den ena av
dessa studier visar inte någon kariesförebyggande effekt av tandborstning
med klorhexidintandkräm [3]. Den andra studien som även omfattar historiska kontroller visar inte heller någon skillnad i tonåringars kariesutveckling, här mellan användning av en 2-procentig klorhexidintandkräm utan
fluor, en fluortandkräm med cirka 500 ppm fluor och en kombinerad klorhexidin-fluortandkräm [4]. Detta antas gälla även för borstning med klorhexidingel. SBU redovisar ingen slutsats om den kariesförebyggande effekten av borstning med klorhexidingel eller klorhexidintandkräm, men konstaterar att ”det finns ett motsägande vetenskapligt underlag för att användning
med klorhexidin förebygger karies” (SBU evidensstyrka 4). Inga relevanta
studier har tillkommit efter SBU:s genomgång.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Missfärgningar på tänderna har rapporterats för dem som borstade med en
kombinerad klorhexidin-fluortandkräm [2] samt för de personer som borstade med en klorhexidintandkräm [3].
Hälsoekonomisk bedömning
Vid förhöjd risk för kronkaries har tandborstning med klorhexidingel eller
fluortandkräm med klorhexidin ingen kariesförebyggande tilläggseffekt. Åtgärden bedöms därför inte vara kostnadseffektiv. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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B4.1
Tillstånd: Förhöjd risk för kronkaries och samtidigt högt mutanstal
Åtgärd: Klorhexidingel i skena
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention
för att bevara sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar.
Siffran 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet.
Användning av klorhexidingel i skenor har en måttlig kariesförebyggande tilläggseffekt till daglig tandborstning med fluortandkräm och därmed också en positiv påverkan på den
orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt kostnaden per vunnen effekt som låg. Klorhexidingelens tilläggseffekt har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara
sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 För vuxna med förhöjd risk för kronkaries och ett samtidigt högt mutanstal har 2–5 behandlingsomgångar per år med en 1-procentig klorhexidingel i skenor en måttlig förebyggande tilläggseffekt (expertgruppsbedömning).
SBU [1] redovisar tre studier (låga bevisvärden) som utvärderar den kariesförebyggande effekten av 1-procentig klorhexidingel i en skena vid höga
mutanstal.
I en randomiserad kontrollerad studie (studielängd två år, 50 personer)
behandlades tonåringar med klorhexidingel på kliniken under två på
varandra följande dagar. Denna behandling upprepades fem gånger under
studiens gång. Behandlingen leder till en kariesreduktion på 48 procent under behandlingstiden jämfört med fluorlackningar två gånger per år hos tonåringar med hög kariesrisk [2]. Användning av skenor med 1-procentig
klorhexidingel fem minuter per dag under 14 dagar utvärderas i en kontrol-
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lerad klinisk studie under tre år hos 101 tonåringar [3]. Behandlingen upprepades två–tre gånger per år vid ett kvarstående högt mutanstal. Studien visar att 14 dagars behandling med gel i skena vid ett högt mutanstal ger en
kariesreduktion på 56 procent efter tre år. För personer med ett ingångsvärde
på över 1 miljon är kariesreduktionen 81 procent. En uppföljande studie
gjordes två år efter avslutad behandling. Man fann då att det inte fanns någon skillnad i kariesaktiviteten mellan klorhexidin- och kontrollgruppen [4].
SBU redovisar ingen slutsats om den kariesförebyggande effekten av behandling med klorhexidingel i skenor, men konstaterar att ”det finns ett
motsägande vetenskapligt underlag för att användning med klorhexidin förebygger karies” (SBU evidensstyrka 4). Inga ytterligare relevanta studier
har tillkommit efter SBU:s genomgång.
Parallellt med SBU drar en osystematisk översikt [5] utifrån samma studier [2-4] slutsatsen att det finns en kariesförebyggande effekt av behandlingar med klorhexidingel med skenor till skillnad från klorhexidinsköljning.
SBU inkluderar även två studier som utvärderar behandlingar med klorhexidingel som en del i ett åtgärdsprogram [6, 7]. I en randomiserad kontrollerad studie med lågt bevisvärde av vuxna med högt mutanstal finner
man en kariesförebyggande effekt på 89 procent efter ett år av behandling
med klorhexidingel i en skena, men effekten kvarstår inte efter fem år [6].
En annan randomiserad kontrollerad studie med medelhögt bevisvärde [7]
finner inte några skillnader i den kariesförebyggande effekten på approximalytor mellan ett åtgärdsprogram som inkluderar en lokal applikation av
klorhexidingel approximalt jämfört med någon annan professionellt utförd
kariesförebyggande behandling. Det komplicerade behandlingsprogrammet
och applikationsmetoden gör att inga slutsatser kan dras om den kariesförebyggande effekten av klorhexidingel i skenor.
Sammanfattningsvis finns det underlag för att upprepade behandlingar
med klorhexidingel i skenor har en kariesförebyggande tilläggseffekt för
personer med höga mutanstal. Förutsättningen är att behandlingen anpassas
till individen och att effekten utvärderas med bakterieprover.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter har utvärderats i de inkluderade
studierna. Missfärgningar på tänder har rapporterats för personer som har
borstat tänderna med en kombinerad klorhexidin-fluortandkräm [8] samt för
de personer som har borstat med en klorhexidintandkräm [9].
Hälsoekonomisk bedömning
Vid förhöjd risk för kronkaries och ett samtidigt högt mutanstal har behandling med 1-procentig klorhexidingel i skenor, utförd på en klinik i två–fem
behandlingsomgångar per år, en måttlig kariesförebyggande effekt och
kostnaden per förhindrad DFS bedöms som låg. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en för riktlinjerna genomförd modellering som är baserad
på en cirka 65-procentig kariesreducerande effekt hos vuxna med hög kariesrisk.
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B3.8
Tillstånd: Förhöjd risk för kronkaries
Åtgärd: Essenslösning
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Det saknas underlag för att Socialstyrelsen ska kunna bedöma
effekten av en essenslösning för att förebygga karies. Framtida
forskning förväntas tillföra kunskap.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara
sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 För vuxna med förhöjd risk för kronkaries saknas det underlag för att
bedöma effekten av sköljningar med en essenslösning.
Det saknas kunskap om den kariesförebyggande effekten av essenslösningar. Pågående forskning bedrivs inom området.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter finns dokumenterade i de inkluderade studierna.
Hälsoekonomisk bedömning
Kostnadseffektiviteten är inte bedömbar eftersom det vetenskapliga underlaget är otillräckligt.
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B3.9
Tillstånd: Förhöjd risk för kronkaries
Åtgärd: Professionell tandrengöring med puts- eller polerpasta
med fluor minst varannan månad
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention
för att bevara sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar.
Siffran 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet.
Professionell tandrengöring har en måttlig kariesförebyggande
tilläggseffekt till daglig tandborstning med fluortandkräm och
har därmed en positiv påverkan på den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per vunnen effekt är måttlig.
Den professionella tandrengöringens tilläggseffekt har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara
sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 För vuxna med förhöjd risk för kronkaries har en professionell tandrengöring med en puts- eller polerpasta med fluor minst varannan månad en
måttlig förebyggande tilläggseffekt (expertgruppsbedömning).
SBU [1] redovisar en studie (studielängd sex år, 456 personer, medelhögt
bevisvärde) av professionella tandrengöringar med fluorpasta på vuxna [2].
Under försökets första två år utfördes behandlingarna varannan månad och
under år tre–sex var tredje månad. Studien redovisar ingen ny karies i gruppen som behandlades medan kontrollgruppen hade en kariesökning på 12–
15 DFS under sex år. SBU redovisar också studier (studielängd två–tre år,
drygt 400 personer, 7–14 år) där professionella tandrengöringar med fluor
varannan eller var tredje vecka utvärderades. Den kariesförebyggande effekten varierade här mellan 64 och 96 procent [3-5]. SBU konstaterar att ”professionell tandrengöring liksom egen tandborstning i kombination med fluortillförsel i någon form ger färre kariesskador hos barn och ungdomar”
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(SBU evidensstyrka 3). Inga relevanta studier har tillkommit efter SBU:s
genomgång.
Den kariesförebyggande effekt på vuxna som framkom i studien från
1970-talet bedöms kunna extrapoleras till dagens vuxenpopulation [2]. Tillsammans med SBU:s ”Slutsats om barn och ungdomar” förefaller professionella tandrengöringar med puts- eller polerpasta med fluor ha en kariesförebyggande tilläggseffekt.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar har rapporterats.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid förhöjd risk för kronkaries genererar professionella tandrengöringar
med puts- eller polerpasta med fluor en måttlig kostnad per förhindrad DFS.
Eventuella vinster i hur åtgärden påverkar exempelvis gingivit och parodontit har inte inkluderats i skattningen. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs
av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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B3.10
Tillstånd: Förhöjd risk för kronkaries
Åtgärd: Fluorlack minst två gånger per år
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention
för att bevara sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar.
Siffran 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet.
Fluorlackning har en måttlig kariesförebyggande tilläggseffekt
till daglig tandborstning med fluortandkräm och har därmed
en positiv påverkan på den orala hälsan. Socialstyrelsen har
bedömt att kostnaden per vunnen effekt är låg till måttlig.
Lackningens tilläggseffekt har bedömts av Socialstyrelsens
expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara
sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 För vuxna med förhöjd risk för kronkaries har behandlingar med fluorlack minst två gånger per år en måttlig förebyggande tilläggseffekt (expertgruppsbedömning).
Det finns inga studier på vuxna av tillräcklig kvalitet, men det finns ett vetenskapligt underlag för en kariesförebyggande effekt av fluorlackning på
unga permanenta tänder. SBU [1] identifierade 14 randomiserade kontrollerade studier och kontrollerade kliniska studier (4 000 personer, medelhöga
bevisvärden) som utvärderar fluorlackningar för att förebygga dentinkaries.
I 5 av dessa utvärderades fluorlackningar minst två gånger per år av unga
permanenta tänder och jämfördes med obehandlade kontrollgrupper. Sammanställningen visar en kariesreduktion med fluorlackningar på mellan 20
och 70 procent i jämförelse med obehandlade personer.
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SBU konstaterar att
 professionella behandlingar med fluorlack minst två gånger per år har
en kariesförebyggande effekt på unga permanenta tänder också vid samtidig
användning av fluortandkräm (SBU evidensstyrka 3)
 den kariesförebyggande effekten på mjölktänder, i grupper med hög kariesrisk eller hög kariesaktivitet liksom hos vuxna, är inte tillräckligt studerad för att man ska kunna dra några slutsatser (SBU evidensstyrka 4).
Efter SBU:s genomgång har det tillkommit en randomiserad kontrollerad
studie (758 ungdomar, 13–16 år, medelhögt bevisvärde) från Sverige från år
2005 som utvärderar den kariesförebyggande effekten av fluorlackningar
[2]. Studien visar, beroende på frekvensen av fluorlackningar (två–åtta
gånger per år), en absolut effekt på mellan 0,87 och 1,40 DFSa+DeSa (en
relativ riskreduktion på 47–76 procent). Andelen som inte utvecklar karies
under tre år varierar mellan 43–65 procent beroende på behandling. Ytterligare en kontrollerad klinisk studie (studielängd fem år, 925 personer i åldern
12–17 år, medelhögt bevisvärde) på ungdomar med förhöjd kariesrisk som
utvärderar fluorlackningar har tillkommit sedan SBU:s översikt [3]. Denna
studie visar även den en minskad risk för kronkaries vid fluorlackning i tre
omgångar under en vecka, vid två tillfällen under ett år, i förhållande till
kontrollgruppen (rate ratio 0,88; konfidensintervall 0,79–0,97). Dessa två
tillkommande studier är i linje med SBU:s slutsats från 2002. Utöver de
ovan nämnda studierna finns det en konsensusrapport från ADA Council on
Scientific Affairs som rekommenderar fluorlackningar för att förebygga karies på vuxna [4]. Rekommendationen är baserad på extrapolering av resultat från studier på unga permanenta tänder.
Det finns även en metaanalys av den kariesförebyggande effekten av fluor
på vuxna patienter utifrån 20 studier, där man drar slutsatsen att behandlingar med ”fluortillförsel i någon form” förhindrar uppkomsten av kariesangrepp i emaljen och på rotytorna [5]. (Se även fissurförsegling med resinbaserade material vid förhöjd risk för kronkaries).
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar finns beskrivna i underlaget.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid förhöjd risk för kronkaries medför behandlingar med fluorlack minst
två gånger per år en låg till måttlig kostnad per förhindrad DMFS. Kostnaden per förhindrad DMFS beräknas vara under 2 000 kronor. Kostnaderna
är beräknade som åtgärder vid två besök per år hos en tandhygienist. Behandlingar med fluorlack i kombination med andra åtgärder och tandvårdsbesök medför en lägre merkostnad. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs
av en för riktlinjerna genomförd modellering.
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B3.11
Tillstånd: Förhöjd risk för kronkaries
Åtgärd: Tennfluoridgel, 1-procentig, minst fyra gånger per år
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention
för att bevara sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar.
Siffran 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet.
Applikationer av tennfluoridgel har en måttlig kariesförebyggande tilläggseffekt till daglig tandborstning med fluortandkräm och har därmed en positiv påverkan på den orala hälsan.
Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per vunnen effekt är
hög. Gelens tilläggseffekt har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara
sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:
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 För vuxna med förhöjd risk för kronkaries har behandlingar med 1procentig tennfluoridgel minst fyra gånger per år en måttlig förebyggande
tilläggseffekt (expertgruppsbedömning).
Det finns inga studier av tillräcklig kvalitet som utvärderar effekten av tennfluoridgel. SBU [1] identifierade en randomiserad kontrollerad studie (tre år,
280 personer, 13–16 år, högt bevisvärde) från Sverige där en 1-procentig
tennfluoridgel applicerades approximalt på ungdomar fyra gånger per år i en
av två behandlingsgrupper. Studien visar att behandlingar med 1-procentig
tennfluoridgel approximalt fyra gånger per år ger en absolut kariesreducerande effekt på 1,56 DFS (en relativ riskreduktion på 39 procent) [2].
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter finns beskrivna i underlaget.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid förhöjd risk för kronkaries medför behandlingar med 1-procentig tennfluoridgel fyra gånger per år en hög kostnad per förhindrad DMFS. Kostnaderna är beräknade som åtgärder vid fyra besök per år hos en tandhygienist.
Den utförda modelleringen är baserad på en kariesreducerande effekt på
cirka 35 procent hos vuxna med hög kariesrisk. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en för riktlinjerna genomförd modellering.
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B3.12
Tillstånd: Förhöjd risk för kronkaries
Åtgärd: Klorhexidinlack
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention
för att bevara sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar.
Siffran 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet.
Behandlingar med klorhexidinlack har ingen till låg kariesförebyggande tilläggseffekt till daglig tandborstning med fluortandkräm och har därmed en mycket liten möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har dessutom
bedömt att åtgärden inte är kostnadseffektiv. Lackens tilläggseffekt har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom
det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara
sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 För vuxna med förhöjd risk för kronkaries har behandlingar med klorhexidinlack ingen till låg förebyggande tilläggseffekt (expertgruppsbedömning).
SBU [1] redovisar tre studier (studielängd två–tre år, 1 300 personer i åldern
8–14 år, medelhöga bevisvärden) där behandlingar med klorhexidinlack
med varierande applikationsfrekvens på barn inte leder till någon kariesförebyggande effekt [2-4] och de skiljer sig inte från effekten av behandlingar med fluorlack [4]. SBU inkluderar även en studie (medelhögt bevisvärde) som visar att behandlingar halvårsvis med en blandning av lika delar
0,1-procentig fluorlack och 1-procentig klorhexidinlack inte ger någon kariesförebyggande tilläggseffekt till behandlingar med enbart 0,1-procentig
fluorlack [5]. Bland studier med ett lågt bevisvärde redovisar SBU en ”split
mouth”-studie med en obehandlad kontrollgrupp som inkluderar barn i åldern 7–8 år samt 12–13 år [6]. Denna studie visar en kariesförebyggande effekt (en relativ riskreduktion på 45–50 procent) på de permanenta molarer-
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nas tuggytor efter tre appliceringar av 1-procentig klorhexidinlack under en
period av två år. Det framgår dock inte om barnen även borstade tänderna
med fluortandkräm. SBU redovisar ingen slutsats om den kariesförebyggande effekten av klorhexidinlack, men konstaterar att ”det finns ett motsägande vetenskapligt underlag för att användning med klorhexidin förebygger karies” (SBU evidensstyrka 4).
Efter SBU:s genomgång har en tvåårig ”split mouth”-studie (85 personer,
medelhögt bevisvärde) tillkommit som inkluderar tonåringar med en låg kariesprevalens [7]. Appliceringar var tredje månad med 1-procentig klorhexidinlack respektive placebolack resulterade inte i någon skillnad avseende
antalet nya emalj- och dentinkariesangrepp. I en ”split mouth”-studie under
två år (461 personer i åldern sex–sju år, lågt bevisvärde) påvisas en kariesförebyggande effekt (en relativ riskreduktion på 25 procent) jämfört med
obehandlade tänder, efter appliceringar med klorhexidinlack var tredje månad på de permanenta molarernas tuggytor [8]. Ytterligare en studie (kliniskt kontrollerad studie över ett år, 181 personer i åldern sex–sju år, lågt
bevisvärde) visar att behandlingar med 1-procentig klorhexidinlack var
tredje månad på de permanenta molarernas ocklusalytor hos barn resulterar i
en kariesförebyggande effekt (en relativ riskreduktion på 49 procent) jämfört med kontrollgruppen [9]. Det finns ingen kvarstående effekt på molarernas ocklusalytor tre år efter behandlingen [10]. I dessa tre studier [10]
framgår inte om fluortandkräm användes.
Sammantaget tyder de ovanstående studierna på att det kan finnas effektskillnader mellan approximal- och ocklusalytor. Tilläggseffekten vid en
samtidig användning av fluortandkräm är tveksam och i vissa studier går det
inte att särskilja effekten mot fluorlack. En viss kariesförebyggande effekt,
åtminstone på ocklusalytor, kan inte uteslutas.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter finns beskrivna i det aktuella underlaget.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid förhöjd risk för kronkaries saknar behandlingar med klorhexidinlack effekt och metoden är därför inte kostnadseffektiv. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
Referenser
SBU. Prevention of Dental Caries. A Systematic review. The Swedish
Council on Technology Assessment in Health Care SBU report No161 In
Swedish. 2002.
2.
Twetman, S, Petersson, LG. Interdental caries incidence and
progression in relation to mutans streptococci suppression after
chlorhexidine-thymol varnish treatments in schoolchildren. Acta
odontologica Scandinavica. 1999; 57(3):144-8.
3.
Forgie, AH, Paterson, M, Pine, CM, Pitts, NB, Nugent, ZJ. A
randomised controlled trial of the caries-preventive efficacy of a
1.

87

chlorhexidine-containing varnish in high-caries-risk adolescents. Caries
research. 2000; 34(5):432-9.
4.
Petersson, LG, Magnusson, K, Andersson, H, Almquist, B, Twetman,
S. Effect of quarterly treatments with a chlorhexidine and a fluoride varnish
on approximal caries in caries-susceptible teenagers: a 3-year clinical study.
Caries research. 2000; 34(2):140-3.
5.
Petersson, LG, Magnusson, K, Andersson, H, Deierborg, G, Twetman,
S. Effect of semi-annual applications of a chlorhexidine/fluoride varnish
mixture on approximal caries incidence in schoolchildren. A three-year
radiographic study. Eur J Oral Sci. 1998; 106(2 Pt 1):623-7.
6.
Bratthall, D, Serinirach, R, Rapisuwon, S, Kuratana, M,
Luangjarmekorn, V, Luksila, K, et al. A study into the prevention of fissure
caries using an antimicrobial varnish. International dental journal. 1995;
45(4):245-54.
7.
Haukali, G, Poulsen, S. Effect of a varnish containing chlorhexidine
and thymol (Cervitec) on approximal caries in 13- to 16-year-old
schoolchildren in a low caries area. Caries research. 2003; 37(3):185-9.
8.
Zhang, Q, van 't Hof, MA, Truin, GJ, Bronkhorst, EM, van Palenstein
Helderman, WH. Caries-inhibiting effect of chlorhexidine varnish in pits
and fissures. Journal of dental research. 2006; 85(5):469-72.
9.
Baca, P, Munoz, MJ, Bravo, M, Junco, P, Baca, AP. Effectiveness of
chlorhexidine-thymol varnish for caries reduction in permanent first molars
of 6-7-year-old children: 24-month clinical trial. Community Dent Oral
Epidemiol. 2002; 30(5):363-8.
10. Baca, P, Junco, P, Bravo, M, Baca, AP, Munoz, MJ. Caries incidence
in permanent first molars after discontinuation of a school-based
chlorhexidine-thymol varnish program. Community Dent Oral Epidemiol.
2003; 31(3):179-83.

88

B3.13
Tillstånd: Förhöjd risk för kronkaries
Åtgärd: Fissurförsegling med resinbaserade material
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention
för att bevara sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar.
Siffran 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet.
Fissurförseglingar med resin har ingen till låg kariesförebyggande tilläggseffekt till daglig tandborstning med fluortandkräm och har därmed en mycket liten möjlighet att positivt
påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per vunnen effekt är måttlig till hög. Fissurföreseglingens tilläggseffekt har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp
eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara
sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 För vuxna med förhöjd risk för kronkaries har fissurförseglingar med
resinbaserade material ingen till låg förebyggande tilläggseffekt (expertgruppsbedömning).
SBU [1] identifierade två studier (totalt 750 personer, barn fem–åtta år, medelhöga bevisvärden) som undersöker den kariesförebyggande effekten av
fissurförseglingar med resinbaserade material. Båda studierna avser nyerupterade permanenta första molarer. Den relativa risken för manifest karies var
i dessa studier 0,67 (konfidensintervall 0,55–0,83).
SBU konstaterar att
 fissurförseglingar med resinbaserade material har en kariesförebyggande effekt på unga permanenta molarers ocklusalytor (SBU evidensstyrka
3)
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 det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att kunna bedöma om
fissurförseglingar har någon kariesförebyggande effekt hos populationer
med låg respektive hög kariesincidens.
I en systematisk översikt från Cochrane (medelhögt bevisvärde) utvärderas
också effekten av fissurförseglingar på unga permanenta tänder [2]. I översikten inkluderas sex studier (totalt cirka 2 000 personer) som undersöker
effekten av fissurförseglingar med resinbaserade material. Permanenta första
molarer avses i fem studier och permanenta andra molarer på barn eller
ungdomar i en studie. I översikten dras slutsatsen att fissurförseglingar med
resinbaserade material har en kariesförebyggande effekt vars storlek avtar
med uppföljningstidens längd. Efter 2 år var den relativa risken 0,24 (konfidensintervall 0,20–0,30) och efter 4–4,5-års observationstid var den 0,43
(konfidensintervall 0,37–0,50). Vidare dras slutsatsen att det inte går att
uppskatta effekten vid en låg kariesprevalens och att såväl personens som
populationens kariesprevalens bör uppmärksammas.
Resinbaserade material jämförs med glasjonomercement för fissurförseglingar i två systematiska översikter [2, 3]. Den tidigare översikten inkluderar
tre studier [4-6] och finner motsägande resultat. I den senare systematiska
översikten (20 studier, studielängd ett–sju år, medelhögt bevisvärde) är resultaten också motstridiga [3]. Flera studier grundar sig på samma material
med olika uppföljningstid. I tio studier med minst två års uppföljningstid är
glasjonomercement överlägset i två, resinbaserade material överlägsna i
fyra, medan resterande fyra studier inte visade någon skillnad mellan
materialen. Ett motsägande resultat ges även i två senare randomiserade
kontrollerade studier [7, 8]. I den ena är glasjonomercement överlägset
resinbaserade material [7], medan den andra finner det motsatta [8]. Vid en
jämförelse mellan resinbaserade material och glasjonomercement saknas vetenskapligt stöd för att säga att något av materialen är överlägset för att förebygga karies hos barn och ungdomar [2, 4-9].
Den kariesförebyggande effekten av fissurförseglingar har jämförts med
effekten av fluorlackningar i en systematisk översikt från Cochrane [3]. I
denna inkluderades fyra studier (tre studier med resinbaserade material, en
studie med resinmodifierat glasjonomercement, totalt 979 personer). I en
studie var skillnaden mellan grupperna inte signifikant. Författarna drar
slutsatsen att det finns en svag evidens för att fissurförseglingar är överlägset fluorlackningar (en relativ risk på 0,25–0,74) för att förhindra karies på
molarernas ocklusalytor hos barn och ungdomar, men att effektens storlek är
osäker. Vid en jämförelse mellan fissurförseglingar med resinbaserade
material och fluorlackningar finns en svag evidens för att fissurförseglingar
med resinbaserade material är mer effektivt för att förebygga karies än
fluorlackningar var sjätte månad under två år. Det är dock oklart hur stor
skillnaden i effekt är.
Majoriteten av studier som har undersökt den kariesförebyggande effekten av fissurförseglingar är gjorda på relativt nyerupterade tänder, framför
allt de permanenta första och andra molarernas ocklusalytor, och det saknas
alltså evidens för att fissurförseglingar av molarernas ocklusalytor hos
vuxna är effektivt. Prospektiva studier visar att kariesincidensen på molarernas ocklusalytor är störst under de första åren efter eruptionen [10-13]. Incidensen avtar markant tre–fyra år efter tandens eruption, och i ung vuxen ål-
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der (20–30 år) är incidensen i en svensk normalpopulation mycket låg (färre
än två nya dentinkariesskador per 100 friska ytor och år) [13]. Kariesincidensen på premolarernas ocklusalytor är generellt låg. Det innebär att risken
för karies på premolarer och första och andra molarernas ocklusalytor är
mycket liten hos en vuxen frisk person med goda kost- och munhygienvanor. En logisk följd av detta är att fissurförseglingar av molarernas ocklusalytor hos vuxna generellt sett inte är effektivt. I undantagsfall, exempelvis hos vuxna som av olika skäl uppvisar en extremt förhöjd kariesrisk (exempelvis på grund av en gravt nedsatt salivsekretion efter strålbehandling i
huvud- och halsregionen) kan fissurförseglingar av molarernas ocklusalytor
vara effektiv.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Endast ett fåtal rapporter beskriver några biverkningar hos patienter i samband med användning av resinbaserade material, [14, 15]. Risken för avvikande reaktioner anses större för tandvårdspersonalen än för patienterna [16,
17]. De beskrivna biverkningarna hos patienter är astma och hudrodnader
som uppstod några timmar efter behandlingen.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid förhöjd risk för kronkaries medför fissurförseglingar med resin en måttlig till hög kostnad per förhindrad DMFS. Kostnaden per förhindrad DMFS
är beräknad till cirka 2 500 kronor. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs
av en för riktlinjerna genomförd modellering.
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B3.14
Tillstånd: Förhöjd risk för kronkaries
Åtgärd: Fissurförsegling med glasjonomercement
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention
för att bevara sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar.
Siffran 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet.
Fissurförseglingar med glasjonomer har ingen till låg kariesförebyggande tilläggseffekt till daglig tandborstning med fluortandkräm och därmed en mycket liten möjlighet att positivt
påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per vunnen effekt är måttlig till hög. Fissurförseglingens tilläggseffekt har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp
eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara
sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 För vuxna med förhöjd risk för kronkaries har fissurförseglingar med
glasjonomercement ingen till låg förebyggande tilläggseffekt (expertgruppsbedömning).
SBU [1] identifierade en randomiserad kontrollerad studie (404 personer,
12–13 år, lågt bevisvärde) som efter två år undersöker den kariesförebyggande effekten av fissurförseglingar med glasjonomercement på de permanenta andra molarernas ocklusalyta [2]. Studien fann en icke signifikant
skillnad mellan fissurförseglingar med glasjonomercement och en obehandlad kontrollyta [2]. Både SBU och författarna till ytterligare en systematisk
översikt baserad på samma underlag drar slutsatsen att det saknas evidens
för att glasjonomercement har en kariesförebyggande effekt på de permanenta molarernas ocklusalytor [1, 3] (”Det vetenskapliga underlaget är inte
tillräckligt för att bedöma om fissurförsegling med glasjonomercement har
en kariesförebyggande effekt”, SBU evidensstyrka 4.). I en senare randomiserad kontrollerad studie (totalt 208 personer i åldern sex–åtta år, medelhögt
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bevisvärde) undersöks effekten av glasjonomercement på permanenta första
molarer efter fem år. Resultaten visar en signifikant kariesförebyggande effekt av glasjonomercement på unga permanenta första molarer (en absolut
riskreduktion på 13 procent) [4].
Resinbaserade material jämförs med glasjonomercement för fissurförseglingar i två systematiska översikter [3, 5]. Den tidigare översikten inkluderar
3 studier [2, 6, 7] och den senare med medelhögt bevisvärde redovisar 20
studier (uppföljningstid ett–sju år) [5]. Båda översikterna finner motsägande
resultat. Flera studier grundar sig på samma material med olika uppföljningstid. Av 10 studier med minst två års uppföljningstid var glasjonomercement överlägset i 2, resinbaserade material överlägset i 4, medan
resterande 4 studier inte visade någon skillnad mellan materialen. I 2 senare
randomiserade kontrollerade studier ges också motsägande resultat [8, 9]. I
den ena är glasjonomercement överlägset resinbaserade material [8], medan
den andra finner det motsatta [9].
Underlag har tillkommit som ger ett svagt vetenskapligt underlag för att
fissurförseglingar med glasjonomercement har en kariesförebyggande effekt
[4] på unga personer. Vid en jämförelse mellan resinbaserade material och
glasjonomercement saknas vetenskapligt stöd för att säga att endera materialet är överlägset för att förebygga karies hos barn och ungdomar [2, 3, 610].
Majoriteten av studier som har undersökt den kariesförebyggande effekten av fissurförseglingar är gjorda på relativt nyerupterade tänder, framför
allt på de permanenta första och andra molarernas ocklusalytor, och det saknas alltså evidens för en kariesförebyggande effekt av fissurförseglingar
med glasjonomercement på äldre ungdomar och vuxna. Risken för att utveckla karies är störst under de första åren efter eruptionen [11]. Kariesincidensen avtar markant tre–fyra år efter tandens eruption, och i ung vuxen ålder (20–30 år) är incidensen i en svensk normalpopulation mycket låg
(mindre än två nya dentinkariesskador per 100 friska ytor och år) [12]. I undantagsfall, exempelvis hos vuxna som av olika skäl uppvisar en extremt
förhöjd kariesrisk (exempelvis en gravt nedsatt salivsekretion på grund av
strålbehandling i huvud- och halsregionen) kan fissurförseglingar av molarernas ocklusalyta vara effektiv.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga rapporter som beskriver biverkningar hos patienter i samband med användningen av glasjonomercement kunde identifieras.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid förhöjd risk för kronkaries medför fissurförseglingar med glasjonomercement en måttlig till hög kostnad per förhindrad DMFS. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en för riktlinjerna genomförd modellering.
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Åtgärder vid initial kronkaries med risk för progression
B5.1
Tillstånd: Initial kronkaries med risk för progression och samtidigt högt sockerintag
Åtgärd: Minskat sockerintag (frekvens och mängd)
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet.
För vuxna med initial kronkaries med risk för progression och
samtidigt högt sockerintag har Socialstyrelsen bedömt att en
minskning av sockerintaget i mängd och frekvens har en
hämmande effekt och därmed en positiv framtida påverkan på
den orala hälsan. En minskning av sockerintaget har dessutom
bedömts som en kostnadseffektiv åtgärd. Den förebyggande
effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten
grad av sjukdom eller vävnadsskada, en måttlig framtida risk för smärta eller obehag, en stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en liten
framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en liten framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 För vuxna med initial kronkaries med risk för progression och samtidigt högt sockerintag har en minskning av sockerintaget (frekvens och
mängd) en hämmande effekt (expertgruppsbedömning).
Betydelsen av intagsfrekvensen av socker för risken att utveckla karies har
belysts i bland annat Vipeholmsstudien [1]. Ett 50-tal kariesexperter lyfter
också fram betydelsen av en minskad intagsfrekvens av socker för den nedgång i kariesutvecklingen som har iakttagits sedan mitten av 1900-talet [2].
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I ett antal systematiska och osystematiska översiktsartiklar belyses kostens
roll i kariesprocessen Det finns ett tydligt samband mellan intagsfrekvensen
och intagsmängden [3-5].
Om en person med initial kronkaries har en hög intagsfrekvens av socker
och stärkelse har en påtaglig minskning i intagsfrekvensen sannolikt en
hämmande effekt på kariesprogressionen. Fermenterbara kolhydrater utgör
en nödvändig förutsättning för att karies ska uppstå. Personer med initial
kronkaries kan därför hämma kariesprogressionen genom att minska intagsfrekvensen alternativt det totala intaget.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
– Hälsoekonomisk bedömning
Vid initial kronkaries med risk för progression och samtidigt högt sockerintag är ett minskat sockerintag (frekvens och mängd) en kostnadseffektiv åtgärd. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad
på en expertgruppsbedömning samt på att ett minskat sockerintag inte bör
medföra några ökade kostnader.
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B6.1
Tillstånd: Initial kronkaries med risk för progression
Åtgärd: Tuggummi sötat med xylitol och/eller sorbitol flera
gånger dagligen
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet.
Användning av tuggummi har ingen hämmande tilläggseffekt
till daglig tandborstning med fluortandkräm och därmed saknas möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen bedömer att åtgärden inte är kostnadseffektiv.
Tuggummits tilläggseffekt har bedömts av Socialstyrelsens
expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten
grad av sjukdom eller vävnadsskada, en måttlig framtida risk för smärta eller obehag, en stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en liten
framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en liten framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 För vuxna med initial kronkaries med risk för progression har användningen av tuggummi som är sötat med xylitol och/eller sorbitol flera gånger
dagligen ingen hämmande tilläggseffekt (expertgruppsbedömning).
Det finns inga studier av användningen av xylitol eller sorbitol för progressionshämning av initial kronkaries. Dock finns ett antal studier som visar på
en kariesförebyggande effekt [1-3]. I ytterligare tre nyligen publicerade review-artiklar lyfts den kariesförebyggande effekten vid användning av
tuggummi som är sötat med xylitol fram [4-6]. Effekten anses framför allt
bero på att det totala intaget av sackaros minskas samt på att salivsekretionen ökar.
Det är dock inte sannolikt att effekten är av en sådan dignitet att den kan
verka hämmande på progressionen av initial karies.
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Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Biverkningar eller oönskade effekter såsom mag- och tarmbesvär vid daglig
användning av sockerersättningsmedel har endast rapporterats i begränsad
omfattning. För barn under tre år finns EU-rekommendationer om att det totala intaget av sockeralkoholer inte bör överstiga tre gram per dag, medan
det för övriga åldersgrupper inte anses finnas några hälsorisker i de halter
som i dag används, det vill säga tre–sju gram per dag [7].
Hälsoekonomisk bedömning
Vid initial kronkaries med risk för progression har användningen av
tuggummi som är sötat med xylitol eller sorbitol flera gånger dagligen ingen
hämmande effekt på progressionen. Åtgärden bedöms därför inte vara kostnadseffektiv. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är
baserad på en expertgruppsbedömning
Referenser
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report on the effect of sucrose, fructose and xylitol diets on the caries
incidence in man. Acta odontologica Scandinavica. 1976; 34(4):179-216.
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Peng, B, Petersen, PE, Bian, Z, Tai, B, Jiang, H. Can school-based oral
health education and a sugar-free chewing gum program improve oral
health? Results from a two-year study in PR China. Acta odontologica
Scandinavica. 2004; 62(6):328-32.
3.
Deshpande, A, Jadad, AR. The impact of polyol-containing chewing
gums on dental caries: a systematic review of original randomized
controlled trials and observational studies. Journal of the American Dental
Association (1939). 2008; 139(12):1602-14.
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Van Loveren, C. Sugar alcohols: what is the evidence for cariespreventive and caries-therapeutic effects? Caries research. 2004; 38(3):28693.
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Ly, KA, Milgrom, P, Rothen, M. The potential of dental-protective
chewing gum in oral health interventions. Journal of the American Dental
Association (1939). 2008; 139(5):553-63.
7.
Mortensen, A. Sweeteners permitted in the European Union. Safety
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B6.2
Tillstånd: Initial kronkaries med risk för progression
Åtgärd: Ost och probiotika
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Det saknas underlag för att Socialstyrelsen ska kunna bedöma om intaget av ost och probiotika har hämmande effekt på kariesprogressionen.
Framtida forskning förväntas tillföra kunskap.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten
grad av sjukdom eller vävnadsskada, en måttlig framtida risk för smärta eller obehag, en stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en liten
framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en liten framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 För vuxna som har initial kronkaries med risk för progression saknas
det underlag för att bedöma effekten av intaget av ost eller probiotika.
I en studie på barn har en lägre kariesutveckling observerats hos barn som
har ett högt dagligt intag av ost [1]. Det finns även studier som visar en viss
positiv effekt av ost eller probiotika på ett surrogatmått till karies [2]. För
vuxna som har initial kronkaries med risk för progression saknas underlag
för att bedöma effekten av ost eller probiotika för att hämma progressionen.
Framtida forskning förväntas tillföra kunskap.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
– Hälsoekonomisk bedömning
Kostnadseffektiviteten är inte bedömbar eftersom det vetenskapliga underlaget är otillräckligt.
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Referenser
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I. Diet intake and caries prevalence in four-year-old children living in a lowprevalence country. Caries research. 2007; 41(1):26-33.
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Effect of yogurt with Bifidobacterium DN-173 010 on salivary mutans
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Scandinavica. 2005; 63(6):317-20.
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B6.3
Tillstånd: Initial kronkaries med risk för progression
Åtgärd: Tandtråd eller tandsticka med fluor dagligen
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet.
Fluorinnehållande tandstickor eller tandtråd samt sugtabletter
saknar hämmande tilläggseffekter till daglig tandborstning med
fluortandkräm och därmed saknas också möjligheten att positivt
påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen bedömer att åtgärden
inte är kostnadseffektiv. Tilläggseffekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget
är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten
grad av sjukdom eller vävnadsskada, en måttlig framtida risk för smärta eller obehag, en stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en liten
framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en liten framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:
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 För vuxna som har initial kronkaries med risk för progression har daglig användning av tandtråd eller tandstickor med fluor ingen hämmande tilläggseffekt (expertgruppsbedömning).
Det finns inga studier som har utvärderat effekten av tandtråd och tandstickor med fluor för behandlingen av initial kronkaries med risk för progression.
Tandtråd och tandstickor med fluor används i dag som ett komplement till
en rad andra fluorvehiklar (tabletter, sköljningar med mera). Det finns experimentella studier in vitro, in vivo samt in situ med tandtråd och tandstickor
med fluor som indikerar att en kariesförebyggande effekt skulle kunna vara
möjlig [1-5].
Sammanfattningsvis kan man anta att det finns en låg klinisk kariesförebyggande effekt vid en frekvent användning. Det är dock inte sannolikt att
denna effekt är av en sådan dignitet att den kan verka hämmande på progressionen av initial kronkaries.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
– Hälsoekonomisk bedömning
Vid initial kronkaries med risk för progression har användningen av tandtråd eller tandstickor med fluor bedömts sakna hämmande effekt på progressionen av karies. Åtgärden bedöms därför inte vara kostnadseffektiv.
Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på
en expertgruppsbedömning.
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B6.4
Tillstånd: Initial kronkaries med risk för progression
Åtgärd: Natriumfluoridlösning, 0,2-procentig, dagligen
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet.
Dagliga sköljningar har en låg hämmande tilläggseffekt till
daglig tandborstning med fluortandkräm och därmed finns en
liten möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per vunnen effekt är hög.
Sköljningens tilläggseffekt har bedömts av Socialstyrelsens
expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten
grad av sjukdom eller vävnadsskada, en måttlig framtida risk för smärta eller obehag, en stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en liten
framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en liten framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Hos vuxna med initial kronkaries med risk för progression har användningen av en 0,2-procentig natriumfluoridlösning dagligen låg hämmande
tilläggseffekt (expertgruppsbedömning).
SBU [1] redovisade inga studier som utvärderar effekten av dagliga sköljningar med en 0,2-procentig natriumfluoridlösning för att hämma progressionen av initiala kariesskador. Däremot identifierade SBU [1] en randomiserad placebokontrollerad studie som jämför sköljningar med 0,2-procentig
natriumfluoridlösning varannan vecka med fluorlackningar (0,1 procent
fluor) två gånger per år [2]. Studien (359 barn, nio–tolv år, medelhögt bevisvärde) fann ingen skillnad i effekten mellan sköljningar och fluorlackningar.
SBU [1] konstaterar att en icke-invasiv behandling (som inte avlägsnar
tandsubstans) av tidiga kariesskador är som begrepp väl etablerat. Det ve-
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tenskapliga underlaget är dock otillräckligt för att bekräfta att fluor, eller
andra produkter eller metoder som fissurförseglingar är effektiva för att läka
ut eller förhindra progression av tidiga kariesskador på tandens approximalytor, tuggyta eller rotyta. Efter SBU-rapporten [1] har det tillkommit en studie på 622 ungdomar [3] som visade att skolbaserade och övervakade sköljningar med en 0,2-procentig natriumfluorid, mellan 18 och 81 gånger under
tre år, inte visade någon signifikant progressionshämmande effekt på de approximala tandytorna.
Den kariesförebyggande effekten av daglig sköljning med en 0,2procentig natriumfluoridlösning vid förhöjd risk för karies bedöms som låg
till måttlig. Vi bedömer att det krävs en högre frekvens för att hämma kariesprogressionen jämfört med att förebygga karies. Fluorlack minst fyra
gånger per år har en måttlig progressionshämmande effekt enligt Socialstyrelsens bedömning. Bruun med flera [2] visar en jämförbar effekt på kariesprogressionen mellan fluorlackningar och fluorsköljningar. Det är därför
rimligt att anta att en daglig sköljning med en 0,2-procentig natriumfluoridlösning har en låg till måttlig hämmande effekt på kariesprogressionen.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar är rapporterade i dessa studier.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid initial kronkaries med risk för progression har dagliga sköljningar med
0,2-procentig natriumfluoridlösning en låg hämmande tilläggseffekt på kariesprogressionen. Åtgärden bedöms därför generera en hög till mycket hög
kostnad per vunnen effekt. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en
skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
Referenser
SBU. Caries Diagnosis, Risk Assessment and Non-operative Treatment
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B6.5
Tillstånd: Initial kronkaries med risk för progression
Åtgärd: Fluorgel i skena dagligen
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet.
Fluorgel i en skena har en låg till måttlig hämmande tilläggseffekt till daglig tandborstning med fluortandkräm och har
därmed viss möjlighet att positivt påverka den orala hälsan.
Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per vunnen effekt är
måttlig till hög. Fluorgelens tilläggseffekt har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten
grad av sjukdom eller vävnadsskada, en måttlig framtida risk för smärta eller obehag, en stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en liten
framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en liten framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 För vuxna med initial kronkaries med risk för progression har daglig
användning av fluorgel i skenor en låg till måttlig hämmande tilläggseffekt
(expertgruppsbedömning).
SBU [1] redovisade inga studier som utvärderar effekten av användning av
natriumfluoridgel för progressionshämning av initiala kariesskador. Inga
studier har tillkommit efter SBU:s genomgång. Underlaget bygger därför på
data avseende den kariesförebyggande effekten för daglig användning av
0,2–1,2-procentig natriumfluoridgel i skenor.
I en systematisk översikt [2] identifierade SBU två randomiserade kontrollerade studier med ett medelhögt bevisvärde (på cirka 600 personer mellan 11 och 15 år) som utvärderar behandlingar med fluorgel för att förebygga dentinkaries. Effekten av surgjorda fluorgeler applicerade profession-
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ellt två–fyra gånger per år ger en kariesreduktion på 25–35 procent. Surgjorda och neutrala geler har motsvarande kariesförebyggande effekt [3].
SBU [1] konstaterar att ”icke-invasiv” behandling (som inte avlägsnar tandsubstans) av tidiga kariesskador är som begrepp väl etablerat. Det vetenskapliga underlaget är dock otillräckligt för att bekräfta att fluor, andra produkter eller metoder som fissurförsegling är effektiva för att läka ut eller
förhindra progression av tidiga kariesskador på tandens approximalytor,
tuggyta eller rotyta.
En metaanalys [4] visar att fluorgelens förebyggande effekt är 22 procent
högre (konfidensintervall 18–25 procent) än i kontrollgruppen. Analysen visar att effekten är relativt högre på högkariesaktiva. En så kallad Summary
Guideline-rapport från Irland från 2008 visar att egenanvändning av fluorgel
i en skena var sjätte månad har en kariesförebyggande effekt men att effekten inte är försvarbar på personer med låg kariesrisk [5]. I en systematisk litteraturöversikt från 2003 visas [6] att applikation av antingen en neutral eller surgjord natriumfluoridgel alternativt en amin- eller tennfluoridgel (0,2–
1,2-procentig fluorgel) på skolbarn (under 15 år) har en kariesförebyggande
effekt på 21–38 procent. Applikationsfrekvensen varierar oftast mellan fyra
gånger per år vid professionella behandlingar eller fem gånger per år vid
egen applikation i en skena. Effekten förbättras något om man applicerar gelen oftare eller med högre koncentration. Marinho [7] sammanställer den kariesförebyggande effekten av fluorgel jämfört med placebogel till 21 procent
(konfidensintervall 14–28 procent).
I Sverige rekommenderas en daglig behandling med neutrala fluorgeler
med 0,2–1,0 procent natriumfluorid i skenor för personer med mycket hög
kariesrisk. Den kariesförebyggande effekten i denna grupp är dock sparsamt
studerad. I en randomiserad kontrollerad studie med ett lågt bevisvärde visas
att 37 av 50 strålbehandlade vuxna personer med hög kariesrisk som uppvisade en viss salivsekretion och som behandlades med en neutral fluorgel i
skena (med 0,42 procent fluor) inte utvecklade någon karies [8]. American
Dental Association Council on Scientific Affairs rekommenderar en lokal
applikation av fluor upprepade gånger till såväl barn, ungdomar som vuxna
som uppvisar måttlig till hög risk för karies [9]. Sammantaget visar litteraturen att behandlingar med fluorgel, med 0,2–1,2 procent natriumfluorid,
minst två gånger per år har en kariesförebyggande effekt på 20–40 procent.
Vi bedömer att effekten är något lägre när det gäller att hämma kariesprogressionen jämfört med att förebygga karies, men frekvensen antas ha stor
betydelse. Därför dras slutsatsen att en daglig användning av 0,2–1,2procentig natriumfluoridgel har en låg till måttlig progressionshämmande
effekt på initial karies.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Enligt en systematisk översikt från SBU [2] bör fluorgeler som innehåller
1,2 procent fluor inte rekommenderas till barn eftersom höga blodplasmakoncentrationer av fluor har uppmätts samt eftersom det finns en risk att
fluor påverkar magslemhinnan. JADA [10] avråder från att regelbundet använda surgjorda 1-procentiga fluorgeler på porslin- och resinbaserade kompositrestaurationer samt på fissurförseglingar då en ytråhet kan uppkomma.
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Hälsoekonomisk bedömning
Vid initial kronkaries med risk för progression har en daglig användning av
fluorgel i skenor en låg hämmande effekt på progressionen. Detta medför att
åtgärden bedöms generera en måttlig till hög kostnad per förhindrad DMFS.
Den utförda modelleringen är baserad på en cirka 25-procentig kariesreducerande effekt hos vuxna med hög kariesrisk. En effektstorlek på mindre än
25 procent genererar en hög kostnad per förhindrad DMFS. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en för riktlinjerna genomförd modellering.
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B6.6
Tillstånd: Initial kronkaries med risk för progression
Åtgärd: Fluorsugtabletter flera gånger dagligen
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet.
Fluorsugtabletter har ingen till låg hämmande tilläggseffekt
till daglig tandborstning med fluortandkräm och har en mycket liten positiv påverkan på den orala hälsan. Socialstyrelsen
bedömer att kostnaden är hög till mycket hög per vunnen effekt. Tabletternas tilläggseffekt har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är
bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten
grad av sjukdom eller vävnadsskada, en måttlig framtida risk för smärta eller obehag, en stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en liten
framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en liten framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 För vuxna som har initial kronkaries med risk för progression har användningen av fluorsugtabletter flera gånger dagligen ingen till låg hämmande tilläggseffekt (expertgruppsbedömning).
SBU [1] redovisade inga studier av effekten av användning av fluorsugtabletter på tillståndet initial kronkaries med risk för progression. Socialstyrelsens bedömning bygger därför på underlag för den kariesförebyggande effekten som har redovisats i SBU:s systematiska översikt från 2002
[2].
I en studie som har tillkommit redovisas den kariesförebyggande effekten
av en rekommenderad användning av fluorsugtabletter (0,25 milligram
fluor) tre–fyra gånger dagligen, på permanenta tänder hos svenska tonåringar [3]. Studien visade att rekommendationen om en daglig tillförsel av fluorsugtabletter inte gav någon tilläggseffekt jämfört med enbart fluortand-
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kräm i en klinisk kontrollerad studie (studielängd fem år, medelhögt bevisvärde). Stephen med flera [4] visade däremot en betydande kariesförebyggande effekt (79 procent) vid en övervakad användning jämfört med placebo
på unga permanenta tänder hos fem- till sjuåringar med hög förekomst av
karies. Fure med flera [5] visade ingen signifikant kariesreducerande effekt
på äldre personer som tuggade en fluorsugtablett två gånger per dag oövervakat under två år jämfört med en kontrollgrupp som enbart använde fluortandkräm dagligen.
Sammantaget visar studierna motsägande resultat. Experimentella studier
redovisade under tillstånds- och åtgärdsparet förhöjd risk för kronkaries och
användning av fluortuggummi visar en karieshämmande effekt av motsvarande mängder fluor. Det är inte sannolikt att den begränsade kariesförebyggande effekten av åtgärden är tillräcklig för att kunna förhindra progressionen av initial kronkaries med risk för progression.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
– Hälsoekonomisk bedömning
Vid initial kronkaries med risk för progression har användningen av fluorsugtabletter ingen till låg hämmande effekt på progressionen av karies.
Åtgärden bedöms därför generera en hög till mycket hög kostnad per vunnen effekt. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är
baserad på en expertgruppsbedömning.
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B6.7
Tillstånd: Initial kronkaries med risk för progression
Åtgärd: Fluortuggummi flera gånger dagligen
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet.
Tuggummit har ingen till låg hämmande tilläggseffekt till daglig tandborstning med fluortandkräm och har en mycket liten
positiv påverkan på den orala hälsan. Socialstyrelsen bedömer
att kostnaden är hög till mycket hög per vunnen effekt.
Tuggummits tilläggseffekt har bedömts av Socialstyrelsens
expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten
grad av sjukdom eller vävnadsskada, en måttlig framtida risk för smärta eller obehag, en stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en liten
framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en liten framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 För vuxna som har initial kronkaries med risk för progression har användningen av fluortuggummi flera gånger dagligen ingen till låg hämmande tilläggseffekt (expertgruppsbedömning).
Det finns inga studier som har utvärderat effekten av fluortuggummi för behandling av initial kronkaries med risk för progression. Ett vetenskapligt
underlag saknas även för den kariesförebyggande effekten. Fluortuggummi
(vanligen med 0,25 milligram fluor) rekommenderas i dag som ett alternativ
till andra sätt att tillföra fluor (exempelvis tabletter och sköljningar). Det
saknas dock randomiserade kontrollerade studier eller kliniska kontrollerade
studier av den kariesförebyggande effekten av fluortuggummi. I en fältstudie med lågt bevisvärde, som omfattade 250 barn vardera i åldersgrupperna
6–7, 9–10 och 12–13 år, visas efter 12–30 månader att fluortuggummi som
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är sötat med xylitol eller sorbitol har en kariesförebyggande effekt motsvarande den vid fluorsköljningar [1].
Effekten av fluortuggummi diskuteras i två översiktsartiklar [2, 3]. Sammantaget visar de experimentella studier som redovisas att fluortillsatsen till
tuggummi resulterar i förhöjda fluorkoncentrationer samt har en effekt på
såväl kariesresistensen som utläkningen av karieslesioner samt att det påverkar en rad mikrobiologiska faktorer som är associerade till en minskad
kariesutveckling [4-12]. Dessutom är det visat att sockerfritt tuggummi som
är sötat med xylitol eller sorbitol har en låg kariespreventiv effekt [3, 1318]. Det är rimligt att anta att tillsatsen av fluor inte minskar den kariesförebyggande effekten. Den progressionshämmande effekten av fluortuggummi
får därför anses som ingen till låg.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
– Hälsoekonomisk bedömning
Vid initial kronkaries med risk för progression har användningen av fluortuggummi bedömts ha ingen till låg hämmande effekt på progressionen av
karies. Åtgärden bedöms därför generera en hög till mycket hög kostnad i
förhållande till effekt. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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B6.8
Tillstånd: Initial kronkaries med risk för progression
Åtgärd: Klorhexidinlösning
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet.
Klorhexidinsköljningar saknar en hämmande tilläggseffekt till
daglig tandborstning med fluortandkräm och därmed saknas
också möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Åtgärden bedöms därför inte som kostnadseffektiv. Sköljningens
tilläggseffekt har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten
grad av sjukdom eller vävnadsskada, en måttlig framtida risk för smärta eller obehag, en stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en liten
framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en liten framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 För vuxna med initial kronkaries med risk för progression har användningen av en klorhexidinlösning ingen hämmande tilläggseffekt (expertgruppsbedömning).
Det saknas välgjorda studier som utvärderar effekten av klorhexidinsköljningar på initial kronkaries med risk för progression. I en studie med ett lågt
bevisvärde påvisas ingen effekt av klorhexidinsköljningar på progressionen
[1]. Denna studie uppvisar dock stora brister med bland annat ett stort bortfall och avsaknad av en bortfallsanalys. I en randomiserad kontrollerad studie med ett högt bevisvärde påvisas ingen kariesförebyggande effekt av
klorhexidinsköljningar [2]. Det bedöms därför sannolikt att klorhexidinsköljningar inte har en progressionshämmande effekt på initialkaries.
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Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Wyatt med flera [2] rapporterar inga allergiska reaktioner eller mag- och
tarmbesvär i samband med klorhexidinsköljningar.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid initial kronkaries med risk för progression har klorhexidinsköljningar
ingen hämmande effekt på progressionen av karies. Åtgärden bedöms därför
inte som kostnadseffektiv. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en
skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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B6.9
Tillstånd: Initial kronkaries med risk för progression
Åtgärd: Klorhexidingel (eller fluortandkräm med klorhexidin)
dagligen
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet.
Daglig tandborstning med klorhexidingel saknar hämmande
tilläggseffekt på kariesprogressionen utöver daglig tandborstning med fluortandkräm och därmed saknas också möjlighet
att positivt påverka den orala hälsan. Åtgärden bedöms därför
inte som kostnadseffektiv. Klorhexidingelens tilläggseffekt
har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten
grad av sjukdom eller vävnadsskada, en måttlig framtida risk för smärta eller obehag, en stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en liten
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framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en liten framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 För vuxna med initial kronkaries med risk för progression har tandborstning med klorhexidingel (eller en fluortandkräm med klorhexidin) dagligen ingen hämmande tilläggseffekt (expertgruppsbedömning).
Det finns inga studier som utvärderar den kariesprogressionshämmande effekten av borstning med klorhexidingel eller klorhexidin i tandkräm. I
SBU:s systematiska översikt [1] redovisas tre studier med två års uppföljning som i stället utvärderar den kariesförebyggande effekten av tandkräm
som innehåller klorhexidin (0,05 procent respektive 2 procent) [2, 3]. Johansen med flera [2] visar inte någon kariesförebyggande effekt av tandborstning med en klorhexidintandkräm. I en klinisk studie med ett lågt bevisvärde som även omfattar historiska kontroller visas ingen skillnad i tonåringars kariesutveckling mellan användning av en -procentig klorhexidintandkräm utan fluor, en fluortandkräm med cirka 500 ppm fluor eller en
kombinerad klorhexidin-fluortandkräm [3]. Detta antas gälla även för borstning med klorhexidingel. Louma [4] finner ingen skillnad i kariesutvecklingen efter två år när man jämför en klorhexidin-fluortandkräm med en fluortandkräm. Däremot resulterar borstningen med en klorhexidinfluortandkräm i färre kariesskador (relativ riskreduktion 42 procent) än en
placebotandkräm eller vid jämförelser med en obehandlad kontrollgrupp (relativ riskreduktion 53 procent).
Några studier som har utvärderat effekten av borstning med klorhexidingel eller klorhexidin i tandkräm på initial karies med risk för progression
har inte tillkommit sedan SBU:s översikt. Eftersom borstning med klorhexidingel inte har visat någon kariesförebyggande tilläggseffekt bedöms det
inte heller finnas någon progressionshämmande effekt.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Missfärgningar på tänderna har rapporterats för dem som borstade med en
kombinerad klorhexidin-fluortandkräm [4] samt för de personer som borstade med en klorhexidintandkräm [2].
Hälsoekonomisk bedömning
Vid initial kronkaries med risk för progression har tandborstning med en
klorhexidingel eller en fluortandkräm med klorhexidin ingen tilläggseffekt
på hämningen av kariesprogressionen. Åtgärden bedöms därför inte som
kostnadseffektiv. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning
som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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B7.1
Tillstånd: Initial kronkaries med risk för progression och samtidigt högt mutanstal
Åtgärd: Klorhexidingel i skena
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet.
Klorhexidingel i skenor har en låg hämmande tilläggseffekt
till daglig tandborstning med fluortandkräm och har därmed
en liten möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen bedömer att kostnaden per vunnen effekt är hög. Gelens tilläggseffekt har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten
grad av sjukdom eller vävnadsskada, en måttlig framtida risk för smärta eller obehag, en stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en liten
framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en liten framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
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Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 För vuxna med initial kronkaries med risk för progression och ett samtidigt högt mutanstal har två–fem behandlingsomgångar per år med en 1procentig klorhexidingel i skenor en låg hämmande tilläggseffekt (expertgruppsbedömning).
SBU [1] har inte utvärderat effekten av klorhexidingel i profylaxskenor för
behandlingen av initiala kariesskador med risk för progression, och det saknas studier som har utvärderat effekten av klorhexidingel i skenor för behandlingen av initiala kariesskador med risk för progression. SBU [1] konstaterar att ”icke-invasiv behandling (som inte avlägsnar tandsubstans) av
tidiga kariesskador är som begrepp väl etablerat. Det vetenskapliga underlaget är dock otillräckligt för att bekräfta att fluor, andra produkter eller metoder som fissurförsegling är effektiva för att läka ut eller förhindra progression av tidiga kariesskador på tandens approximalytor, tuggyta eller rotyta.”.
I SBU:s genomgång [1] ingår en studie med ett lågt bevisvärde som har
utvärderat behandlingen med klorhexidingel. En lokal, professionell applikation av en 1-procentig klorhexidingel med hjälp av tandtråd fyra gånger
per år visade en progressionshämmande effekt efter två år på de primära
tändernas approximalytor [2]. Återkommande behandlingar med en 1procentig klorhexidingel har en måttlig kariesförebyggande effekt vid förhöjd risk för kronkaries och ett samtidigt hög mutanstal. Den slutsatsen
bygger på tre studier, med låga bevisvärden, av personer med förhöjd risk
för karies på grund av höga mutanstal [3-5]. Dessa studier visar en kariesreduktion med mellan 48 och 81 procent efter behandlingen med en 1procentig klorhexidingel i skenor hos drygt 100 personer. I en randomiserad
kontrollerad studie, med ett lågt bevisvärde, av vuxna med förhöjd risk för
karies och som har ett högt mutanstal finner man en kariesförebyggande effekt på 89 procent efter ett år, men effekten kvarstår inte efter fem år [6]. I
en annan randomiserad kontrollerad studie med ett medelhögt bevisvärde
finner man inte några skillnader i den kariesförebyggande effekten på approximalytor mellan ett åtgärdsprogram med klorhexidingel och någon annan individuellt anpassad behandling [7]. Det komplicerade åtgärdsprogrammet gör att några slutsatser inte kan dras om den kariesförebyggande
effekten av klorhexidingel i skenor.
Sammanfattningsvis finns det underlag för att upprepade behandlingar
med klorhexidingel i skenor har en kariesförebyggande effekt för personer
med ett högt mutanstal. Förutsättningen är att behandlingen anpassas till individen och att effekten utvärderas med bakterieprover. Det bedöms därför
sannolikt att upprepade behandlingar med klorhexidingel i skenor har en
viss progressionshämmande effekt.
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Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter har utvärderats i de inkluderade
studierna. Missfärgningar på tänderna har rapporterats för personer som har
borstat tänderna med en kombinerad klorhexidin-fluortandkräm [8] samt för
de personer som har borstat med en klorhexidintandkräm [9].
Hälsoekonomisk bedömning
Vid initial kronkaries med risk för progression har behandlingen med klorhexidingel i skenor bedömts generera en hög till mycket hög kostnad per
förhindrad DMFS. Den utförda modelleringen är baserad på en cirka 20procentig kariesreducerande effekt hos vuxna med hög kariesrisk och två till
fem omgångar per år med en 1-procentig klorhexidingel i skenor, utförd på
en klinik. Detta genererar då en hög kostnad, 2 000 till 5 000 kronor per förhindrad DMFS. En effektstorlek på mindre än 20 procent genererar en
mycket hög kostnad per förhindrad DMFS, mer än 5 000 kronor. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en för riktlinjerna genomförd modellering.
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B6.10
Tillstånd: Initial kronkaries med risk för progression
Åtgärd: Professionell tandrengöring med puts- eller polerpasta
med fluor minst varannan månad
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet.
Professionell tandrengöring med puts- eller polerpasta med
fluor har ingen till låg hämmande tilläggseffekt till daglig
tandborstning med fluortandkräm och har därmed mycket liten
möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen
bedömer att kostnaden per vunnen effekt är hög. Den professionella tandrengöringens tilläggseffekt har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget
är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten
grad av sjukdom eller vävnadsskada, en måttlig framtida risk för smärta eller obehag, en stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en liten
framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en liten framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 För vuxna som har initial kronkaries med risk för progression har professionella tandrengöringar med puts- eller polerpasta med fluor minst
varannan månad ingen till låg hämmande tilläggseffekt (expertgruppsbedömning).
SBU [1] redovisar inga studier av effekten av professionella tandrengöringar
med samtidig tillförsel av fluor på tillståndet initial kronkaries med risk för
progression. Underlaget bygger därför på data om den kariesförebyggande
effekten. SBU [2] redovisar en studie (medelhögt bevisvärde) av professionella tandrengöringar med fluorpasta på vuxna varannan till var tredje månad
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under sex år [3]. Studien redovisar ingen ny karies i behandlingsgruppen
medan kontrollgruppen hade en kariesökning på 12–15 DFS under sex år.
Motsvarande effekt ses hos barn och ungdomar [4-6]. Professionella tandrengöringar med puts- eller polerpasta med fluor bedöms ha en måttlig kariesförebyggande effekt. Det kan därför vara sannolikt att åtgärden har en kariesprogressionshämmande effekt, vilken dock bör vara begränsad.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar har rapporterats.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid initial kronkaries med risk för progression har professionella tandrengöringar med puts- eller polerpasta med fluor minst varannan månad ingen till
låg hämmande effekt. Åtgärden bedöms därför generera en hög till mycket
hög kostnad per vunnen effekt. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av
en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
Referenser
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clinical periodontology. 1981; 8(3):239-48.
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effect of professional toothcleaning on schoolchildren in Oppegard,
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B6.11
Tillstånd: Initial kronkaries med risk för progression
Åtgärd: Fluorlack minst fyra gånger per år
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet.
Lackning har en måttligt hämmande tilläggseffekt till daglig
tandborstning med fluortandkräm och en positiv påverkan på
den orala hälsan. Socialstyrelsen bedömer att kostnaden per
vunnen effekt är måttlig. Lackningens tilläggseffekt har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten
grad av sjukdom eller vävnadsskada, en måttlig framtida risk för smärta eller obehag, en stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en liten
framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en liten framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 För vuxna med initial kronkaries med risk för progression har behandlingar med fluorlack minst fyra gånger per år en måttlig hämmande tilläggseffekt (expertgruppsbedömning).
SBU [1] identifierade två randomiserade kontrollerade studier av behandlingar med fluorlack. En av studierna (medelhögt bevisvärde) rör effekten
av behandlingar med fluorlack (med 2,26 procent fluor) var tredje månad på
194 stycken 14-åringar, vilka även sköljde med en 0,2-procentig natriumfluoridlösning var fjortonde dag över tre år, jämfört med enbart fluorsköljningar var fjortonde dag [2]. Tilläggseffekten i minskad progression var signifikant (genomsnittlig relativ riskreduktion 24 procent). Den andra randomiserade kontrollerade studien (medelhögt bevisvärde) tar upp effekten av
fluorlack (0,1 procent fluor) på 359 barn, nio–tolv år vid starten, var sjätte
månad jämfört med placebolack, där båda grupperna också sköljde med en
0,2-procentig natriumfluoridlösning två gånger per månad [3]. Studien visar
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ingen signifikant skillnad mellan gruppen som fick fluorlack (2 procent) och
placebogruppen (3 procent). I en senare randomiserad kontrollerad studie
(lågt bevisvärde) av kariesprogression undersöks effekten av skolbaserade
fluorlackningar två–åtta gånger per år på 758 stycken 13-åriga ungdomar
över en treårsperiod [4]. Fluorlackningar minskar i denna studie progressionen av emaljkaries i unga permanenta tänder med en absolut effekt på
0,18–0,30 ytor (relativ riskreduktion 25–55 procent) jämfört med enbart fluortandkräm dagligen [4]. Behandlingen minskade andelen tandytor med
progression (relativ riskreduktion 38–52 procent) beroende på frekvensen av
fluorlackningen. Effekten är enbart signifikant inom högriskgruppen eller
om resultaten poolas.
Det finns ett visst stöd för att fluorlackningar har en progressionshämmande effekt på initiala kariesskador hos barn och ungdomar. Vi kan därför
förmoda att vi kan se liknande effekter hos vuxna.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar är rapporterade i dessa studier.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid initial kronkaries med risk för progression har fluorlackningar minst
fyra gånger per år bedömts generera en måttlig kostnad per förhindrad
DMFS. Kostnaderna är beräknade som åtgärder vid fyra besök per år hos en
tandhygienist. Den samhällsekonomiska kostnaden blir ungefär 2 800 kronor per förhindrad DMFS medan motsvarande kostnad utifrån ett tandvårdsperspektiv sjunker till 1 400 kronor. Fluorlackningen i kombination
med andra åtgärder och tandvårdsbesök medför en låg merkostnad. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en för riktlinjerna genomförd modellering.
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B6.12
Tillstånd: Initial kronkaries med risk för progression
Åtgärd: Tennfluoridgel, 1-procentig, minst fyra gånger per år
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3
är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Tennfluoridgelen
har en låg hämmande tilläggseffekt till daglig tandborstning med fluortandkräm och därmed en viss positiv påverkan på den orala hälsan. Socialstyrelsen bedömer att kostnaden per vunnen effekt är hög. Gelens
tilläggseffekt har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det
vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten
grad av sjukdom eller vävnadsskada, en måttlig framtida risk för smärta eller obehag, en stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en liten
framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en liten framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 För vuxna med initial kronkaries med risk för progression har behandlingar med en 1-procentig tennfluoridgel minst fyra gånger per år en låg
hämmande tilläggseffekt (expertgruppsbedömning).
SBU [1] konstaterar följande: ”Icke-invasiv behandling (som inte avlägsnar
tandsubstans) av tidiga kariesskador är som begrepp väl etablerat. Det vetenskapliga underlaget är dock otillräckligt för att bekräfta att fluor, andra
produkter eller metoder som fissurförsegling är effektiva för att läka ut eller
förhindra progression av tidiga kariesskador på tandens approximalytor,
tuggyta eller rotyta.” SBU har inte skilt behandlingar med tennfluorid från
andra fluorlösningar i sina slutsatser. Inga studier har tillkommit efter SBUrapporten. Det saknas således ett vetenskapligt underlag för att bedöma den
progressionshämmande effekten på initial kronkaries av applikationer med
tennfluoridgel i en vuxenpopulation. Socialstyrelsens bedömning utgår därför ifrån underlaget för professionella applikationer av en 1-procentig tennfluoridgel minst fyra gånger per år vid förhöjd risk för kronkaries.
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SBU [2] identifierade en randomiserad kontrollerad studie (tre år, 280 personer, 13–16 år, högt bevisvärde) från Sverige där en 1-procentig tennfluoridgel applicerades approximalt på ungdomar fyra gånger per år i en av två
behandlingsgrupper [3]. Studien visar att behandlingen med 1-procentig
tennfluoridgel approximalt fyra gånger per år ger en absolut kariesreducerande effekt på 1,56 DFS (en relativ riskreduktion på 39 procent) Det är rimligt att en viss progressionshämmande effekt därför kan ses.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Det saknas vetenskapligt underlag för att bedöma om det finns några biverkningar eller risker med de granskade metoderna.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid initial kronkaries med risk för progression bedöms professionella applikationer av en 1-procentig tennfluoridgel fyra gånger per år ha en låg progressionshämmande effekt och genererar därmed en hög kostnad per vunnen
effekt. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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B6.13
Tillstånd: Initial kronkaries med risk för progression
Åtgärd: Klorhexidinlack
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet.
Klorhexidinlack saknar hämmande tilläggseffekt till daglig
tandborstning med fluortandkräm och därmed saknas också en
positiv påverkan på den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att åtgärden inte är kostnadseffektiv. Lackets tilläggseffekt
har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten
grad av sjukdom eller vävnadsskada, en måttlig framtida risk för smärta eller obehag, en stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en liten
framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och liten framtida
risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 För vuxna med initial kronkaries med risk för progression har behandlingar med klorhexidinlack ingen hämmande tilläggseffekt (expertgruppsbedömning).
Det saknas studier som har utvärderat effekten av klorhexidinlack på progressionen av initiala kronkariesskador på emalj. SBU [1] redovisade tre
kliniska studier (studielängd två–tre år, 1 300 personer i åldern 8–14 år, medelhöga bevisvärden) där behandlingar med klorhexidinlack med varierande
frekvens inte leder till någon kariesförebyggande effekt [2-4] eller skiljer sig
från effekten av fluorlack [4]. SBU [1] inkluderade även en studie (medelhögt bevisvärde) som visar att behandlingar halvårsvis med en blandning av
lika delar 0,1-procentig fluorlack och 1-procentig klorhexidinlack inte ger
någon kariesförebyggande tilläggseffekt till behandlingar med enbart 0,1procentig fluorlack [5]. Bland studier med ett lågt bevisvärde redovisade
SBU [1] en ”split mouth”-studie med en obehandlad kontrollgrupp som in-
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kluderar barn i åldern 7–8 år och 12–13 år [6]. Denna studie visar en kariesförebyggande effekt (relativ riskreduktion 45–50 procent) på de permanenta
molarernas tuggytor efter tre appliceringar av 1-procentig klorhexidinlack
under en period av två år. Det framgår dock inte om barnen även borstade
tänderna med fluortandkräm. SBU redovisar ingen slutsats om den kariesförebyggande effekten av klorhexidinlack, men konstaterar att ”det finns ett
motsägande vetenskapligt underlag för att användning med klorhexidin förebygger karies” (SBU evidensstyrka 4).
Efter SBU:s genomgång [1] tillkommer en tvåårig ”split mouth”-studie
(85 personer, medelhögt bevisvärde) som inkluderar tonåringar med låg kariesprevalens [7]. Appliceringar var tredje månad med 1-procentig klorhexidinlack respektive placebolack resulterar inte i någon skillnad avseende antalet nya emalj- och dentinkariesangrepp på molarernas approximalytor. I en
”split mouth”-studie över två år (461 personer i åldern sex–sju år, lågt bevisvärde) påvisas en kariesförebyggande effekt (en relativ riskreduktion på
25 procent), jämfört med obehandlade tänder, efter appliceringen av ett
klorhexidinlack var tredje månad på de permanenta molarernas ocklusalytor.
[8]. Ytterligare en studie (kliniskt kontrollerad studie över ett år, 181 personer i åldern sex–sju år, lågt bevisvärde) visar att behandlingar med 1procentig klorhexidinlack var tredje månad på de permanenta molarernas
ocklusalytor hos barn resulterar i en kariesförebyggande effekt (en relativ
riskreduktion på 49 procent) jämfört med kontrollgruppen. [9]. Ingen kvarstående effekt på molarernas ocklusalytor finns tre år efter behandlingen
[10]. I dessa tre studier [8-10] framgår det inte om fluortandkräm användes.
Sammantaget tyder de ovanstående studierna på att det kan finnas effektskillnader mellan approximal- och ocklusalytor. Tilläggseffekten vid samtidig användning av fluortandkräm är tveksam och i vissa studier går det inte
att särskilja effekten mot fluorlack. En viss kariesförebyggande effekt, åtminstone på ocklusalytor, kan inte uteslutas. Det är inte sannolikt att den
begränsade kariesförebyggande effekten av åtgärden är tillräcklig för att
kunna förhindra progressionen av initial kronkaries med risk för progression.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter finns beskrivna i det aktuella underlaget.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid initial kronkaries med risk för progression har professionella behandlingar med klorhexidinlack bedömts sakna hämmande effekt på progressionen av karies. Åtgärden bedöms därför inte vara kostnadseffektiv. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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B6.14
Tillstånd: Initial kronkaries med risk för progression
Åtgärd: Ozonbehandling
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Det saknas underlag för att Socialstyrelsen ska kunna bedöma
ozonbehandlingens hämmande effekt på kariesprogression.
Framtida forskning förväntas tillföra kunskap.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten
grad av sjukdom eller vävnadsskada, en måttlig framtida risk för smärta eller obehag, en stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en liten
framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en liten framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 För vuxna som har initial kronkaries med risk för progression saknas
underlag för att bedöma effekten av ozonbehandlingar.
SBU [1] identifierade en systematisk översikt (med tre opublicerade studier
och fyra abstracts) (lågt bevisvärde) [2]. I två av studierna (98 personer,
både barn och vuxna) utvärderades effekten på progressionen eller utläkningen (reversal) av initial karies på permanenta tänder under sex–tolv månader. SBU [1] bedömer att det saknas vetenskapligt underlag för behandlingar med ozon. I en systematisk översikt (lågt bevisvärde) [3] identifierades tre studier, varav två opublicerade (samma som i [2], där effekten på
initial ocklusalkaries utvärderades enligt ovan under sex–tolv månader. Den
tredje studien utvärderar effekten av ozonbehandlingar på initial fissurkaries
på 41 barn (medelålder 7,7 år) över tre månader [4]. Ingen effekt visas i två
av tre studier.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar finns beskrivna i underlaget.
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Hälsoekonomisk bedömning
Kostnadseffektiviteten är inte bedömbar eftersom det vetenskapliga underlaget är otillräckligt.
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B8.1
Tillstånd: Initial kronkaries med risk för progression på ocklusalytor
Åtgärd: Fissurförsegling med resinbaserade material
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet.
Fissurförseglingar med resinbaserade material har ingen till
låg hämmande tilläggseffekt till daglig tandborstning med fluortandkräm och en mycket liten möjlighet att positivt påverka
den orala hälsan. Socialstyrelsen bedömer att åtgärden inte är
kostnadseffektiv. Förseglingens tilläggseffekt har bedömts av
Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten
grad av sjukdom eller vävnadsskada, en måttlig framtida risk för smärta el129

ler obehag, en stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en liten
framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en liten framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 För vuxna som har initial kronkaries med risk för progression på ocklusalytor har fissurförseglingar med resinbaserade material ingen till låg
hämmande tilläggseffekt (expertgruppsbedömning).
SBU [1] konstaterade följande: ”Icke-invasiv behandling (som inte avlägsnar tandsubstans) av tidiga kariesskador är som begrepp väl etablerat. Det
vetenskapliga underlaget är dock otillräckligt för att bekräfta att fluor, andra
produkter eller metoder som fissurförsegling är effektiva för att läka ut eller
förhindra progression av tidiga kariesskador på tandens approximalytor,
tuggyta eller rotyta.” SBU [1] identifierade en retrospektiv studie (studielängd fem år, 113 barn, lågt bevisvärde) som undersökte effekten av fissurförseglingar med resinbaserade material av ocklusalytor med initial kronkaries [2]. De förseglade ytorna utvecklade signifikant färre DFS jämfört med
kontrollgruppen (oddskvot 9). Vidare redovisade SBU [1] inga slutsatser
avseende effekten av fissurförseglingar av initiala kariesskador på ocklusalytor.
I en systematisk översikt [3] (lågt bevisvärde) identifieras samma studie
som SBU [1] och slutsatsen dras att det saknas underlag för att bedöma om
fissurförseglingar med resinbaserade material kan förhindra progressionen
av initiala kariesskador på ocklusalytor. I en senare systematisk översikt [4]
(lågt bevisvärde) inkluderas fyra studier som undersöker effekten av fissurförseglingar av initiala kariesskador eller små kaviteter på ocklusalytor med
resinbaserade material. Baserat på tre studier [2, 5, 6] avseende effekten av
fissurförseglingar med resinbaserade material på initiala kariesskador redovisar Griffin en kariesreduktion på 76 procent (konfidensintervall 71–79
procent) efter 2,5–5-års observationstid. Materialet omfattar 225 första och
andra permanenta molarer hos 134 personer som var 6–7 år [2, 5] respektive
14 år vid starten [6]. Studierna är heterogena och har betydande metodologiska brister. En studie är retrospektiv [2]. Den andra studien [5] med en observationstid på 2,5 år anger inte hur många personer som ingick från start,
diagnostiken av så kallade sticky fissures är oklar, en reliabilitetsanalys saknas och validiteten av utfallet är osäker. För den tredje studien [6] inkluderas endast resultatet efter ett år. Sammanfattningsvis bygger den beräknade
effekten på ett mycket svagt underlag.
Kariesdiagnostiken av ocklusalytor på molarer är osäker, och det kan vara
svårt att skilja mellan en frisk yta och en yta med initial karies. Det innebär
att man i praktiken sannolikt förseglar ytor med initiala skador eller till och
med små kaviteter. Det finns stöd i litteraturen för att initiala skador inte
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progredierar under förutsättning att förseglingen är tät [7, 8]. Eftersom fisssurförseglingar av ocklusalytor som bedöms som friska har en kariesförebyggande effekt är det rimligt att anta att fissurförseglingar av initiala kronkariesskador också kan förebygga progression i viss mån. Det vetenskapliga
underlaget är dock mycket begränsat.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter finns beskrivna i det aktuella underlaget.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid initial kronkaries med risk för progression på ocklusalytor har förseglingar med resinbaserade material ingen till låg effekt och bedöms därför
inte som en kostnadseffektiv åtgärd. Från ett tandvårdsperspektiv beräknades den motsvarande kostnaden bli något lägre. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en för riktlinjerna utförd modellering.
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B8.2
Tillstånd: Initial kronkaries med risk för progression på ocklusalytor
Åtgärd: Fissurförsegling med glasjonomercement
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet.
Fissurförseglingar med glasjonomerbaserade material har ingen
till låg hämmande tilläggseffekt till daglig tandborstning med
fluortandkräm och en mycket liten möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen bedömer att kostnaden
per vunnen effekt är hög. Förseglingens tilläggseffekt har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten
grad av sjukdom eller vävnadsskada, en måttlig framtida risk för smärta eller obehag, en stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en liten
framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en liten framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 För vuxna med initial kronkaries med risk för progression på ocklusalytorna har fissurförseglingar med glasjonomercement ingen till låg hämmande tilläggseffekt (expertgruppsbedömning).
SBU [1] konstaterar följande: ”Icke-invasiv behandling (som inte avlägsnar
tandsubstans) av tidiga kariesskador är som begrepp väl etablerat. Det vetenskapliga underlaget är dock otillräckligt för att bedöma om fissurförsegling är effektivt för att läka ut eller förhindra progression av tidiga kariesskador på tandens ocklusalyta.”. Inget underlag har tillkommit som ändrar
SBU:s slutsats. Det saknas alltså evidens för att fissurförseglingar med
glasjonomercement förhindrar progressionen av initiala kronkariesskador på
ocklusalytor. Det gäller såväl barn och ungdomar som vuxna.
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I en systematisk översikt [2] (lågt bevisvärde) inkluderas sex studier som
undersöker effekten av fissurförseglingar med glasjonomercement eller
resinbaserade material på progressionen av initiala skador eller små kaviteter på ocklusalytorna på unga permanenta tänder. I översikten redovisas effekten av fissurförseglingar med glasjonomercement på ocklusalytor med
initial karies från två studier [3, 4]. I en studie undersöktes effekten av
resinmodifierad glasjonomercement på permanenta första molarer med
initial karies på 6-åringar [4], och i den andra effekten av konventionellt
glasjonomercement på permanenta andra molarer med initial karies eller
små kaviteter på 14-åringar [3]. Översikten [2] drar inga slutsatser specifikt
för resinbaserade material eller glasjonomercement. Den beräknade relativa
risken för fissurförseglingar med glasjonomercement jämfört med en referensgrupp var 0,22 (konfidensintervall −0,52 till −0,96). Skillnaden är inte
signifikant. De två inkluderade studierna har allvarliga metodologiska brister som gör att både den interna och den externa validiteten är mycket osäker.
Den progressionsförebyggande effekten av fissurförseglingar med glasjonomercement har jämförts med effekten av fluorlackningar i en systematisk
översikt [5]. Översikten inkluderar en studie (34 personer) som jämför
glasjonomercement med fluorlackning [3]. Det går inte att dra några slutsatser eftersom materialet är litet och uppföljningstiden kort (ett år).
Kariesdiagnostik av ocklusalytor på molarer är osäker, och kliniskt är det
ofta svårt att skilja mellan en frisk yta och en yta med initial karies. Det innebär att man i praktiken sannolikt förseglar initiala skador. Det finns stöd i
litteraturen för att sådana initiala skador inte progredierar under förutsättning av förseglingen är tät [6, 7]. Studierna avser förseglingar med resinbaserade material, men resonemanget borde kunna appliceras också på förseglingar med glasjonomercement där man dessutom har en viss fluoreffekt
från förseglingsmaterialet. Retentionen av glasjonomercement är dock
sämre än av resinbaserade material, och upprepade behandlingar är därför
oftast nödvändiga.
Trots att det saknas vetenskapligt underlag kan fissurförseglingar med
glasjonomercement av initiala kariesskador med risk för progression på
permanenta molarers ocklusalytor vara en effektiv åtgärd under en begränsad tid.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
– Hälsoekonomisk bedömning
Vid initial kronkaries med risk för progression bedöms fissurförseglingar
med glasjonomercement generera en hög till mycket hög kostnad per förhindrad DMFS. Den samhällsekonomiska kostnaden beräknas överstiga
2 000 kronor per förhindrad DMFS. Från ett tandvårdsperspektiv beräknas
den motsvarande kostnaden bli något lägre. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en för riktlinjerna genomförd modellering.
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B9.1
Tillstånd: Initial kronkaries med risk för progression på approximalytor
Åtgärd: Försegling med resinbaserade material
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Det saknas underlag för att Socialstyrelsen ska kunna bedöma
förseglingens hämmande effekt på kariesprogression på approximalytor. Framtida forskning förväntas tillföra kunskap.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten
grad av sjukdom eller vävnadsskada, en måttlig framtida risk för smärta eller obehag, en stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en liten
framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en liten framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
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Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 För vuxna som har initial kronkaries med risk för progression på approximalytorna saknas det underlag för att bedöma effekten av förseglingar
med resinbaserade material.
SBU [1] identifierade inga studier som redovisar effekten av försegling av
initiala kariesskador på approximalytor men konstaterar följande: ”Ickeinvasiv behandling (som inte avlägsnar tandsubstans) av tidiga kariesskador
är som begrepp väl etablerat. Det vetenskapliga underlaget är dock otillräckligt för att bekräfta att fluor, andra produkter eller metoder som fissurförsegling är effektiva för att läka ut eller förhindra progression av tidiga kariesskador på tandens approximalytor, tuggyta eller rotyta.”. I en senare studie
[2] (72 personer i åldern 20–27 år, lågt bevisvärde) undersöktes om förseglingar med resinbaserade material förhindrar progressionen av approximala
initiala kariesskador hos unga vuxna. Jämfört med en obehandlad kontrollgrupp var den relativa risken för progression 2,0–2,7 efter en observationstid på 1,5 år [2]. Den procentuella riskreduktionen var 17–40 procent beroende på den röntgenologiska bedömningstekniken. Studien bedöms ha ett
lågt bevisvärde på grund av en kort uppföljningstid (18 månader) och en
stor risk för selektionsbias. Gomez med flera [3] har gjort en studie som exkluderades på grund av litet material och tveksamheter om jämförbarheten
mellan behandlings- och kontrollgruppen. I den fann man ingen skillnad
mellan förseglings- och kontrollgruppen efter två års observationstid. En senare studie [4] med medelhögt bevisvärde redovisar effekten av behandling
på ett begränsat antal individer (37 individer) under tre års observationstid.
De fann en kariesutveckling hos 40 procent av de behandlade angreppen
medan 70 procent av de placebobehandlade angreppen uppvisade fortsatt
aktivitet. Detta innebär en måttlig progressionshämmande effekt (42 procent)
Underlaget är otillräckligt för bedöma effekten av förseglingar med resinbaserade material på approximalytor.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter finns beskrivna i det aktuella underlaget.
Hälsoekonomisk bedömning
Kostnadseffektiviteten är inte bedömbar eftersom det vetenskapliga underlaget är otillräckligt.
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Åtgärder vid risk för rotkaries
B10.1
Tillstånd: Risk för rotkaries och samtidigt högt sockerintag
Åtgärd: Minskat sockerintag (frekvens och mängd)
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara sin orala hälsa och/eller förebygga
sjukdomar. Siffran 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. För vuxna med risk för rotkaries och
samtidigt högt sockerintag har Socialstyrelsen bedömt att
en minskning av sockerintaget i mängd och frekvens har
en kariesförebyggande effekt och därmed en positiv påverkan på den orala hälsan. En minskning av sockerintaget har dessutom av Socialstyrelsen bedömts som en
kostnadseffektiv åtgärd. Den förebyggande effekten har
bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det
vetenskapliga underlaget är bristfälligt.
Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara
sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar.
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Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 För vuxna med risk för rotkaries och samtidigt högt sockerintag har ett
minskat sockerintag (frekvens och mängd) en förebyggande effekt (expertgruppsbedömning).
Det finns inga studier av god kvalitet som utvärderar den preventiva effekten av minskning av sockerintaget för att förebygga rotkaries. Det finns däremot studier av lägre kvalitet som visar betydelsen av intagsfrekvensen av
socker för risken att utveckla kronkaries.
Betydelsen av intagsfrekvensen av socker för risken att utveckla karies
har belysts i bland annat Vipeholmsstudien [1]. Ett 50-tal kariesexperter lyfter också fram betydelsen av en minskad intagsfrekvens för den nedgång i
kariesutvecklingen som har iakttagits sedan mitten av 1900-talet [2]. I ett
antal systematiska och osystematiska översiktsartiklar belyses kostens roll i
kariesprocessen [3-5]. Det finns ett tydligt samband mellan intagsfrekvensen
och intagsmängden. Detta torde gälla både för kronkaries och för rotkaries.
Om en person med risk för rotkaries har en hög intagsfrekvens av socker
och stärkelse medför en påtaglig minskning i intagsfrekvensen sannolikt en
minskad risk för rotkaries. Fermenterbara kolhydrater utgör en nödvändig
förutsättning för att karies ska uppstå. Personer med risk för rotkaries kan
därför minska den risken genom att minska intagsfrekvensen alternativt det
totala intaget.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
– Hälsoekonomisk bedömning
För personer som har risk för rotkaries och ett samtidigt högt sockerintag är
ett minskat sockerintag en kostnadseffektiv åtgärd. Detta baseras på att det
minskade sockerintaget inte bör medföra ökade kostnader. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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B11.1
Tillstånd: Risk för rotkaries
Åtgärd: Tuggummi sötat med xylitol och/eller sorbitol flera
gånger dagligen
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar. Siffran 3 är den högsta möjliga rangordningen för
tillståndet. Tuggummit ger en låg kariesförebyggande tilläggseffekt till daglig tandborstning med fluortandkräm
och har därmed en liten möjlighet att positivt påverka den
orala hälsan. Dessutom har Socialstyrelsen bedömt att
kostnaden per vunnen effekt är hög. Tuggummits tilläggseffekt har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.
Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara
sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:
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 För vuxna med risk för rotkaries har användning av tuggummi som är
sötat med xylitol och/eller sorbitol flera gånger dagligen en låg förebyggande tilläggseffekt (expertgruppsbedömning).
Slutsatserna för behandlingseffekten på rotkaries baseras på underlaget avseende den kariespreventiva effekten av användning av tuggummi som är
sötade med xylitol och/eller sorbitol vid risk för kronkaries.
SBU [1] drar slutsatsen att den kariesförebyggande effekten av att använda sorbitol eller xylitol som ersättning för sackaros i tuggummi eller sötsaker är otillräckligt studerad. Detta baserar sig på att flera av studierna har
gjorts i länder med hög kariesincidens, hög sockerkonsumtion och bristfälliga möjligheter till tandvård, vilket gör att resultaten inte kan generaliseras
till dagens svenska population. Man sammanfattar vidare att detta inte betyder att användningen av produkter som innehåller xylitol eller sorbitol i stället för sackaros inte kan ha en kariesförebyggande effekt, men det är oklart
hur stor denna effekt är, vilka dagliga doser som behövs för att uppnå den
och hur lång tid användningen ska pågå.
Man bör vid utvärderingar skilja på den kariesförebyggande effekten av
att reducera intagsfrekvensen av socker, effekten av produkten på till exempel salivsekretionen, sötningsmedlets effekt i sig samt eventuella ytterligare
aktiva tillsatser.
Endast en studie (lågt bevisvärde) som berörde rotkaries identifierades
[2]. I studien undersöktes under 6 till 30 månader den rotkariesförebyggande
effekten av användning av tabletter eller tuggummi (fem gånger per dag)
med sorbitol jämfört med xylitol på 83 patienter (medelålder 59 respektive
55 år). 15 procent av personerna använde tuggummi. Referensen var en
grupp på 105 patienter utan behandling. Referensgruppens kariesrisk och
kariesaktivitet före studiens start var betydligt högre än sorbitol- och xylitolgruppens, varför jämförelser inte kan göras mot den obehandlade gruppen. Den relativa risken för att få en rotkariesskada i xylitolgruppen var 0,19
jämfört med sorbitolgruppen. Det finns flera studier, varav en utförd på
vuxna, som utvärderar den kariespreventiva effekten av tuggummi som är
sötade med xylitol och/eller sorbitol vid risk för kronkaries [3-7].
Sammanfattningsvis pekar studierna på en kariesförebyggande effekt av
sockerfria tuggummin (sötade med xylitol och/eller sorbitol) på kronkaries.
Storleken på effekten varierar beroende på dos, frekvens och användningssätt. Det är sannolikt att en liknande effekt ses vid prevention av rotkaries.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar är rapporterade i dessa studier.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid risk för rotkaries ger en daglig användning av tuggummi som är sötade
med xylitol och/eller sorbitol en hög kostnad per vunnen effekt. Uppgifterna
om effektstorleken är osäker, vilket påverkar beräkningen av kostnadseffektiviteten. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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B11.2
Tillstånd: Risk för rotkaries
Åtgärd: Ost och probiotika
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Det saknas underlag för att Socialstyrelsen ska kunna bedöma
effekten av intaget av ost eller probiotika för att förebygga karies. Framtida forskning förväntas tillföra kunskap.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara
sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar.
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Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 För vuxna med risk för rotkaries saknas underlag för att bedöma effekten av intag av ost och probiotika.
Det saknas studier som har utvärderat den hämmande effekten på rotkariesprogression av ost eller probiotika. Det finns studier som visar en viss effekt
av ost eller probiotika på ett surrogatmått till karies.
I en studie på barn har en lägre kariesutveckling observerats hos barn som
har ett högt dagligt intag av ost [1]. I en randomiserad studie på unga vuxna
har en daglig konsumtion av yoghurt med bifidobakterier visat sig reducera
förekomsten av mutansstreptokocker i saliv [2]. I en studie på unga vuxna
(medelålder 20 år) som under tio dagar åt glass innehållande bifidobakterier
sågs också en reduktion av förekomsten av mutansstreptokocker [3]. I en
studie på unga vuxna i åldern 18–35 år som under tre veckor frekvent konsumerade probiotisk ost, innehållande två olika stammar av Lactobacillus
rhamnosus, visades vid uppföljningen en reduktion av förekomsten av S.
mutans [4].
Några ytterligare studier som har utvärderat effekten av ost eller probiotika på initial karies eller initial rotkaries med risk för progression har inte
tillkommit. Det är dock inte sannolikt att denna effekt är av en sådan dignitet att den kan verka hämmande på progressionen av initial rotkaries.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
- Hälsoekonomisk bedömning
Kostnadseffektiviteten är inte bedömbar eftersom det vetenskapliga underlaget är otillräckligt.
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and its effect on dental caries risk factors. Arch Oral Biol. 2002;
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B11.3
Tillstånd: Risk för rotkaries
Åtgärd: Tandkräm med natriumfluorid eller natriummonofluorfosfat med 1 000–1 500 ppm fluor två gånger per dag
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar. Siffran 3 är den högsta möjliga rangordningen för
tillståndet. Daglig tandborstning med tandkrämen har en
måttlig kariesförebyggande effekt och har därmed en positiv påverkan på den orala hälsan. Socialstyrelsen har också
bedömt att åtgärden är kostnadseffektiv. Tandborstningens
effekt har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.
Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara
sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 För vuxna med risk för rotkaries har användning av tandkräm med
natriumfluorid eller natriummonoflourfosfat med 1 000–1 500 ppm fluor två
gånger per dag en måttlig förebyggande effekt (expertgruppsbedömning).
SBU [1] konstaterade följande avseende fluortandkräm: ”Den kariesförebyggande effekten på mjölktänder samt hos vuxna inte är tillräckligt utvärderad för att man ska kunna dra några slutsatser (SBU evidensstyrka 4)”. I
en randomiserad kontrollerad studie (ett år, 800 personer, medelålder 69 år,
lågt–medelhögt bevisvärde) [2] jämförs den kariesförebyggande effekten av
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daglig borstning med fluortandkräm (1 100 ppm fluor) med en placebotandkräm utan fluor. De som använde fluortandkrämen fick 67 procent färre
rotkariesskador jämfört med placebogruppen. Griffin med flera [3] drar slutsatsen att ”vilka fluorpreparat som helst” är effektiva för att förebygga rotkaries.
Tvärtemot det vetenskapliga underlaget för kariespreventiva effekter på
vuxna är underlaget mycket gott för effekten på unga permanenta tänder
(SBU evidensstyrka 1) [1]. Den relativa kariesreduktionen är cirka 20 procent efter två år. Med hänsyn till fluorens karieshämmande mekanism är det
rimligt att anta att daglig tandborstning med fluortandkräm även förebygger
rotkaries i ungefär samma utsträckning som kronkaries.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar är rapporterade i dessa studier.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid risk för rotkaries är en daglig användning av tandkräm med natriumfluorid eller natriummonofluorfosfat (1 100–1 500 ppm fluor) en kostnadseffektiv åtgärd. Beräkningen är baserad på att fluortandkräm inte kostar mer
än tandkräm utan fluor. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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B11.4
Tillstånd: Risk för rotkaries
Åtgärd: Tandkräm med aminfluorid med 1 000–1 500 ppm fluor
två gånger per dag
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar. Siffran 3 är den högsta möjliga rangordningen för
tillståndet. Daglig tandborstning med tandkrämen har en
måttlig kariesförebyggande effekt och har därmed en positiv påverkan på den orala hälsan. Socialstyrelsen har också
bedömt att åtgärden är kostnadseffektiv. Tandborstningens
effekt har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.
Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara
sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 För vuxna med risk för rotkaries har borstning med tandkräm innehållande aminfluorid med 1 000–1 500 ppm fluor två gånger per dag en måttlig
förebyggande effekt som är lika med effekten av tandkräm med natriumfluorid i motsvarande koncentrationer (expertgruppsbedömning).
Det saknas vetenskapliga studier som utvärderar den preventiva effekten på
rotkaries av daglig borstning med aminfluoridtandkräm med 1 000–1 500
ppm fluor. Slutsatsen och resonemanget grundar sig på bedömningar av den
preventiva effekten av aminfluorid på kronkaries.
Aminfluorid uppvisar en rad egenskaper som talar för dess kariespreventiva effekt. Dessa inkluderar bland annat en viss antimikrobiell effekt och en
bindningsförmåga till tandytan [1, 2]. Marinho med flera [3] visar i en systematisk översikt att den kariesförebyggande effekten av tandkrämer innehållande 1 250–1 500 ppm fluor med aminfluorid respektive tandkräm innehållande 1 000 ppm fluor som tennfluorid är jämförbar med den som ses för
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motsvarande koncentrationer med natriumfluorid på unga permanenta tänder. Det föreligger ett gott vetenskapligt underlag avseende den kariesförebyggande effekten av tandkrämer innehållande aminfluorid (1 000 till 1 500
ppm fluor) samt avseende användningen av tandkräm innehållande aminfluorid, jämfört med användningen av tandkräm innehållande natriumfluorid
med motsvarande koncentration på unga permanenta tänder.
För vuxna med risk för kronkaries är bedömningen att en daglig användning av aminfluoridtandkräm (cirka 1 000–1 500 ppm fluor) har en måttlig
kariesförebyggande effekt samt att tandkräm innehållande aminfluorid har
en effekt som är likvärdig den hos tandkräm innehållande natriumfluorid.
Det är rimligt att anta att den rotkariesförebyggande effekten motsvarar den
som ses vid prevention mot kronkaries.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter är beskrivna.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid risk för rotkaries är effekten av daglig användning av tandkräm med
aminfluorid (1 000–1 500 ppm fluor) lika med den för vanlig natriumfluoridtandkräm. Eftersom såväl kostnaden som effekten är lika med den för
vanlig natriumfluoridtandkräm medför detta ingen skillnad i kostnadseffektivitet och åtgärden bedöms därför som kostnadseffektiv. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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B11.5
Tillstånd: Risk för rotkaries
Åtgärd: Tandkräm med tennfluorid med 1 000–1 500 ppm fluor
två gånger per dag
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara sin orala hälsa och/eller förebygga
sjukdomar. Siffran 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Daglig tandborstning med tandkrämen
har en måttlig kariesförebyggande effekt liknande den
som uppnås med tandkräm med natriumfluorid men det
finns en risk för missfärgningar. Socialstyrelsen har desssutom bedömt att åtgärden inte är kostnadseffektiv.
Tandborstningens effekt har bedömts av Socialstyrelsens
expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är
bristfälligt.
Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara
sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

För vuxna med risk för rotkaries ger användning av tandkräm innehållande
tennfluorid 1 000–1 500 ppm fluor två gånger per dag en
 måttlig förebyggande effekt som är lika med effekten av tandkräm med
natriumfluorid i motsvarande koncentrationer (expertgruppsbedömning)
 risk för reversibla missfärgningar (expertgruppsbedömning).
Det saknas vetenskapliga studier av god kvalitet som utvärderar effekten av
borstning med tennfluoridinnehållande tandkräm eller gel för prevention av
rotkaries. Al-Joburi med flera [1] jämförde i en klinisk kontrollerad studie
(ett år, lågt bevisvärde) daglig borstning med en 0,4-procentig tennfluoridgel med tre månaders daglig användning av en 1,1-procentig natriumfluoridgel i skenor följt av nio månaders vanlig tandborstning och sköljning med
en remineraliserande lösning två gånger om dagen. Totalt ingick 143 strål-
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behandlade patienter varav 18 personer bedömdes som icke följsamma till
givna rekommendationer. Båda behandlingarna visade en signifikant skillnad jämfört med den kariesförebyggande effekten hos de individer som
uppvisade bristande följsamhet. Daglig borstning med en 0,4-procentig
tennfluoridgel (1 059 ppm fluor) resulterade i en ökning av rotkariesindex
(RCI) med 1,6 jämfört med 5,1 för en natriumfluoridgel eller remineraliserande lösning (jämfört med 28,2 för den icke samarbetande gruppen).
Avseende den progressionshämmande effekten av tennfluorid eller kombinationspreparat med aminfluorid på initial rotkaries finns två studier [2,
3]. Papas med flera [3] studerade effekten på befintliga rotkariesangrepp i en
randomiserad kontrollerad studie (två år), av daglig borstning med en tandkräm med 0,454-procentig tennfluorid (med tillsats av natriumhexametafosfat för att förhindra missfärgningar). Denna jämfördes med en tandkräm
med natriumfluorid, triklosan och copolymer på en grupp muntorra patienter. Ingen skillnad i remineralisering sågs mellan de två tandkrämerna. Data
om preventiv effekt saknas. Paraskevas med flera [2] utvärderade, i en klinisk kontrollerad studie (två år, lågt bevisvärde, 80 personer som fick en parodontologisk stödbehandling), effekten av daglig borstning med natriumfluoridtandkräm (1 400 ppm fluor) och sköljning med natriumfluoridlösning
(250 ppm fluor) jämfört med daglig borstning med en tandkräm innehållande amin- och tennfluorid (1 400 ppm fluor) och sköljning med en aminfluorid- och tennfluoridlösning (250 ppm fluor). Inga skillnader avseende
progressionen av rotkaries kunde ses i grupperna. Effekten av tennfluorid
går inte att utvärdera separat.
Det finns inte underlag för att bedöma den preventiva effekten av borstning med tennfluoridinnehållande geler eller tandkrämer hos patienter med
normal salivsekretion. En rapport [1] indikerar en god effekt på strålbehandlade patienter och det torde gälla även för patienter med lägre kariesrisk. De
studier som utvärderar behandlingseffekten på befintliga rotkariesangrepp
visar inga skillnader mellan tennfluorid och preparat med motsvarande fluorinnehåll. Det är rimligt att anta att tennfluorid har en rotkariesförebyggande
effekt som minst motsvarar den för andra fluorpreparat med samma fluorinnehåll. Marinho med flera [4] visar i en systematisk översikt (minst ett års
uppföljning) att den kariesförebyggande effekten av tandkrämer innehållande 1 000 ppm fluor i form av tennfluorid är jämförbar med den som ses
för motsvarande koncentrationer med natriumfluorid på unga permanenta
tänder. En risk för missfärgningar anses föreligga.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar är rapporterade i dessa studier.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid risk för rotkaries är en daglig användning av tandkräm med tennfluorid (1 000–1 500 ppm) inte en kostnadseffektiv åtgärd eftersom effekten är
lika jämfört med tandkräm innehållande natriumfluorid samtidigt som kostnaden är högre för specialtandkrämen. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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B11.6
Tillstånd: Risk för rotkaries
Åtgärd: Tandtråd eller tandsticka med fluor dagligen
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara sin orala hälsa och/eller förebygga
sjukdomar. Siffran 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Fluorinnehållande tandtråd eller
tandstickor ger ingen till låg kariesförebyggande tilläggseffekt till daglig tandborstning med fluortandkräm
och har därmed en mycket liten möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Dessutom har Socialstyrelsen bedömt att kostnaden per vunnen effekt är hög. Den fluorinnehållande tandtrådens eller tandstickans tilläggseffekt
har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom
det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.
Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara
sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar.
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Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 För vuxna med risk för rotkaries har användning av fluorinnehållande
tandtråd eller tandstickor dagligen ingen till låg förebyggande tilläggseffekt
(expertgruppsbedömning).
Underlaget för bedömningen av åtgärdens effekt utgörs av slutsatser avseende den kariespreventiva effekten av tandtråd eller tandstickor med fluor
dagligen på kronkaries. Underlaget består även av experimentella studier.
SBU [1] konstaterade följande: ”Icke invasiv behandling (som inte avlägsnar tandsubstans) av tidiga kariesskador på rotytan är som begrepp etablerat.
Det vetenskapliga underlaget är dock otillräckligt för att bekräfta att fluor,
andra produkter eller metoder som fissurförsegling är effektiva för att läka
ut eller förhindra progression av tidiga kariesskador på tandens approximalytor, tuggyta eller rotyta.”
Avseende användningen av tandtråd eller tandstickor med fluor hos
vuxna med risk för kronkaries är Socialstyrelsens bedömning att användning
flera gånger per dag har ingen till låg kariesförebyggande effekt [2-5]. Modesto med flera [2] har studerat fluorupptaget i demineraliserad emalj efter
användning av fluorinnehållande tandtråd, tre gånger per dag i två minuter
under en vecka. Petersson med flera [6] har visat att fluor kan frisättas från
en fluoriderad tandsticka in vitro. In situ-studier med fluoriderade tandstickor har visat att demineraliseringen och remineraliseringen av emalj och dentin på approximala tandytor kan minska respektive förbättras samt att plackets komposition kan påverkas efter en frekvent användning av fluorinnehållande tandtråd och tandstickor [3-5].
Sammanfattningsvis är det rimligt att anta att en viss klinisk rotkariesförebyggande effekt skulle kunna vara möjlig vid en frekvent användning av
fluorinnehållande tandtråd eller tandstickor.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
– Hälsoekonomisk bedömning
Vid risk för rotkaries har fluorinnehållande tandtråd eller tandstickor ingen
till låg tilläggseffekt och kostnaden per vunnen effekt är därför mycket hög.
Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på
en expertgruppsbedömning.
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Åtgärder vid förhöjd risk för rotkaries
B12.1
Tillstånd: Förhöjd risk för rotkaries
Åtgärd: Tandkräm med natriumfluorid med 5 000 ppm fluor två
gånger per dag
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara sin orala hälsa och/eller förebygga
sjukdomar. Siffran 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Daglig tandborstning med tandkrämen
har en måttlig till hög förebyggande effekt – bättre än
konventionell tandkräm innehållande mindre än 1 500
ppm fluor och därmed också en god möjlighet att positivt
påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att
kostnaden per vunnen effekt är måttlig. Tandborstningens effekt har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp
eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.
Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara
sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 För vuxna med förhöjd risk för rotkaries har användning av en tandtandkräm med 5 000 ppm fluor två gånger per dag en måttlig till hög förebyggande effekt och är bättre än tandkräm med 1 000–1 500 ppm fluor (expertgruppsbedömning).
Bedömningen av åtgärdens effekt bygger på underlaget för aktiv rotkaries
där det finns studier som indikerar en behandlingseffekt.
SBU konstaterade att den ”kariesförebyggande effekten på vuxna inte är
tillräckligt utvärderad för att man ska kunna dra några slutsatser (SBU evidensstyrka 4)” [1]. I en klinisk kontrollerad studie (åtta månader, 189 personer äldre än 75 år, lågt bevisvärde) utvärderas effekten av månatliga
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fluorlackningar (5 procent natriumfluorid) och 1 450 ppm fluortandkräm,
daglig borstning med 5 000 ppm fluortandkräm respektive tandkräm med 1
450 ppm fluor (kontrollgrupp) [2]. 70 procent av individerna utvecklade
ingen rotkaries efter användning av tandkrämen med 5 000 ppm fluor jämfört med 50 procent av dem som använde tandkrämen med 1 450 ppm fluor.
Man noterar också att den progressionshämmande effekten på initial rotkaries är större för 5 000 ppm, jämfört med 1 450 ppm tandkräm.
I en översikt med lågt bevisvärde [3] förordas tandkrämer med 5 000 ppm
fluor för prevention vid en hög kariesrisk hos äldre. Baysan med flera [4]
jämförde i en klinisk kontrollerad studie (sex månader, lågt bevisvärde, 186
personer med aktiv rotkaries) effekten av tandkrämer med 5 000 respektive
1 100 ppm fluor för att inaktivera (remineralisera) rotkaries. 57 procent av
personerna som använde 5 000 ppm fluortandkräm minst en gång per dag
fick minst en aktiv skada som remineraliserades jämfört med 29 procent av
dem som behandlades med 1 100 ppm fluor.
För prevention av kronkaries på unga permanenta tänder påvisar två studier [5, 6] en dos-responseffekt av tandkräm innehållande 1 000–2´500 ppm
fluor. I kliniska studier föreligger en tydlig dos-responseffekt även upp till
5 000 ppm fluor [7]. Det föreligger alltså ett underlag, om än begränsat, för
att kunna dra slutsatsen att den kariespreventiva effekten av tandkräm ökar
med högre fluorkoncentrationer upp till 5 000 ppm. Eftersom 5 000 ppm
fluortandkräm har en tydlig behandlingseffekt på aktiv rotkaries är det rimligt att anta att effekten vid för prevention av rotkaries kan bedömas som
måttlig till hög.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar är rapporterade i dessa studier.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid förhöjd risk för rotkaries har en daglig användning av tandkräm med
natriumfluorid (5 000 ppm fluor) en måttlig till hög förebyggande effekt
som är jämförbar med eller något bättre än konventionella tandkrämer innehållande mindre än 1 500 ppm fluor, och kostnaden per förhindrad rotkariesangrepp bedöms vara måttlig. Kostnaden för fluortandkräm 5 000 ppm beräknas vara 5–7 gånger högre än en tandkräm innehållande 1 000 – 1 500
ppm. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad
på en expertgruppsbedömning.
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B12.2
Tillstånd: Förhöjd risk för rotkaries
Åtgärd: Natriumfluoridlösning, 0,05-procentig, dagligen
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar. Siffran 3 är den högsta möjliga rangordningen för
tillståndet. Dagliga sköljningar med en natriumfluoridlösning med låg koncentration har en måttlig kariesförebyggande tilläggseffekt till daglig tandborstning med fluortandkräm och har därmed möjlighet att positivt påverka
den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden
per vunnen effekt är måttlig. Sköljningens tilläggseffekt
har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det
vetenskapliga underlaget är bristfälligt.
Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara
sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
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Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 För vuxna med förhöjd risk för rotkaries har daglig användning av en
0,05-procentig natriumfluoridlösning en måttlig förebyggande tilläggseffekt
(expertgruppsbedömning).
SBU [1] identifierade två randomiserade kontrollerade studier [2, 3] och en
kontrollerad klinisk studie [4] (medelhöga bevisvärden) som studerade behandlingar med dagliga sköljningar med en 0,05-procentig natriumfluoridlösning. SBU drar slutsatsen att dagliga fluorsköljningar kan förebygga rotkaries hos personer över 60 år (SBU evidensstyrka 3) [1].
För drygt 600 personer äldre än 60 år [2, 4] kan sköljningar en–två gånger
dagligen med en 0,05-procentig natriumfluoridlösning minska karies med
64–71 procent mot enbart fluortandkräm eller kontrollgruppen. I en åldersmässigt blandad population (tre år, drygt 1 000 personer, 18–65 år), med låg
kariesutveckling jämfördes dagliga sköljningar med en 0,05-procentig
natriumfluoridlösning med placebo, och ingen signifikant preventiv effekt
kunde ses, förutom på mesiala och distala rotytor hos gruppen 45–65 år (286
personer) [3]. I SBU:s genomgång [5] identifierades en studie (två år, lågt
bevisvärde, 99 personer, 33–76 år) [1]. Studien jämförde fluorlackningar (5
procent natriumfluorid) med lackningar med 0,4 procent tennfluoridgel tre–
fyra gånger per år, samt dagliga sköljningar med 0,05-procentig natriumfluoridlösning avseende den preventiva effekten på rotkaries. Studien visar
ingen skillnad i rotkariesincidens i de olika interventionsgrupperna. Översikten drar slutsatsen att ”tillägg av fluor framstår som förebyggande och
sjukdomsbehandlande vid rotkaries” [6].
De redovisade studierna pekar i samma riktning och visar att sköljningar
med 0,05-procentig natriumfluoridlösning har en förebyggande effekt på
rotkaries i en grupp 60 år och äldre. Rotkariesincidensen ökar med åldern
och det är troligt att studier på äldre lättare påvisar effekt av behandlingen
jämfört med en yngre population. Det är inte sannolikt att den preventiva effekten på yngre med risk för rotkaries skulle vara annorlunda än den som
ses hos äldre.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar är rapporterade i dessa studier.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid förhöjd risk för rotkaries hos äldre vuxna har dagliga sköljningar med
0,05-procentig natriumfluoridlösning en måttlig förebyggande effekt och
medför en måttlig kostnad per förhindrat rotkariesangrepp. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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B12.3
Tillstånd: Förhöjd risk för rotkaries
Åtgärd: Natriumfluoridlösning, 0,2-procentig, dagligen
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara sin orala hälsa och/eller förebygga
sjukdomar. Siffran 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Dagliga sköljningar med en natriumfluoridlösning med hög koncentration har en måttlig kariesförebyggande tilläggseffekt till daglig tandborstning
med fluortandkräm och har därmed möjlighet att positivt
påverka den orala hälsan. Effekten är högre än den som
uppnås för lösningen med den lägre fluorkoncentrationen. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per vunnen
effekt är låg. Sköljningens tilläggseffekt har bedömts av
Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga
underlaget är bristfälligt.
Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara
sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 För vuxna med förhöjd risk för rotkaries har daglig användning av en
0,2-procentig natriumfluoridlösning en måttlig till hög förebyggande tilläggseffekt (expertgruppsbedömning).
SBU [1] drar slutsatsen att dagliga fluorsköljningar kan förebygga rotkaries
hos personer över 60 år (SBU evidensstyrka 3). Slutsatsen baseras på studier
avseende 0,05-procentiga natriumfluoridlösningar.
I en studie med lågt bevisvärde [2] studeras övervakade dagliga sköljningar med en 0,2-procentig natriumfluoridlösning, en 0,12-procentig klorhexidinlösning respektive en placebolösning under en tvåårsperiod hos 116
institutionsboende äldre i åldrarna 54–101 år (medelålder 83 år). Ökningen
av rotkaries respektive kronkaries var signifikant lägre för gruppen som
sköljde med 0,2-procentig natriumfluorid dagligen (0,3 respektive 0,4 ytor)
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jämfört med klorhexidingruppen (2,7 respektive 0,3 ytor) och placebogruppen (2,2 respektive 0,8 ytor). Den största skillnaden sågs avseende rotkaries;
86–89 procents relativ riskreduktion i natriumfluoridgruppen jämfört med
klorhexidin- och placebogruppen. I fluorsköljningsgruppen noterades även
en signifikant högre frekvens av reversaler avseende kron- och rotkaries, 59
procent, jämfört med 18 procent i klorhexidingruppen och 23 procent i placebogruppen. Denna studie uppvisar klara brister med bland annat ett stort
bortfall och avsaknad av en bortfallsanalys.
Dagliga sköljningar med en 0,2-procentig natriumfluoridlösning bedöms
ha en högre kariespreventiv effekt på rotkaries jämfört med en 0,05procentig lösning vid förhöjd kariesrisk. Det är rimligt att anta att en dosresponseffekt föreligger likt den som ses vid högre fluorhalter i tandkrämen
[3-6].
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar är rapporterade i dessa studier.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid förhöjd risk för rotkaries har dagliga sköljningar med en 0,2-procentig
natriumfluoridlösning en måttlig till hög kariesförebyggande effekt och den
är sannolikt något bättre jämfört med en lösning med lägre koncentration.
Detta genererar en låg kostnad per vunnen effekt. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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B12.4
Tillstånd: Förhöjd risk för rotkaries
Åtgärd: Fluorgel i skena dagligen
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara sin orala hälsa och/eller förebygga
sjukdomar. Siffran 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Daglig användning av fluorgel i en
skena har en måttlig till hög kariesförebyggande tilläggseffekt till daglig tandborstning med fluortandkräm och
har därmed en positiv påverkan på den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per vunnen effekt
är låg till måttlig. Fluorgelens tilläggseffekt har bedömts
av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.
Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara
sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 För vuxna med förhöjd risk för rotkaries har daglig användning av
fluorgel i skenor en måttlig till hög förebyggande tilläggseffekt (expertgruppsbedömning).
SBU identifierade två studier med ett lågt bevisvärde [1] som utvärderar effekten av fluorgel i skenor på rotkaries, men endast på muntorra personer [2,
3]. Inga ytterligare studier avseende rotkaries har tillkommit. SBU sammanfattar att det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma den kariesförebyggande effekten av olika preventionsmetoder vid nedsatt salivsekretion. Det framgår dock av de granskade studierna att det finns en kariesförebyggande effekt av behandlingar med fluorgel i skenor vid nedsatt salivsekretion i samband med strålbehandlingar mot huvud- och halsregionen.
Effekten är beroende av graden av nedsatt salivsekretion.
Al-Jabouri med flera [2] utvärderar effekten av fluorgel i skenor i en ettårig kontrollerad klinisk studie med ett lågt bevisvärde. I studien ingick 143
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strålbehandlade patienter (22 procents bortfall). Daglig borstning med en
0,4-procentig tennfluoridgel jämfördes med en kombinationsbehandling bestående av tre månaders daglig användning av en 1,1-procentig fluorgel i
skenor följt av nio månaders vanlig tandborstning och sköljning med en remineraliserande lösning två gånger per dag. Båda behandlingarna visade en
signifikant effekt jämfört med en grupp som bedömdes som inte följsamma
(18 personer). Daglig borstning med en 0,4-procentig tennfluoridgel resulterade i ett ”Root Caries Index” på 1,6 jämfört med 5,1 för natriumfluoridgel
och remineraliserande lösning (jämfört med 28,2 för den icke följsamma
gruppen). Detta indikerar att natriumfluoridgel i skenor kan vara rotkariesförebyggande. Spak [3] utvärderade bland 55 strålbehandlade patienter i en
ettårig randomiserad kontrollerad studie med ett lågt bevisvärde effekten av
daglig användning av en 0,42-procentig fluorgel i en grupp patienter jämfört
med en annan grupp som använde en 1,23-procentig fluorgel i fyra veckor
och därefter en 0,42-procentig gel. En obehandlad kontrollgrupp saknades.
Inga skillnader i incidensen av rotkaries kunde ses mellan grupperna. Resultaten indikerar att en daglig användning av fluorgel medför att 75 procent av
patienterna med salivsekretion över 0,1 milliliter per minut (vilosaliv) inte
får några nya kariesskador under ett år.
Den preventiva effekten på rotkaries av dagliga sköljningar med en 0,2procentig natriumfluoridlösning har bedömts som måttlig till hög. Dagliga
behandlingar med en 0,2-procentig natriumfluoridgel i skenor torde därför
ha minst en måttlig till hög effekt och högre koncentrationer har sannolikt
ytterligare preventiv effekt.
Socialstyrelsens expertgruppsbedömning om effekten av fluorgel i skenor
vid förhöjd risk för rotkaries bygger dessutom på studier avseende preventionen av kronkaries (måttlig effekt) och behandlingen av initial rotkaries
(måttlig effekt), samt den skattade rotkariespreventiva effekten av fluorsköljningar med en 0,2-procentig natriumfluoridlösning (måttlig till hög
effekt).
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar är rapporterade i dessa studier.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid förhöjd risk för rotkaries har fluorgel i skenor en måttlig till hög kariesförebyggande effekt. Givet att behandlingen har en måttlig till hög karieshämmande effekt är kostnaden per vunnen effekt låg till måttlig. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
Referenser
SBU. Prevention of Dental Caries. A Systematic review. The Swedish
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B12.5
Tillstånd: Förhöjd risk för rotkaries
Åtgärd: Fluorsugtabletter flera gånger dagligen
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar. Siffran 3 är den högsta möjliga rangordningen för
tillståndet. Fluorsugtabletter ger en låg förebyggande tilläggseffekt till daglig tandborstning med fluortandkräm
och har därmed en liten möjlighet att positivt påverka den
orala hälsan. Dessutom har Socialstyrelsen bedömt att
kostnaden per vunnen effekt är hög. Tabletternas tilläggseffekt har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.
Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara
sin oral hälsa och/eller förebygga sjukdomar.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 För vuxna med förhöjd risk för rotkaries har användning av fluorsugtabletter flera gånger dagligen en låg förebyggande tilläggseffekt (expertgruppsbedömning).
SBU [1] identifierade inga studier avseende den preventiva effekten av användning av fluorsugtabletter vid prevention av rotkaries.
I en randomiserad kontrollerad studie [2] med ett medelhögt bevisvärde
utvärderas användningen av fluorsugtabletter (1,66 mg natriumfluorid) två
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gånger per dag under två år på äldre personer (över 60 år). Studien visar
ingen signifikant effekt på rotyte- eller kronkaries var för sig, men sammantaget ger fluortabletterna en viss kariesreduktion på lingualytor (kron- och
rotytor tillsammans) jämfört med tandkräm (”slurry-teknik”).
Avseende kronkaries identifieras dock två randomiserade kontrollerade
studier omfattande totalt 369 barn där den preventiva effekten av fluorsugtabletter under tre år utvärderades i förhållande till placebotabletter,
fluorsköljning och placebosköljning [3, 4]. Den relativa kariespreventiva effekten kan inte beräknas från Poulsen med flera [4] då interventionsgruppen
(fluorsugtabletter) jämfördes med en positiv kontrollgrupp i två olika åldersgrupper som sköljde regelbundet med fluor. Den absoluta effekten var
dock likvärdig i de båda studerade grupperna. I Stephen [3] reducerades karies (relativ riskreduktion 79 procent) vid användningen av fluorsugtabletter
jämfört med placebo. SBU [1] konstaterar att ”den kariesförebyggande effekten av fluortablettintag är inte tillräckligt studerad för att slutsatser ska
kunna dras. Detta gäller både mjölktänder och de permanenta tänderna”
(SBU evidensstyrka 4). I en svensk kontrollerad klinisk studie [5] med ett
medelhögt bevisvärde visas ingen kariespreventiv effekt av daglig användning av fluorsugtabletter som ett tillägg till tandborstning under fem år, i
jämförelse med fyra andra preventionsprogram på sammanlagt 925 skolungdomar, 12–17 år, med hög kariesrisk. Heijnsbroek med flera [6] drar i en
systematisk översikt med ett medelhögt bevisvärde följande slutsatsen:
”Additional fluoride appears to be a preventive and therapeutic treatment for
root caries”.
Sammantaget indikerar litteraturen en tveksam preventiv effekt av fluorsugtabletter. Dock är det rimligt att anta att en begränsad rotkariesförebyggande effekt kan erhållas. Effekten är sannolikt beroende av frekvensen.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar är rapporterade i dessa studier.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid förhöjd risk för rotkaries har användningen av fluorsugtabletter en låg
kariesförebyggande tilläggseffekt, vilket genererar en hög kostnad per vunnen effekt. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är
baserad på en expertgruppsbedömning.
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B12.6
Tillstånd: Förhöjd risk för rotkaries
Åtgärd: Fluortuggummi flera gånger dagligen
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara sin orala hälsa och/eller förebygga
sjukdomar. Siffran 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Fluortuggummi ger en låg förebyggande tilläggseffekt till daglig tandborstning med fluortandkräm och har därmed en liten möjlighet att positivt
påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att
kostnaden per vunnen effekt är hög. Tuggummits tilläggseffekt har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp
eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.
Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara
sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 För vuxna med förhöjd risk för rotkaries har användning av fluortuggummi flera gånger dagligen en låg förebyggande tilläggseffekt (expertgruppsbedömning).
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SBU [1] identifierade inga studier som utvärderar den preventiva effekten
på rotkaries av fluortuggummi. Det saknas randomiserade kontrollerade studier och kontrollerade kliniska studier avseende den preventiva effekten på
rotkaries av tuggummi med tillsatt fluor. Däremot finns en observationsstudie samt experimentella studier med låg kvalitet som har utvärderat effekten
på kronkaries [2-10]. Sammanfattningsvis indikerar dessa att fluortillsatser
till tuggummi har en positiv effekt på kronkaries avseende såväl kariesresistensen som utläkningen av karieslesioner. Det är visat att sockerfritt
tuggummi som är sötat med xylitol eller sorbitol har en låg kariesförebyggande effekt, se rad B2.1 (användning av tuggummi sötat med xylitol eller
sorbitol vid risk för kronkaries) [1, 11-16]. Därför är det rimligt att anta att
fluortuggummi med samma sötningsmedel har minst samma kariesförebyggande effekt som tuggummi utan någon fluortillsats.
Sammantaget indikerar litteraturen en tveksam preventiv effekt av fluortuggummi, i synnerhet avseende rotkaries.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar är rapporterade i dessa studier.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid förhöjd risk för rotkaries har daglig användning av fluortuggummi en
låg förebyggande tilläggseffekt, vilket genererar en hög kostnad per vunnen
effekt. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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B12.7
Tillstånd: Förhöjd risk för rotkaries
Åtgärd: Klorhexidinlösning
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar. Siffran 3 är den högsta möjliga rangordningen för
tillståndet. Klorhexidinsköljningar saknar kariesförebyggande tilläggseffekt och saknar därmed möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Åtgärden bedöms därför inte
kostnadseffektiv. Sköljningens tilläggseffekt har bedömts
av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.
Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara
sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 För vuxna med förhöjd risk för rotkaries har daglig användning av
klorhexidinlösningar ingen förebyggande tilläggseffekt (expertgruppsbedömning).
I SBU:s genomgång [1] ingår en randomiserad kontrollerad studie med ett
lågt bevisvärde som utvärderar den kariesförebyggande effekten av klorhexidinsköljningar (0,12-procentig) varje vecka i 33 månader bland cirka 200
personer över 60 år som inte tidigare hade fått någon regelbunden kariesprevention [2]. Studien visar ingen statistiskt signifikant effekt på uppkomsten av nya rotkariesangrepp jämfört med ingen särskild behandling. SBU
redovisar ingen slutsats om den kariesförebyggande effekten av klorhexidinsköljning, men konstaterar att ”det finns ett motsägande vetenskapligt
underlag för att användning med klorhexidin förebygger karies” (SBU evidensstyrka 4).
I en placebokontrollerad randomiserad kontrollerad studie med ett högt
bevisvärde [3] utvärderas effekten av oövervakade dagliga klorhexidinsköljningar (0,12-procentig lösning) i en månad och därefter sköljningar
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en gång i veckan under fem månader hos 1 101 äldre personer mellan 60
och 75 år i eget boende. Det intermittenta behandlingsprogrammet upprepades varje halvår under fem år. Behandlingsprogrammet med oövervakade
intermittenta klorhexidinsköljningar visar inte någon statistiskt signifikant
kariesförebyggande effekt på rotkaries jämfört med placebosköljningarna
[3]. Relativ risk (incidens i placebogruppen/incidens) i kontrollgruppen är
0,92 (konfidensintervall 0,74–1,14). I en studie med ett lågt bevisvärde [4]
studeras övervakade dagliga sköljningar med en 0,2-procentig natriumfluoridlösning, en 0,12-procentig klorhexidinlösning respektive en placebolösning under en tvåårsperiod hos 116 institutionsboende äldre i åldrarna 54–
101 år. Ökningen av rotkaries och kronkaries var signifikant lägre för gruppen som sköljde med den 0,2-procentiga natriumfluoriden dagligen (0,3 respektive 0,4 ytor) jämfört med klorhexidingruppen (2,7 respektive 0,3 ytor)
och placebogruppen (2,2 respektive 0,8 ytor). Inga skillnader ses mellan
placebo- och klorhexidingruppen. Denna studie uppvisar klara brister med
bland annat ett stort bortfall och avsaknad av en bortfallsanalys.
Sammantaget visar studierna att någon preventiv effekt på rotkaries av
klorhexidinsköljningar inte föreligger.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Biverkningar och oönskade effekter finns beskrivna i underlaget från SBU
[1]. Wyatt med flera [3] rapporterar inga allergiska reaktioner eller gastrointestinala besvär i samband med klorhexidinsköljningar. McCoy med flera
[5] rapporterar biverkningar efter sköljningar med 0,12-procentig klorhexidinlösning hos 44 av 140 diabetiker som behandlades för parodontal sjukdom. Inga allvarliga biverkningar rapporterades. De vanligaste biverkningarna var smakstörningar, tandmissfärgningar, munsveda, sveda i halsen och
irritation av tungan.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid förhöjd risk för rotkaries har dagliga sköljningar med klorhexidin ingen
kariesförebyggande tilläggseffekt, och då effekt saknas är sköljning inget
kostnadseffektivt alternativ. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en
skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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B12.8
Tillstånd: Förhöjd risk för rotkaries
Åtgärd: Klorhexidingel (eller fluortandkräm med klorhexidin)
dagligen
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara sin orala hälsa och/eller förebygga
sjukdomar. Siffran 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Daglig tandborstning med klorhexidingel saknar kariesförebyggande tilläggseffekt till daglig tandborstning med fluortandkräm och saknar därmed
möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Metoden
bedöms därför inte vara kostnadseffektiv. Gelens tilläggseffekt har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp
eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.
Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara
sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 För vuxna med förhöjd risk för rotkaries har daglig tandborstning med
klorhexidingel (eller tandkräm innehållande klorhexidin) ingen förebyggande tilläggseffekt (expertgruppsbedömning).
SBU redovisar ingen slutsats om den kariesförebyggande effekten av borstning med klorhexidingel eller klorhexidintandkräm, men konstaterar att ”det
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finns ett motsägande vetenskapligt underlag för att användning med klorhexidin förebygger karies” (SBU evidensstyrka 4).
Avseende rotkaries finns inga studier som utvärderar borstning med en
klorhexidingel eller en klorhexidininnehållande tandkräm. Avseende kronkaries redovisar SBU [1] en randomiserad kontrollerad studie med ett medelhögt bevisvärde som inte visade någon kariesförebyggande tilläggseffekt
efter två års användning av en fluortandkräm med tillsats av klorhexidin [2].
I SBU-rapporten ingår ytterligare två studier med ett lågt bevisvärde som
inte visar någon kariesförebyggande tilläggseffekt av klorhexidintandkräm
på kronkaries [3, 4].
Sammantaget indikerar studierna att borstning med klorhexidintandkräm
eller -gel inte har någon förebyggande effekt på rotkaries.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter finns beskrivna i underlaget från
SBU. Missfärgningar på tänderna har rapporterats för dem som borstade
med en kombinerad klorhexidin-fluortandkräm [5] samt för de personer som
borstade med en klorhexidintandkräm [2].
Hälsoekonomisk bedömning
Vid förhöjd risk för rotkaries har daglig borstning med klorhexidingel ingen
kariesförebyggande tilläggseffekt, och då effekten saknas är sköljningar
inget kostnadseffektivt alternativ. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs
av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
Referenser
SBU. Prevention of Dental Caries. A Systematic review. The Swedish
Council on Technology Assessment in Health Care SBU report No161 In
Swedish. 2002.
2.
Johansen, JR, Gjermo, P, Eriksen, HM. Effect of 2-years' use of
chlorhexidine-containing dentifrices on plaque, gingivitis, and caries. Scand
J Dent Res. 1975; 83(5):288-92.
3.
Dolles, OK, Gjermo, P. Caries increment and gingival status during 2
years' use of chlorhexidine- and fluoride-containing dentifrices. Scand J
Dent Res. 1980; 88(1):22-7.
4.
Lindquist, B, Edward, S, Torell, P, Krasse, B. Effect of different
carriers preventive measures in children highly infected with mutans
streptococci. Scand J Dent Res. 1989; 97(4):330-7.
5.
Luoma, H, Nyman, A, Söderholm, S, Toivonen, A, Nuuja, T, Kantero,
RL, et al. Effect of caries in mentally handicapped children of addition of
fluoride and bicarbonate-phosphate to dietary sugar products. Scand J Dent
Res. 1979; 87(3):197-207.
1.

168

B13.1
Tillstånd: Förhöjd risk för rotkaries och samtidigt högt mutanstal
Åtgärd: Klorhexidingel i skena
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar. Siffran 3 är den högsta möjliga rangordningen för
tillståndet. Användningen av klorhexidingel i en skena har
en måttlig kariesförebyggande tilläggseffekt och har därmed en positiv påverkan på den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt kostnaden per vunnen effekt som måttlig.
Klorhexidingelens tilläggseffekt har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget
är bristfälligt.
Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara
sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 För vuxna med förhöjd risk för rotkaries och ett samtidigt högt mutanstal har 2–5 behandlingsomgångar per år med 1-procentig klorhexidingel i
skena en måttlig förebyggande tilläggseffekt (expertgruppsbedömning).
SBU [1] identifierar inga studier som utvärderar effekten av klorhexidingel i
profylaxskenor för prevention av rotkaries. Inget underlag har tillkommit efter SBU:s genomgång. Socialstyrelsens bedömning bygger på underlaget
avseende kronkariesprevention vid höga mutanstal.
I SBU:s rapport [1] ingår tre studier med ett lågt bevisvärde avseende
personer med förhöjd risk för karies på grund av höga mutanstal [2-4].
Dessa studier påvisar en kariesreduktion mellan 48 procent och 81 procent
efter behandling med 1-procentig klorhexidingel i skenor hos drygt 100 personer. I en osystematisk översikt [5] dras utifrån dessa studier [2-4] slutsatsen att det finns en kariesförebyggande effekt av behandlingar med klorhexidingel med skenor till skillnad från behandlingar med klorhexidinsköljningar. SBU [1] inkluderar även två studier som utvärderar behandling med
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klorhexidingel i skenor som en del i ett åtgärdsprogram [6, 7]. I en randomiserad kontrollerad studie med ett lågt bevisvärde avseende vuxna riskpatienter med höga mutanstal finner man en 89 procent kariesförebyggande effekt
efter ett år [6]. En annan randomiserad kontrollerad studie med ett medelhögt bevisvärde [7] finner inte några skillnader i kariesförebyggande effekt
på approximalytorna mellan ett åtgärdsprogram som inkluderar klorhexidin
och en annan individuellt anpassad behandling. Det komplicerade behandlingsprogrammet gör att inga slutsatser kan dras avseende den kariesförebyggande effekten av klorhexidingel i skenor. Klorhexidinets verkningsmekanism riktar sig mot biofilmen. Den kariesförebyggande effekten bör
därför kunna extrapoleras till vuxna personer med förhöjd risk för rotkaries
och med höga mutanstal. Effekten vid prevention av rotkaries bör inte skilja
sig från den som ses för kronkaries.
Sammantaget bedöms att behandling med klorhexidingel i profylaxskenor
ha en måttlig preventiv effekt på rotkaries.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
– Hälsoekonomisk bedömning
Vid förhöjd risk för rotkaries har 2–5 behandlingsomgångar per år med 1procentig klorhexidingel i skenor, utförd på en klinik, en måttlig kariesförebyggande tilläggseffekt och ger en måttlig kostnad per vunnen effekt. Det
hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en
expertgruppsbedömning.
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B12.9
Tillstånd: Förhöjd risk för rotkaries
Åtgärd: Essenslösning
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Det saknas underlag för att Socialstyrelsen ska kunna bedöma
effekten av en essenslösning för att förebygga karies. Framtida
forskning förväntas tillföra kunskap.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara
sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 För vuxna med förhöjd risk för rotkaries saknas det underlag för att bedöma effekten av sköljningar med en essenslösning.
Det saknas kunskap om den kariesförebyggande effekten av essenslösningar
och forskning pågår.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter finns dokumenterade i de ingående studierna.
Hälsoekonomisk bedömning
Kostnadseffektiviteten är inte bedömbar eftersom det vetenskapliga underlaget är otillräckligt.
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B12.10
Tillstånd: Förhöjd risk för rotkaries
Åtgärd: Professionell tandrengöring med puts- eller polerpasta
med fluor minst varannan månad
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara sin orala hälsa och/eller förebygga
sjukdomar. Siffran 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Professionella tandrengöringar har en
måttlig kariesförebyggande tilläggseffekt till daglig
tandborstning med fluortandkräm och har därmed möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per vunnen effekt är måttlig till hög. Den professionella tandrengöringens tilläggseffekt har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.
Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara
sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 För vuxna med förhöjd risk för rotkaries har professionella tandrengöringar med fluorinnehållande puts- eller polerpasta minst varannan månad
en måttlig förebyggande tilläggseffekt (expertgruppsbedömning).
SBU [1] redovisar inga studier av effekten av professionella tandrengöringar
med samtidig tillförsel av fluor för prevention av rotkaries. Inga ytterligare
studier har tillkommit efter SBU:s genomgång. Socialstyrelsens bedömning
grundar sig på den preventiva effekten av professionella tandrengöringar
med puts- eller polerpasta med fluor minst varannan månad på kronkaries,
vilken bedöms som måttlig. SBU [2] redovisar en studie med ett medelhögt
bevisvärde gällande professionella tandrengöringar med fluorpasta under
sex år [3]. Ingen ny karies sågs i interventionsgruppen medan kontrollgruppen hade en kariesökning på 12–15 DFS under sex år. SBU redovisar också
studier utförda på drygt 400 barn och ungdomar i 7–14-årsåldern där pro172

fessionella tandrengöringar med fluor varannan eller var tredje vecka utvärderades [4-6]. På barn och ungdomar redovisas en kariesförebyggande effekt som var 64–96 procent efter två–tre år [4-6].
Tillsammans med SBU:s slutsats avseende barn och ungdomar ”professionell tandrengöring i kombination med fluortillförsel i någon form ger färre
kariesskador”, förefaller professionella tandrengöringar med fluorinnehållande puts- eller polerpasta ha en måttlig kariesförebyggande effekt. Det bör
därför vara sannolikt att åtgärden har en motsvarande effekt vid prevention
av rotkaries.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar har rapporterats.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid förhöjd risk för rotkaries har professionella tandrengöringar med fluorinnehållande puts- eller polerpasta minst varannan månad en måttlig kariesförebyggande tilläggseffekt. Kostnaden inkluderar både de resurser som åtgår för behandlingen men också kostnader för personen som uppstår i anslutning till besöket. Kostnaden har därför skattats som måttlig till hög per
vunnen effekt. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som
är baserad på en expertgruppsbedömning.
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B12.11
Tillstånd: Förhöjd risk för rotkaries
Åtgärd: Fluorlack minst två gånger per år
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention
för att bevara sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar.
Siffran 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet.
Fluorlackningar har en måttlig kariesförebyggande tilläggseffekt till daglig tandborstning med fluortandkräm och har
därmed en positiv påverkan på den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per vunnen effekt är låg till
måttlig. Lackningens tilläggseffekt har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är
bristfälligt.
Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara
sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 För vuxna med förhöjd risk för rotkaries har behandlingar med fluorlack minst två gånger per år en måttlig förebyggande tilläggseffekt (expertgruppsbedömning).
SBU [1] identifierade inga studier som behandlar prevention av rotkaries
genom professionella applikationer av fluorlack men konstaterar att
 professionella behandlingar med fluorlack minst två gånger per år har
en kariesförebyggande effekt på unga permanenta tänder, också vid samtidig
användning av fluortandkräm (SBU evidensstyrka 3)
 den kariesförebyggande effekten på mjölktänder, i grupper med hög kariesrisk eller hög kariesaktivitet liksom hos vuxna, är inte tillräckligt studerad för att man ska kunna dra några slutsatser (SBU evidensstyrka 4).
Socialstyrelsens bedömning av effekten av fluorlackningar för att förebygga
rotkaries bygger på underlaget avseende prevention av kronkaries, rad
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B3.10 (måttlig effekt) och på nedanstående studier av låg till medelhög kvalitet avseende prevention av rotkaries.
I en randomiserad kontrollerad studie [2] (ett år, 44 kariesaktiva revisionspatienter, medelålder 44 år, lågt bevisvärde) visas en relativ riskreduktion på 56 procent på rotkaries av fluorlackningar och professionella tandrengöringar var tredje månad, jämfört med enbart professionella tandrengöringar. En studie med ett lågt bevisvärde av Ravald och Birkhed [3] identifierades inte i SBU:s genomgång [1]. Studien inkluderade 99 personer, 33–76
år gamla, och jämförde under två år effekten avseende prevention av rotkaries med fluorlackningar (5-procentig natriumfluorid) eller penslingar med
0,4-procentig tennfluoridgel tre–fyra gånger per år, samt dagliga sköljningar
med 0,05-procentig natriumfluoridlösning. Ingen skillnad i incidensen av
rotkaries ses mellan de olika interventionsgrupperna. En indirekt jämförelse
med effekten av dagliga 0,05-procentiga natriumfluoridsköljningar för personer 60 år och äldre kan göras med Fure med flera [4] och Wallace med
flera [5] som fann en relativ riskreduktion på 64–71 procent för sköljningar.
Eftersom den preventiva effekten av fluorlackningar tre–fyra gånger per år
var jämförbar med den av dagliga 0,05-procentiga natriumfluoridsköljningar
i studien av Ravald och Birkhed [3], kan man anta att fluorlackning har en
preventiv tilläggseffekt vid samtidig användning av fluortandkräm. En senare RCT [6] med medelhögt bevisvärde studerade effekten av lackning
med 5 % flourlack 4 ggr per år i en grupp institutionsboende, Av försökspersonerna kvarstod vid studiens slut 55 personer i kontrollgruppen och 49 i
försöksgruppen. Efter tre år hade försöksgruppen utvecklat 0,9 kariesskador
på rotytor att jämföra med kontrollgruppens 2,5 ( PF =64%).
Sammantaget indikerar studierna att professionella applikationer av fluorlack två–fyra gånger per år har en preventiv effekt på kronkaries och att effekten på rotkaries är liknande. Fluorlackningar tre–fyra gånger per år ger en
preventiv effekt liknande den som ses för dagliga sköljningar med 0,05procentig natriumfluoridlösning. Det är rimligt att anta att fluorlackningar
minst två gånger per år har en låg till måttlig preventiv effekt på rotkaries.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar är rapporterade i dessa studier.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid förhöjd risk för rotkaries har fluorlackningar två gånger per år en måttlig förebyggande tilläggseffekt och genererar en låg till måttlig kostnad per
vunnen effekt. Kostnaderna är beräknade som åtgärder vid två besök per år
hos en tandhygienist. Fluorlackning i kombination med andra åtgärder och
tandvårdsbesök medför en lägre merkostnad. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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B12.12
Tillstånd: Förhöjd risk för rotkaries
Åtgärd: Tennfluoridgel, 1-procentig, minst fyra gånger per år
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara sin orala hälsa och/eller förebygga
sjukdomar. Siffran 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Applikationer av en tennfluoridlösning
har en måttlig kariesförebyggande tilläggseffekt till daglig tandborstning med fluortandkräm och har därmed en
positiv påverkan på den orala hälsan. Socialstyrelsen har
bedömt att kostnaden per vunnen effekt är måttlig till
hög. Gelens tilläggseffekt har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget
är bristfälligt.
Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara
sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar.
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Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 För vuxna med förhöjd risk för rotkaries har behandlingar med en 1procentig tennfluoridgel minst fyra gånger per år en måttlig förebyggande
tilläggseffekt (expertgruppsbedömning).
Det saknas studier som utvärderar den rotkariesförebyggande effekten av 1procentig tennfluoridgel. Socialstyrelsens bedömning av effekten av tennfluoridgel för att förebygga rotkaries grundas på studier av lägre koncentration av tennfluorid (0,4-procentig) samt preventionsstudier avseende kronkaries.
Ravald och Birkhed [1] finner i en preventionsstudie med tre grupper ingen skillnad i den kariespreventiva effekten på rotytor mellan 0,4-procentig
tennfluoridgel, fluorlack (5-procentig natriumfluorid) applicerad tre–fyra
gånger per år och dagliga sköljningar med 0,05-procentig natriumfluorid (få
revisionspatienter på en specialistklinik, drygt 30 patienter i varje grupp). I
en randomiserad kontrollerad studie (tre år, 280 personer 13–16 år, högt bevisvärde) avseende prevention av kronkaries studerades applikationer av en
1-procentig tennfluoridgel approximalt fyra gånger per år i en av två interventionsgrupper [2]. Behandlingen med 1-procentig tennfluoridgel approximalt fyra gånger per år ger en absolut effekt på 1,56 DFS (relativ riskreduktion 39 procent).
Sammantaget indikerar en studie att en 0,4-procentig tennfluoridgel applicerad tre–fyra gånger per år har en rotkariespreventiv effekt som motsvarar den som ses vid fluorlackning vid samma frekvens eller som ses vid dagliga sköljningar med 0,05-procentig natriumfluoridlösning [1].
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter finns beskrivna i underlaget.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid förhöjd risk för rotkaries har lokala applikationer av 1-procentig tennfluoridgel minst fyra gånger per år en måttlig förebyggande tilläggseffekt,
vilket genererar en måttlig till hög kostnad per vunnen effekt. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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B12.13
Tillstånd: Förhöjd risk för rotkaries
Åtgärd: Klorhexidinlack minst sex gånger per år
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara sin orala hälsa och/eller förebygga
sjukdomar. Siffran 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Behandlingar med klorhexidinlack har
låg till måttlig kariesförebyggande tilläggseffekt till daglig tandborstning med fluortandkräm och har därmed viss
positiv påverkan på den orala hälsan. Socialstyrelsen har
bedömt att åtgärden innebär en måttlig kostnad per vunnen effekt. Lackens tilläggseffekt har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.
Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara
sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 För vuxna med förhöjd risk för rotkaries har behandlingar med klorhexidinlack minst sex gånger per år en låg till måttlig förebyggande tilläggseffekt (expertgruppsbedömning).
SBU [1] identifierar inga studier som behandlar prevention av rotkaries genom professionella applikationer av klorhexidinlack. Socialstyrelsens bedömning av effekten av klorhexidinlack för att förebygga rotkaries bygger
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på två randomiserade kontrollerade studier. En RCT (lågt bevisvärde, uppföljningstid enbart ett år, högt bortfall) med applikationer av 1-procentig
klorhexidinlack och 1-procentig tymol [2]. Studien omfattade 68 institutionsboende som var över 65 år. En grupp behandlades med klorhexidinlack
och en grupp med placebolack. Lacken applicerades två gånger under den
första veckan samt en gång under månad ett, tre, sex, nio och tolv. Ökningen
av rotkaries var signifikant lägre (relativ riskreduktion 49 procent) i gruppen
som behandlades med klorhexidinlack (0,67 nya rotkariesskador) än i gruppen som behandlades med placebolack (1,32 nya rotkariesskador). En senare RCT [3] med medelhögt bevisvärde studerade effekten av lackning
med 1% klorhexidinlack 4 ggr per år i en grupp institutionsboende, Av försökspersonerna kvarstod vid studiens slut 55 personer i kontrollgruppen och
48 i försöksgruppen. Efter tre år hade försöksgruppen utvecklat 1,1 kariesskador på rotytor att jämföra med kontrollgruppens 2,5 ( PF =57%).
Socialstyrelsen har även bedömt två artiklar avseende 10–40-procentig
klorhexidinlack (som inte finns att tillgå i Sverige) [4, 5]. I två ettårsstudier
[4, 5] med ett lågt respektive medelhögt bevisvärde har man studerat den
preventiva effekten av 40-procentig klorhexidinlack var tredje månad respektive 10-procentig klorhexidinlack fyra gånger under den första månaden
och en gång efter sex månader. Studierna indikerar att professionella applikationer av klorhexidinlack (10–40 procent) fyra gånger per år har en rotkariespreventiv effekt (preventiv riskreduktion 41–51 procent) på patienter
med hög kariesrisk. Effekten av 40-procentig klorhexidinlack är likvärdig
med fluorlack (5-procentig natriumfluorid) applicerad med samma frekvens
[4, 5].
Frekventa applikationer av 1-procentig klorhexidinlack, minst sex gånger
per år, bedöms ge en låg till måttlig kariespreventiv tilläggseffekt.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar är rapporterade i dessa studier.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid förhöjd risk för rotkaries har professionella behandlingar med klorhexidinlack minst sex gånger per år en låg till måttlig kariesförebyggande
tilläggseffekt, vilket genererar en måttlig kostnad per vunnen effekt. Det
hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en
expertgruppsbedömning.
Referenser
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in Health Care SBU report No 188 In Swedish. 2007.
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Åtgärder vid initial rotkaries med risk för progression
B14.1
Tillstånd: Initial rotkaries med risk för progression och samtidigt
högt sockerintag
Åtgärd: Minskat sockerintag (frekvens och mängd)
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet.
För vuxna med initial rotkaries med risk för progression och
ett samtidigt högt sockerintag har Socialstyrelsen bedömt att
en minskning av sockerintaget i mängd och frekvens har en
hämmande effekt och därmed en positiv påverkan på den orala
hälsan. En minskning av sockerintaget har dessutom av Socialstyrelsen bedömts som en kostnadseffektiv åtgärd. Den förebyggande effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten
grad av sjukdom eller vävnadsskada, en måttlig framtida risk för smärta eller obehag, en stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en liten
framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en liten framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.

180

Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 För vuxna med initial rotkaries med risk för progression och samtidigt
högt sockerintag har ett minskat sockerintag (frekvens och mängd) en hämmande effekt (expertgruppsbedömning).
Det finns inga studier av god kvalitet som utvärderar den preventiva effekten av minskning av sockerintaget för att förebygga rotkaries. Det finns däremot studier av lägre kvalitet som visar betydelsen av intagsfrekvensen av
socker för risken att utveckla kronkaries.
Betydelsen av intagsfrekvensen av socker för risken att utveckla karies
har belysts i bland annat Vipeholmsstudien [1]. Ett 50-tal kariesexperter lyfter också fram betydelsen av en minskad intagsfrekvens för den nedgång i
kariesutvecklingen som har iakttagits sedan mitten av 1900-talet [2]. I ett
antal systematiska och osystematiska översiktsartiklar belyses kostens roll i
kariesprocessen [3-5]. Det finns ett tydligt samband mellan intagsfrekvensen
och intagsmängden. Detta torde gälla både för kronkaries och för rotkaries.
Om en person med initial rotkaries har en hög intagsfrekvens av socker och
stärkelse medför en påtaglig minskning i intagsfrekvensen sannolikt en
hämmande effekt på kariesprogressionen. Fermenterbara kolhydrater utgör
en nödvändig förutsättning för att karies ska uppstå. Personer med initial
rotkaries med risk för progression kan därför hämma progressionen genom
att minska intagsfrekvensen alternativt det totala intaget.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
– Hälsoekonomisk bedömning
Vid initial rotkaries och ett samtidigt högt sockerintag är ett minskat sockerintag en kostnadseffektiv åtgärd. Detta baseras på att ett minskat sockerintag
inte bör medföra några ökade kostnader. Det hälsoekonomiska underlaget
utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
Referenser
Gustafsson, BE, Quensel, CE, Lanke, LS, Lundqvist, C, Grahnen, H,
Bonow, BE, et al. The Vipeholm dental caries study; the effect of different
levels of carbohydrate intake on caries activity in 436 individuals observed
for five years. Acta odontologica Scandinavica. 1954; 11(3-4):232-64.
2.
Bratthall, D, Hansel-Petersson, G, Sundberg, H. Reasons for the caries
decline: what do the experts believe? Eur J Oral Sci. 1996; 104(4 ( Pt
2)):416-22; discussion 23-5, 30-2.
3.
Lingström, P, Holm, AK, Mejáre, I, Twetman, S, Söder, B, Norlund, A,
et al. Dietary factors in the prevention of dental caries: a systematic review.
Acta odontologica Scandinavica. 2003; 61(6):331-40.
1.

181

4.

Zero, DT. Sugars - the arch criminal? Caries research. 2004; 38(3):277-

85.
Zero D, Moynihan P, P, L, Birkhed, D. The role of dietary control, in
Fejerskov O and Kidd E, Dental Caries. The disease and its clinical
management. Oxford, UK, Blackwell Munksgaard 2008:330-52.
5.

B15.1
Tillstånd: Initial rotkaries med risk för progression
Åtgärd: Tuggummi sötat med xylitol och/eller sorbitol flera
gånger dagligen
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet.
Tuggummit saknar hämmande tilläggseffekt till daglig tandborstning med fluortandkräm på kariesprogressionen och saknar därmed möjlighet till positiv påverkan på den orala hälsan.
Socialstyrelsen bedömer att åtgärden inte är kostnadseffektiv.
Tuggummits tilläggseffekt har bedömts av Socialstyrelsens
expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten
grad av sjukdom eller vävnadsskada, en måttlig framtida risk för smärta eller obehag, en stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en liten
framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en liten framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 För vuxna med initial rotkaries med risk för progression har användningen av tuggummi som är sötat med xylitol och/eller sorbitol flera gånger
dagligen ingen hämmande tilläggseffekt (expertgruppsbedömning).
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Det finns inga studier av användningen av tuggummi som är sötat med xylitol eller sorbitol för progressionshämning av initial rotkaries. Dock finns ett
antal studier som visar på en förebyggande effekt på kronkaries [1-4]. Effekten anses framför allt bero på att det totala intaget av sackaros minskas samt
att salivsekretionen ökar. Det är dock inte sannolikt att effekten är av en sådan dignitet att den kan verka hämmande på progressionen av initial rotkaries.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Biverkningar eller oönskade effekter såsom gastrointestinala besvär vid daglig användning av sockerersättningsmedel har endast rapporterats i begränsad omfattning. Det anses inte föreligga några hälsorisker avseende vuxna
för de halter som används i dag, det vill säga 3–7 gram per dag [4].
Hälsoekonomisk bedömning
För vuxna med initial rotkaries med risk för progression har användningen
av tuggummi som är sötat med xylitol och/eller sorbitol flera gånger dagligen ingen hämmande tilläggseffekt och är därför inte kostnadseffektiv. Det
hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en
expertgruppsbedömning.
Referenser
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B15.2
Tillstånd: Initial rotkaries med risk för progression
Åtgärd: Ost och probiotika
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Det saknas underlag för att Socialstyrelsen ska kunna bedöma
om intaget av ost och probiotika har en hämmande effekt på
kariesprogressionen. Framtida forskning förväntas tillföra
kunskap.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten
grad av sjukdom eller vävnadsskada, en måttlig framtida risk för smärta eller obehag, en stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en liten
framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en liten framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 För vuxna som har initial rotkaries med risk för progression saknas det
underlag för att bedöma effekten av intag av ost eller probiotika.
Det saknas studier som har utvärderat den hämmande effekten på progressionen av initial rotkaries av ost eller probiotika. Det saknas även studier som
har utvärderat den hämmande effekten på progressionen av initial kronkaries. För vuxna med initial rotkaries med risk för progression saknas underlag för att bedöma effekten av ost eller probiotika för att hämma progressionen. Framtida forskning förväntas tillföra kunskap.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
– Hälsoekonomisk bedömning
Kostnadseffektiviteten är inte bedömbar eftersom det vetenskapliga underlaget är otillräckligt.
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B15.3
Tillstånd: Initial rotkaries med risk för progression
Åtgärd: Tandtråd eller tandsticka med fluor dagligen
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet.
Fluorinnehållande tandstickor eller tandtråd och sugtabletter
saknar hämmande tilläggseffekter på kariesprogressionen och
saknar därmed möjlighet att positivt påverka den orala hälsan.
Socialstyrelsen bedömer att åtgärden inte är kostnadseffektiv.
Tilläggseffekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp
eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten
grad av sjukdom eller vävnadsskada, en måttlig framtida risk för smärta eller obehag, en stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en liten
framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en liten framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 För vuxna som har initial rotkaries med risk för progression har daglig
användning av tandtråd eller tandstickor med fluor ingen hämmande tilläggseffekt (expertgruppsbedömning).
SBU [1] identifierade inga studier avseende den progressionshämmande effekten av fluorinnehållande tandtråd eller tandstickor på initial rotkaries
med risk för progression. Inga ytterligare studier har identifierats. Socialstyrelsens bedömning beaktar underlaget för slutsatserna avseende den progressionshämmande effekten på kronkaries. Bedömningen tar också hänsyn
till ett antal experimentella studier.
För en population med initial karies med risk för progression är bedömningen att användningen av fluorinnehållande tandtråd eller tandstickor flera
gånger dagligen inte har någon progressionshämmande effekt. Underlaget
för slutsatsen grundar sig på en rad experimentella studier [2-6] vilka indikerar både en preventiv och en remineraliserande effekt.
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Sammanfattningsvis är det rimligt att anta att en begränsad klinisk kariespreventiv effekt är möjlig vid frekvent användning. Det är dock inte sannolikt att denna effekt är av en sådan dignitet att den kan verka hämmande på
progressionen av initial rotkaries.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
– Hälsoekonomisk bedömning
Vid initial rotkaries med risk för progression hos vuxna har fluorinnehållande tandtråd eller tandstickor ingen progressionshämmande tilläggseffekt
och kostnaden per förhindrad rotkariesangrepp är därför mycket hög och
inte kostnadseffektiv. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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B15.4
Tillstånd: Initial rotkaries med risk för progression
Åtgärd: Tandkräm med natriumfluorid med 5 000 ppm fluor två
gånger per dag
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet.
Daglig tandborstning med tandkrämen har en låg till måttlig
hämmande effekt som är bättre än tandkräm med lägre koncentration av fluor (1 000–1 500 ppm fluor) och ger därmed
möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen
har bedömt att kostnaden per vunnen effekt är måttlig till hög.
Tandborstningens effekt har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten
grad av sjukdom eller vävnadsskada, en måttlig framtida risk för smärta eller obehag, en stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en liten
framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en liten framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 För vuxna med initial rotkaries med risk för progression har användningen av en tandkräm med natriumfluorid med 5 000 ppm fluor en låg till
måttlig hämmande effekt, och den bedöms som bättre än tandkräm med
1 000–1 500 ppm fluor (expertgruppsbedömning).
Inga studier i SBU:s genomgångar från 2002 eller 2007 [1, 2] utvärderar effekten av användning av tandkräm med 5 000 ppm fluor (natriumfluorid) för
progressionshämning av initial rotkaries. Inga studier av tillräcklig kvalitet
för att utgöra underlag för en evidensgradering har tillkommit.
I en randomiserad kontrollerad studie [3] med ett lågt bevisvärde studeras
utläkning (”reversals”) av primära rotkarieskador på 186 engelska vuxna
personer efter behandling med tandkrämer innehållande 5 000 ppm fluor respektive 1 100 ppm fluor under sex månader. Studien visar att 57 procent av
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personerna som borstade med tandkrämen med 5 000 ppm fluor och 29 procent av dem som använde tandkrämen med 1 100 ppm fluor hade en eller
flera aktiva rotkariesskador som var hårda, det vill säga ”friska” efter sex
månader. I en randomiserad kontrollerad studie över åtta månader [4] med
ett lågt bevisvärde utvärderades i huvudsak behandlingseffekten på befintliga initiala rotkariesangrepp på 189 äldre personer (över 75 år). Behandlingar med fluorlack eller 5 000 ppm fluortandkräm medförde en signifikant
reduktion, 65 procent respektive 54 procent av antalet aktiva angrepp jämfört med kontrollgruppens 40 procent (1 450 ppm fluor).
Sammantaget bedöms att användning av en tandkräm med 5 000 ppm
natriumfluorid sannolikt har en låg till måttlig hämmande effekt för progressionen av initial rotkaries.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter finns beskrivna.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid initial rotkaries med risk för progression har en daglig användning av
natriumfluorid- eller natriummonofluorfosfattandkräm med 5 000 ppm fluor
en låg till måttlig hämmande effekt, och den är något bättre än tandkräm
med lägre koncentration av fluor (1 000–1 500 ppm fluor) och kostnaden
per vunnen effekt är därför måttlig till hög. Kostnaden för fluortandkrämen
med 5 000 ppm fluor beräknas vara 5–7 gånger högre än en tandkräm innehållande 1 000 – 1 500 ppm. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en
skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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B15.5
Tillstånd: Initial rotkaries med risk för progression
Åtgärd: Natriumfluoridlösning, 0,2-procentig, dagligen
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet.
Daglig sköljning har en låg till måttlig hämmande tilläggseffekt till daglig tandborstning med en fluortandkräm och har
därmed möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per vunnen effekt är måttlig till hög. Sköljningens tilläggseffekt har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget
är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten
grad av sjukdom eller vävnadsskada, en måttlig framtida risk för smärta eller obehag, en stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en liten
framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en liten framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Hos vuxna med initial rotkaries med risk för progression har daglig användning av en 0,2-procentig natriumfluoridlösning en låg till måttlig hämmande tilläggseffekt (expertgruppsbedömning).
SBU:s genomgång från 2007 [1] utvärderade inte effekten av användning av
dagliga sköljningar med en 0,2-procentig natriumfluoridlösning för progressionshämning av initial rotkaries.
Socialstyrelsens bedömning bygger på studier av lägre kvalitet [2] och relevans [3]. I en randomiserad kontrollerad studie [2] med ett lågt bevisvärde
studeras effekten av dagliga sköljningar med en 0,2-procentig natriumfluoridlösning, en 0,12-procentig klorhexidinlösning respektive en placebolösning på 116 äldre institutionsbundna personer i åldrarna 54–101 år. Efter två
år observerades en statistiskt signifikant högre frekvens av reversaler på rotytor (medelvärde 2,49 ± 1,8 standardavvikelse) i gruppen som sköljde med
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en 0,2-procentig natriumfluoridlösning jämfört med gruppen som sköljde
med en 0,12-procentig klorhexidinlösning (medelvärde 1,37 ± 1,39 standardavvikelse), respektive gruppen som sköljde med en placebolösning (medelvärde 1,44 ± 1,5 standardavvikelse). Signifikant högre frekvens av reversaler avseende rotkariesskador observerades efter dagliga fluorsköljningar
med en 0,2-procentig natriumfluoridlösning (59 procent) jämfört med 18
procent i klorhexidingruppen och 23 procent i placebogruppen. Studien
uppvisar bland annat ett stort bortfall och baseras på få personer. Dessutom
studeras den progressionshämmande effekten av dagliga sköljningar med en
0,05-procentig natriumfluoridlösning [3] i en kontrollerad klinisk studie
med ett medelhögt bevisvärde. Frekvensen reversaler av aktiva rotkariesskador studerades på sammanlagt 466 personer (över 60 år) av vilka en
grupp dagligen sköljde med en 0,05-procentig natriumfluoridlösning och
jämfördes med en grupp som behandlades med APF-gel två gånger per år
samt en kontrollgrupp som sköljde med en placebolösning. Efter fyra år
hade gruppen som sköljde med en 0,05-procentig natriumfluoridlösning
statistiskt signifikant fler reversaler (1,53 ± 2,03) jämfört med gruppen som
sköljde med placebolösningen (1,11 ± 1,74) och den grupp som fick gelbehandling två gånger per år med en surgjord 1,2-procentig fluorgel (1,01 ±
1,86). Skillnaden mellan den 0,05-procentiga lösningen och placebo var
cirka 27 procent.
Sammantaget bedöms att dagliga sköljningar med 0,2-procentig natriumfluoridlösning har en låg till måttlig effekt när det gäller hämning av progressionen av initial rotkaries.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter finns beskrivna.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid initial rotkaries med risk för progression hos vuxna har dagliga fluorsköljningar med 0,2-procentig natriumfluoridlösning en låg till måttlig
hämmande effekt på progressionen och innebär en måttlig till hög kostnad
per vunnen effekt. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning
som är baserad på en expertgruppsbedömning.
Referenser
SBU. Caries Diagnosis, Risk Assessment and Non-operative Treatment
of Early Caries Lesions. The Swedish Council on Technology Assessment
in Health Care SBU report No 188 In Swedish. 2007.
2.
Wyatt, CC, MacEntee, MI. Caries management for institutionalized
elders using fluoride and chlorhexidine mouthrinses. Community Dent Oral
Epidemiol. 2004; 32(5):322-8.
3.
Wallace, MC, Retief, DH, Bradley, EL. The 48-month increment of
root caries in an urban population of older adults participating in a
preventive dental program. J Public Health Dent. 1993; 53(3):133-7.
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B15.6
Tillstånd: Initial rotkaries med risk för progression
Åtgärd: Fluorgel i skena dagligen
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet.
Fluorgel i skenor har en måttlig hämmande tilläggseffekt till
daglig tandborstning med fluortandkräm och har därmed möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har
bedömt att kostnaden per vunnen effekt är måttlig. Fluorgelens tilläggseffekt har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten
grad av sjukdom eller vävnadsskada, en måttlig framtida risk för smärta eller obehag, en stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en liten
framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en liten framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 För vuxna med initial rotkaries med risk för progression har daglig användning av fluorgel i skenor en måttlig hämmande tilläggseffekt (expertgruppsbedömning).
SBU:s genomgång från 2002 och 2007 [1, 2] utvärderade inte effekten av
användning av fluorgel för progressionshämning av initial rotkaries. Inga
studier har tillkommit efter SBU:s genomgångar.
Socialstyrelsens bedömning bygger på två studier med ett lågt bevisvärde
som har utvärderat effekten av fluorgel på initial rotkaries. I en randomiserad kontrollerad studie med 71 personer (medelålder 69 år) visas att 91 procent av personerna med rotkarieslesioner utan kavitet inte visade någon progression efter ett års dagliga behandlingar med en neutral cirka 1-procentig
natriumfluoridgel (0,5 procent fluor) samt behandlingar var fjärde månad
med en neutral natriumfluoridgel (1,2 procent fluor) jämfört med 28 procent
i en placebogrupp [3]. I en kontrollerad klinisk studie [4] visas att 70 pro-
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cent av 54 rotkarieslesioner utan någon kavitet på enbart sex patienter inte
uppvisade någon progression efter två års dagliga applikationer av 1,0procentig natriumfluoridgel.
Den progressionshämmande effekten på rotkaries av dagliga sköljningar
med en 0,2-procentig natriumfluoridlösning har bedömts som låg till måttlig. Behandlingar med en 0,2-procentig natriumfluoridgel i skenor torde därför ha minst en måttlig effekt och högre koncentrationer har sannolikt ytterligare förebyggande sjukdomsbromsande effekt. De koncentrationer som redovisas ovan, det vill säga över 1 procent, har en tydlig hämmande effekt på
progressionen av rotkaries men finns i dagsläget inte tillgängliga i Sverige.
För en population med initiala kronkariesskador med risk för progression är
bedömningen att en daglig användning av 0,2- till cirka 1,0-procentig
natriumfluorgel i skenor har en låg till måttlig hämmande effekt på progressionen.
Sammantaget bedöms en daglig användning av fluorgel i skenor ha en
måttlig progressionshämmande på initial rotkaries. Sannolikt föreligger en
dos-responseffekt, vilket innebär att man kan förvänta sig en högre effekt av
en högre koncentration.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter finns beskrivna.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid initial rotkaries med risk för progression hos vuxna har en daglig användning av fluorgel i skenor en måttlig hämmande effekt på progressionen
av initial rotkaries och en måttlig kostnad per vunnen effekt. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
Referenser
SBU. Prevention of Dental Caries. A Systematic review. The Swedish
Council on Technology Assessment in Health Care SBU report No161 In
Swedish. 2002.
2.
SBU. Caries Diagnosis, Risk Assessment and Non-operative Treatment
of Early Caries Lesions. The Swedish Council on Technology Assessment
in Health Care SBU report No 188 In Swedish. 2007.
3.
Depaola, F, Soparkar, P. Monograph on the Proceedings of the
Conference on Cariology for the 90s. Rochester, NY University of
Rochester Press. 1991.
4.
Billings, RJ, Brown, LR, Kaster, AG. Contemporary treatment
strategies for root surface dental caries. Gerodontics. 1985; 1(1):20-7.
1.
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B15.7
Tillstånd: Initial rotkaries med risk för progression
Åtgärd: Fluorsugtabletter flera gånger dagligen
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet.
Fluorsugtabletter har ingen till låg hämmande tilläggseffekt på
kariesprogressionen och har en mycket liten möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen bedömer att
kostnaden är mycket hög per vunnen effekt. Tabletternas tilläggseffekt har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten
grad av sjukdom eller vävnadsskada, en måttlig framtida risk för smärta eller obehag, en stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en liten
framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en liten framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 För vuxna med initial rotkaries med risk för progression har användning av fluorsugtabletter flera gånger dagligen ingen till låg hämmande tilläggseffekt (expertgruppsbedömning).
Inga studier i SBU:s genomgång från 2007 [1] utvärderar effekten av användning av fluorsugtabletter för progressionshämning av initial rotkaries.
Inga studier har tillkommit efter detta. Socialstyrelsens bedömning av den
rotkarieshämmande effekten av fluorsugtabletter baseras dels på den kariespreventiva effekten på rotkaries, och dels på den progressionshämmande effekten på initial kronkaries.
Avseende preventionen av rotkaries drogs slutsatsen att för vuxna med
risk för rotkaries har användning av fluorsugtabletter flera gånger dagligen
ingen till låg kariespreventiv effekt. Avseende progressionshämningen av
initial kronkaries på vuxna är bedömningen att användning av fluorsugtabletter flera gånger dagligen har ingen till låg progressionshäm-
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mande effekt. Resonemanget baseras på tre preventionsstudier med motsägelsefulla resultat [2-4]. I två randomiserade kontrollerade studier med ett
medelhögt bevisvärde utvärderades den preventiva effekten av fluorsugtabletter under tre år [2, 3]. I Stephen [2] reducerades karies (relativ
riskreduktion 79 procent) vid daglig användning av fluorsugtabletter jämfört
med placebotabletter hos 5–7-åriga skolbarn med hög kariesrisk. Poulsen
med flera [3] observerade en likvärdig kariespreventiv effekt av fluorsugtabletter och fluorsköljningar. Källestål [4] visade i en kontrollerad
klinisk studie med ett medelhögt bevisvärde ingen kariespreventiv effekt av
daglig användning av fluorsugtabletter under fem år som ett tillägg till tandborstning i jämförelse med fyra andra preventionsprogram på sammanlagt
925 skolungdomar, 12–17 år, med hög kariesrisk. En systematisk översikt
med ett medelhögt bevisvärde av Heijnsbroek med flera [5] ger följande
slutsats: ”Additional fluoride appears to be a preventive and therapeutic
treatment for root caries”.
Sammantaget indikerar litteraturen en tveksam preventiv och progressionshämmande effekt av fluorsugtabletter. Det är inte sannolikt att användningen av fluorsugtabletter flera gånger dagligen har en progressionshämmande effekt på initial rotkaries.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter finns beskrivna.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid initial rotkaries med risk för progression hos vuxna har en daglig användning av fluorsugtabletter ingen till låg effekt och kostnaden per vunnen
effekt är därför mycket hög. Uppgifter om effektstorleken saknas, vilket innebär en osäkerhet i beräkningen av kostnadseffektiviteten. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
Referenser
SBU. Caries Diagnosis, Risk Assessment and Non-operative Treatment
of Early Caries Lesions. The Swedish Council on Technology Assessment
in Health Care SBU report No 188 In Swedish. 2007.
2.
Stephen, KW, Campbell, D. Caries reduction and cost benefit after 3
years of sucking fluoride tablets daily at school. A double-blind trial. Br
Dent J. 1978; 144(7):202-6.
3.
Poulsen, S, Gadegaard, E, Mortensen, B. Cariostatic effect of daily use
of a fluoride-containing lozenge compared to fortnightly rinses with 0.2%
sodium fluoride. Caries Res. 1981; 15(3):236-42.
4.
Källestål, C. The effect of five years' implementation of cariespreventive methods in Swedish high-risk adolescents. Caries research. 2005;
39(1):20-6.
5.
Heijnsbroek, M, Paraskevas, S, Van der Weijden, GA. Fluoride
interventions for root caries: a review. Oral Health Prev Dent. 2007;
5(2):145-52.
1.
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B15.8
Tillstånd: Initial rotkaries med risk för progression
Åtgärd: Fluortuggummi flera gånger dagligen
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet.
Tuggummit har ingen till låg hämmande tilläggseffekt till daglig tandborstning med fluortandkräm och har en mycket liten
möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen
bedömer att kostnaden är mycket hög per vunnen effekt.
Tuggummits tilläggseffekt har bedömts av Socialstyrelsens
expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten
grad av sjukdom eller vävnadsskada, en måttlig framtida risk för smärta eller obehag, en stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en liten
framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en liten framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 För vuxna med initial rotkaries med risk för progression har användning av fluortuggummi flera gånger dagligen ingen till låg hämmande tilläggseffekt (expertgruppsbedömning).
SBU [1] utvärderade inte effekten av användning av fluortuggummi för
progressionshämning av initial rotkaries. Inga studier har tillkommit efter
SBU:s genomgång. Socialstyrelsens bedömning bygger på data från experimentella studier och slutsatser avseende initial kronkaries med risk för
progression.
För vuxna med initial kronkaries med risk för progression är bedömningen att användning av fluortuggummi flera gånger dagligen har ingen till låg
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progressionshämmande effekt. Resonemanget baseras på en fältstudie med
ett lågt bevisvärde omfattande 250 barn vardera i åldersgrupperna 6–7, 9–10
och 12–13 år. Denna indikerar efter 12–30 månader att fluortuggummi som
är sötat med xylitol eller sorbitol har en kariespreventiv effekt motsvarande
den vid 0,05-procentiga fluorsköljningar [2]. I en in situ-studie [3] har det
visats att användning av fem fluortuggummin per dag kan remineralisera karieslesioner på rotytorna.
Sammantaget indikerar litteraturen en tveksam preventiv och progressionshämmande effekt av fluortuggummi. Det är inte sannolikt att användningen av fluortuggummi flera gånger dagligen har en tydlig progressionshämmande effekt på initial rotkaries.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter finns beskrivna.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid initial rotkaries med risk för progression hos vuxna har en daglig användning av fluortuggummi ingen till låg effekt och medför en mycket hög
kostnad per vunnen effekt. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en
skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
Referenser
SBU. Caries Diagnosis, Risk Assessment and Non-operative Treatment
of Early Caries Lesions. The Swedish Council on Technology Assessment
in Health Care SBU report No 188 In Swedish. 2007.
2.
Barmes, D, Barnaud, J, Khambonanda, S, Infirri, JS. Field trials of
preventive regimens in Thailand and French Polynesia. International dental
journal. 1985; 35(1):66-72.
3.
De Los Santos, R, Lin, YT, Corpron, RE, Beltran, ED, Strachan, DS,
Landry, PA. In situ remineralization of root surface lesions using a fluoride
chewing gum or fluoride-releasing device. Caries research. 1994; 28(6):4416.
1.
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B15.9
Tillstånd: Initial rotkaries med risk för progression
Åtgärd: Klorhexidinlösning
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet.
Klorhexidinsköljningar saknar hämmande tilläggseffekt på kariesprogressionen och saknar därmed möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Åtgärden bedöms därför inte kostnadseffektiv. Sköljningens tilläggseffekt har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten
grad av sjukdom eller vävnadsskada, en måttlig framtida risk för smärta eller obehag, en stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en liten
framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en liten framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 För vuxna med initial rotkaries med risk för progression har användning av klorhexidinlösning ingen hämmande tilläggseffekt (expertgruppsbedömning).
SBU [1] identifierade inga studier som utvärderade den progressionshämmande effekten av behandling med klorhexidinsköljningar på initial rotkaries. Inga studier har tillkommit efter SBU:s genomgång.
Socialstyrelsens bedömning grundar sig därför på två studier. I en studie
med ett lågt bevisvärde [2] påvisas ingen effekt av dagliga sköljningar med
en 0,12-procentig klorhexidinlösning på rotkaries hos äldre (1,37 ytor med
reversaler) jämfört med en placebolösning (1,44 ytor med reversaler).
Denna studie uppvisar emellertid klara brister med bland annat ett stort bortfall och avsaknad av en bortfallsanalys. Dessutom påvisas ingen kariesförebyggande effekt av klorhexidinsköljningar på rotkaries, varken i denna studie [2] eller i en randomiserad kontrollerad studie med ett högt bevisvärde
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[3]. Det bedöms därför sannolikt att klorhexidinsköljning saknar en progressionshämmande effekt på initial rotkaries.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Biverkningar och oönskade effekter finns beskrivna i underlaget från SBU
[1]. Wyatt med flera [2, 3] rapporterar inga allergiska reaktioner eller
gastrointestinala besvär i samband med klorhexidinsköljningar. McCoy med
flera [4] rapporterar biverkningar efter sköljningar med en 0,12-procentig
klorhexidinlösning hos 44 av 140 diabetiker som behandlades för parodontal
sjukdom. Inga allvarliga biverkningar rapporterades. De vanligaste biverkningarna var smakstörningar, tandmissfärgning, munsveda, sveda i halsen
och irritation av tungan.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid initial rotkaries med risk för progression hos vuxna har klorhexidinsköljningar ingen hämmande effekt på progressionen. Åtgärden blir därför inte kostnadseffektiv. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en
skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
Referenser
SBU. Prevention of Dental Caries. A Systematic review. The Swedish
Council on Technology Assessment in Health Care SBU report No161 In
Swedish. 2002.
2.
Wyatt, CC, MacEntee, MI. Caries management for institutionalized
elders using fluoride and chlorhexidine mouthrinses. Community Dent Oral
Epidemiol. 2004; 32(5):322-8.
3.
Wyatt, CC, Maupome, G, Hujoel, PP, MacEntee, MI, Persson, GR,
Persson, RE, et al. Chlorhexidine and preservation of sound tooth structure
in older adults. A placebo-controlled trial. Caries research. 2007; 41(2):93101.
4.
McCoy, LC, Wehler, CJ, Rich, SE, Garcia, RI, Miller, DR, Jones, JA.
Adverse events associated with chlorhexidine use: results from the
Department of Veterans Affairs Dental Diabetes Study. Journal of the
American Dental Association (1939). 2008; 139(2):178-83.
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B15.10
Tillstånd: Initial rotkaries med risk för progression
Åtgärd: Klorhexidingel (eller fluortandkräm med klorhexidin)
dagligen
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket
innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Daglig tandborstning med klorhexidingel saknar en
hämmande tilläggseffekt utöver daglig tandborstning med
fluortandkräm och saknar därmed möjlighet att påverka den
orala hälsan. Åtgärden bedöms därför inte kostnadseffektiv.
Klorhexidingelens tilläggseffekt har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är
bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten
grad av sjukdom eller vävnadsskada, en måttlig framtida risk för smärta eller obehag, en stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en liten
framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en liten framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 För vuxna med initial rotkaries med risk för progression har daglig
tandborstning med klorhexidingel (eller fluortandkräm innehållande klorhexidin) ingen hämnande tilläggseffekt (expertgruppsbedömning).
SBU [1] redovisade inga studier av effekten av klorhexidintandkräm eller
klorhexidingel på initial rotkaries med risk för progression. Inga ytterligare
studier har tillkommit.
Socialstyrelsens bedömning av effekten av tandborstning med klorhexidingel baseras därför på underlaget avseende behandling av initial kronkaries med risk för progression. I SBU:s genomgång [2] redovisades tre studier som utvärderar den kariesförebyggande effekten av tandkräm som innehåller klorhexidin (0,05-procentig respektive 2-procentig) [3, 4]. Ingen
tilläggseffekt av klorhexidintillsatsen kunde visas. Eftersom borstning med
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klorhexidingel inte har visat någon kariespreventiv tilläggseffekt bedöms
det inte heller finnas någon progressionshämmande effekt.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar av tandborstning med klorhexidingel i samband med
initial rotkaries finns dokumenterade i underlaget. Missfärgningar på tänderna har rapporterats från studier som utvärderar den kariespreventiva effekten i samband med tandborstning med klorhexidingel eller klorhexidintandkräm [3, 5].
Hälsoekonomisk bedömning
Vid initial rotkaries med risk för progression hos vuxna har tandborstning
med klorhexidingel eller tandkräm innehållande klorhexidin ingen hämmande effekt på progressionen av rotkaries och är därmed inte en kostnadseffektiv åtgärd. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som
är baserad på en expertgruppsbedömning.
Referenser
SBU. Caries Diagnosis, Risk Assessment and Non-operative Treatment
of Early Caries Lesions. The Swedish Council on Technology Assessment
in Health Care SBU report No 188 In Swedish. 2007.
2.
SBU. Prevention of Dental Caries. A Systematic review. The Swedish
Council on Technology Assessment in Health Care SBU report No161 In
Swedish. 2002.
3.
Johansen, JR, Gjermo, P, Eriksen, HM. Effect of 2-years' use of
chlorhexidine-containing dentifrices on plaque, gingivitis, and caries. Scand
J Dent Res. 1975; 83(5):288-92.
4.
Dolles, OK, Gjermo, P. Caries increment and gingival status during 2
years' use of chlorhexidine- and fluoride-containing dentifrices. Scand J
Dent Res. 1980; 88(1):22-7.
5.
McCoy, LC, Wehler, CJ, Rich, SE, Garcia, RI, Miller, DR, Jones, JA.
Adverse events associated with chlorhexidine use: results from the
Department of Veterans Affairs Dental Diabetes Study. Journal of the
American Dental Association (1939). 2008; 139(2):178-83.
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B16.1
Tillstånd: Initial rotkaries med risk för progression och samtidigt
högt mutanstal
Åtgärd: Klorhexidingel i skena
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet.
Klorhexidingel i en skena har en låg hämmande tilläggseffekt
till daglig tandborstning med fluortandkräm och har därmed
en liten möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen bedömer att kostnaden per vunnen effekt är hög. Gelens tilläggseffekt har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten
grad av sjukdom eller vävnadsskada, en måttlig framtida risk för smärta eller obehag, en stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en liten
framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en liten framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 För vuxna med initial rotkaries med risk för progression och ett samtidigt högt mutanstal har två–fem behandlingsomgångar per år med 1procentig klorhexidingel i skenor en låg hämmande tilläggseffekt (expertgruppsbedömning).
SBU [1] identifierade inga studier som utvärderar effekten av klorhexidingel
i skenor för behandling av initiala rotkariesskador med risk för progression.
Däremot identifierades en studie med låg relevans och lågt bevisvärde, vilken visar att lokala professionella applikationer av 1-procentig klorhexidingel genom ”flossing” fyra gånger per år resulterar i en progressionshämmande effekt på de primära tändernas approximalytor[2]. Inga studier har
tillkommit efter SBU:s rapport.
Socialstyrelsens bedömning baseras därför på underlaget avseende effekterna av klorhexidingel på initial kronkaries med risk för progression samt
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den preventiva effekten av klorhexidingel i skenor på kron- och rotkaries.
Behandling med 1-procentig klorhexidingel i skenor har bedömts ha en låg
progressionshämmande effekt på initial kronkaries med risk för progression
och ett samtidigt högt mutanstal. Den slutsatsen bygger man på att återkommande behandlingar med 1-procentig klorhexidingel hos personer med
ett högt mutanstal har en måttlig kariespreventiv effekt på kronkaries enligt
konsensus rad 16. Detta baseras på tre studier med ett lågt bevisvärde där
man fann en kariesreduktion på mellan 48 procent och 81 procent efter behandling med 1-procentig klorhexidingel i skenor hos drygt 100 barn och
ungdomar med förhöjd risk för karies på grund av ett högt mutanstal [3-5]. I
en studie avseende vuxna riskpatienter med ett högt mutanstal finner man en
89 procent kariesförebyggande effekt efter ett år [6].
Sammantaget bedöms att behandlingar med klorhexidingel i skenor har
en låg progressionshämmande effekt på initial rotkaries.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter finns beskrivna.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid initial rotkaries med risk för progression och ett samtidigt högt mutanstal har behandlingar med klorhexidingel i skenor en låg hämmande effekt,
vilket medför en hög kostnad per vunnen effekt. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
Referenser
SBU. Caries Diagnosis, Risk Assessment and Non-operative Treatment
of Early Caries Lesions. The Swedish Council on Technology Assessment
in Health Care SBU report No 188 In Swedish. 2007.
2.
Gisselsson, H, Birkhed, D, Bjorn, AL. Effect of a 3-year professional
flossing program with chlorhexidine gel on approximal caries and cost of
treatment in preschool children. Caries research. 1994; 28(5):394-9.
3.
Lindquist, B, Edward, S, Torell, P, Krasse, B. Effect of different
carriers preventive measures in children highly infected with mutans
streptococci. Scand J Dent Res. 1989; 97(4):330-7.
4.
Zickert, I, Emilson, CG, Krasse, B. Effect of caries preventive
measures in children highly infected with the bacterium Streptococcus
mutans. Arch Oral Biol. 1982; 27(10):861-8.
5.
Zickert, I, Emilson, CG, Krasse, B. Microbial conditions and caries
increment 2 years after discontinuation of controlled antimicrobial measures
in Swedish teenagers. Community Dent Oral Epidemiol. 1987; 15(5):241-4.
6.
Rask, PI, Emilson, CG, Krasse, B, Sundberg, H. Effect of preventive
measures in 50-60-year-olds with a high risk of dental caries. Scand J Dent
Res. 1988; 96(6):500-4.
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B15.11
Tillstånd: Initial rotkaries med risk för progression
Åtgärd: Professionell tandrengöring med puts- eller polerpasta
med fluor minst varannan månad
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet.
Professionella tandrengöringar med fluorinnehållande puts- eller polerpasta har en låg hämmande tilläggseffekt till daglig
tandborstning med fluortandkräm och har en liten möjlighet
att positivt påverkan på oral hälsa. Socialstyrelsen bedömer att
kostnaden per vunnen effekt är hög. Den professionella tandrengöringens tilläggseffekt har bedömts av Socialstyrelsens
expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten
grad av sjukdom eller vävnadsskada, en måttlig framtida risk för smärta eller obehag, en stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en liten
framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en liten framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 För vuxna med initial rotkaries med risk för progression har professionella tandrengöringar med puts- eller polerpasta med fluor minst varannan
månad en låg hämmande tilläggseffekt (expertgruppsbedömning).
SBU [1] redovisar inga studier av effekten av professionella tandrengöringar
med samtidig tillförsel av fluor på tillståndet initial rotkaries med risk för
progression. Inga studier har tillkommit efter SBU:s rapport. Socialstyrelsens bedömning baseras därför på underlaget avseende effekter av professionella tandrengöringar med puts- eller polerpasta med fluor minst varannan
månad på initial kronkaries med risk för progression samt den preventiva effekten på kron- och rotkaries. Underlaget till slutsatserna baseras på en preventionsstudie med ett medelhögt bevisvärde gällande professionella tand-
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rengöringar med fluorpasta under sex år på vuxna, där ingen ny karies påvisades i interventionsgruppen jämfört med en kariesökning på 12–15 DFS i
kontrollgruppen [2]. Motsvarande kariesförebyggande effekt, varierande
mellan 64 och 96 procent efter två–tre år, ses på barn och ungdomar [3-5].
Professionella tandrengöringar med fluorinnehållande puts- eller polerpasta bedöms ha en måttlig kariesförebyggande effekt på både kronan och
roten. Den progressionshämmande effekten på initial kronkaries bedöms
som låg och detta gäller sannolikt även initial rotkaries.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar har rapporterats.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid initial rotkaries med risk för progression har professionella rengöringar
med fluorinnehållande puts- eller polerpasta minst varannan månad en låg
effekt på progressionen, vilket medför en hög kostnad per vunnen effekt.
Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på
en expertgruppsbedömning.
Referenser
SBU. Caries Diagnosis, Risk Assessment and Non-operative Treatment
of Early Caries Lesions. The Swedish Council on Technology Assessment
in Health Care SBU report No 188 In Swedish. 2007.
2.
Axelsson, P, Lindhe, J. Effect of controlled oral hygiene procedures on
caries and periodontal disease in adults. Results after 6 years. Journal of
clinical periodontology. 1981; 8(3):239-48.
3.
Axelsson, P, Lindhe, J. The effect of a preventive programme on dental
plaque, gingivitis and caries in schoolchildren. Results after one and two
years. Journal of clinical periodontology. 1974; 1(2):126-38.
4.
Lindhe, J, Axelsson, P, Tollskog, G. Effect of proper oral hygiene on
gingivitis and dental caries in Swedish schoolchildren. Community Dent
Oral Epidemiol. 1975; 3(4):150-5.
5.
Kjaerheim, V, von der Fehr, FR, Poulsen, S. Two-year study on the
effect of professional toothcleaning on schoolchildren in Oppegard,
Norway. Community Dent Oral Epidemiol. 1980; 8(8):401-6.
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B15.12
Tillstånd: Initial rotkaries med risk för progression
Åtgärd: Fluorlack minst fyra gånger per år
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet.
Lackning har en måttlig hämmande tilläggseffekt till daglig
tandborstning med fluortandkräm och har därmed möjlighet att
positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen bedömer att
kostnaden per vunnen effekt är måttlig. Lackningens tilläggseffekt har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det
vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten
grad av sjukdom eller vävnadsskada, en måttlig framtida risk för smärta eller obehag, en stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en liten
framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en liten framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 För vuxna med initial rotkaries med risk för progression har behandlingar med fluorlack minst fyra gånger per år en måttlig hämmande tilläggseffekt (expertgruppsbedömning).
SBU [1] utvärderade inga studier av effekten av fluorlackningar minst fyra
gånger per år på tillståndet initial rotkaries med risk för progression. Inga
studier har tillkommit efter SBU:s rapport. Socialstyrelsens bedömning
grundar sig därför på sparsamma data avseende progressionen av initial rotkaries och slutsatser avseende den progressionshämmande effekten på initial
kronkaries med risk för progression.
En ett års randomiserad kontrollerad studie med ett lågt bevisvärde [2] på
44 patienter (44 år i genomsnitt) som studerade effekten av behandlingar var
tredje månad med fluorlack respektive 40-procentig klorhexidinlack på
initial rotkaries fann en numerisk, men inte statistisk, skillnad mellan
fluorlacksgruppen och kontrollgruppen. I en systematisk översikt från 2007
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[3] dras följande slutsats: ”Additional fluoride appears to be a preventive
and therapeutic treatment for root caries”, men bara två studier finns med
där fluorlack har använts [4, 5]. För behandling av initial kronkaries med
risk för progression bedömdes fluorlackningar minst fyra gånger per år ha
en måttlig hämmande effekt på progressionen. Fluorlackningar två–åtta
gånger per år [6, 7] visar att kariesprogressionen minskar i emaljen i unga
permanenta tänder (relativ riskreduktion 24–55 procent).
Sammantaget pekar studierna åt samma håll och på att fluorlackningar
kan reducera risken för progression på unga permanenta tänder. Det är rimligt att anta att fluorlackningar minst fyra gånger per år även skulle kunna ha
en måttlig progressionshämmande effekt på rotkaries.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter finns beskrivna.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid initial rotkaries med risk för progression har fluorlackningar minst fyra
gånger per år en måttlig effekt på progressionen, vilket medför en måttlig
kostnad per vunnen effekt. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en
skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
Referenser
SBU. Caries Diagnosis, Risk Assessment and Non-operative Treatment
of Early Caries Lesions. The Swedish Council on Technology Assessment
in Health Care SBU report No 188 In Swedish. 2007.
2.
Schaeken, MJ, Keltjens, HM, Van Der Hoeven, JS. Effects of fluoride
and chlorhexidine on the microflora of dental root surfaces and progression
of root-surface caries. Journal of dental research. 1991; 70(2):150-3.
3.
Heijnsbroek, M, Paraskevas, S, Van der Weijden, GA. Fluoride
interventions for root caries: a review. Oral Health Prev Dent. 2007;
5(2):145-52.
4.
Brailsford, SR, Fiske, J, Gilbert, S, Clark, D, Beighton, D. The effects
of the combination of chlorhexidine/thymol- and fluoride-containing
varnishes on the severity of root caries lesions in frail institutionalised
elderly people. Journal of dentistry. 2002; 30(7-8):319-24.
5.
Ravald, N, Birkhed, D. Prediction of root caries in periodontally treated
patients maintained with different fluoride programmes. Caries research.
1992; 26(6):450-8.
6.
Bruun, C, Bille, J, Hansen, KT, Kann, J, Qvist, V, Thylstrup, A. Threeyear caries increments after fluoride rinses or topical applications with a
fluoride varnish. Community Dent Oral Epidemiol. 1985; 13(6):299-303.
7.
Modeer, T, Twetman, S, Bergstrand, F. Three-year study of the effect
of fluoride varnish (Duraphat) on proximal caries progression in teenagers.
Scand J Dent Res. 1984; 92(5):400-7.
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B15.13
Tillstånd: Initial rotkaries med risk för progression.
Åtgärd: Tennfluoridlösning, 8–10-procentig, fyra gånger per år
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket
innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Tennfluoridlösningen har en låg till måttlig hämmande tilläggseffekt till daglig tandborstning med fluortandkräm och en viss möjlighet att positivt påverka den orala
hälsan. Lösningen kan dock ge missfärgning av tandsubstansen, illamående och gingivairritation. Socialstyrelsen bedömer att kostnaden per vunnen effekt är hög. Lösningens tilläggseffekt har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den oral hälsa till följd av en liten
grad av sjukdom eller vävnadsskada, en måttlig framtida risk för smärta eller obehag, en stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en liten
framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en liten framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 För vuxna med initial rotkaries med risk för progression har behandlingar med 8–10-procentig tennfluoridlösning fyra gånger per år en låg till
måttlig hämmande tilläggseffekt (expertgruppsbedömning).
SBU [1] utvärderade inga studier av effekten av applikationer av tennfluoridlösning, 8–10 procent, fyra gånger per år på tillståndet initial rotkaries
med risk för progression. Inga studier har tillkommit efter SBU:s rapport.
Socialstyrelsens bedömning bygger på data från effekten av tennfluorid på
progressionen av initial kronkaries.
Muhler med flera [2] visar i en studie med ett lågt bevisvärde att det på
168 tandläkarstudenter (DMFS 35) fanns en progressionshämmande effekt
av en kombinationsbehandling med tennfluorid (polerpasta med tennfluorid,
pensling var sjätte månad med en 8-procentig tennfluoridlösning och daglig
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borstning med en tennfluoridtandkräm) jämfört med kontrollgrupp (placeboputs och placebopensling samt en helt fluorfri tandkräm). Efter tre år ses
en minskning av kariesprogressionen i testgruppen med 80 procent, jämfört
med i kontrollgruppen. Effekten av den lokala behandlingen med 8procentig tennfluoridlösning går inte att särskilja. I en randomiserad kontrollerad studie med ett lågt bevisvärde sågs att lokala applikationer av tennfluorid på nyerupterade första molarer hämmade progressionen av initiala
skador till emaljdentingränsen [3]. Enbart applikation av en 10-procentig
tennfluoridlösning två gånger per år i en av tre interventionsgrupper saknade
effekt på progressionen av initial kronkaries [4].
Sammantaget visar studierna, som är av äldre årgång, motsägande resultat
avseende hämning av progressionen av initiala emaljkariesskador, men en
tydlig risk för missfärgningar då en 8–10-procentig tennfluoridlösning används. För behandling av initial rotkaries med risk för progression kan inga
slutsatser dras från litteraturen. Med hänsyn till fluorkoncentrationen är det
rimligt att anta att den progressionshämmande effekten motsvarar applikationen av fluorlack. En eventuell progressionshämmande tilläggseffekt av
tennjonen har inte visats kliniskt men den tillskrivs en viss antibakteriell effekt [5, 6]. Det är därför rimligt att anta att applikationer av tennfluoridlösningar, 8–10 procent, fyra gånger per år har en progressionshämmande effekt på rotkaries som motsvarar den som ses med fluorlack, det vill säga en
låg till måttlig effekt.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Risk för biverkningar i form av illamående och gingivairritation har rapporterats [7]. Wellock med flera [8] fann att över 60 procent av de som behandlades med 8-procentig tennfluorid fick missfärgningar efter en applikation
och avbröt försöket i förtid. Experimentella studier visar att tennfluorid tas
upp i initiala emaljkariesangrepp och kan medföra missfärgningar [9].
Hälsoekonomisk bedömning
Vid initial rotkaries med risk för progression har lokala applikationer av 8–
10-procentiga tennfluoridlösningar, minst fyra gånger per år som en kariesförebyggande åtgärd, en låg till måttlig hämmande tilläggseffekt på progressionen, vilket medför en hög kostnad per vunnen effekt. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
Referenser
SBU. Caries Diagnosis, Risk Assessment and Non-operative Treatment
of Early Caries Lesions. The Swedish Council on Technology Assessment
in Health Care SBU report No 188 In Swedish. 2007.
2.
Muhler, JC, Spear, LB, Jr., Bixler, D, Stookey, GK. The arrestment of
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Association (1939). 1967; 75(6):1402-6.
1.
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periodontology. 1989; 16(5):284-90.
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on human dental plaque flora. Journal of dental research. 1986; 65(1):57-61.
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Beiswanger, BB, Mercer, VH, Billings, RJ, Stookey, GK. A clinical
caries evaluation of a stannous fluoride prophylactic paste and topical
solution. Journal of dental research. 1980; 59(8):1386-91.
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discoloration, and state of oral hygiene in children given single annual
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Glass, RL. Radiographic evidence of tin uptake by human tooth
structure. Arch Oral Biol. 1967; 12(3):401-6.
3.

B15.14
Tillstånd: Initial rotkaries med risk för progression
Åtgärd: Klorhexidinlack minst sex gånger per år
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet.
Klorhexidinlack har en låg hämmande tilläggseffekt till daglig
tandborstning med fluortandkräm och en viss positiv påverkan
på den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att åtgärden
inte är kostnadseffektiv jämfört med alternativa åtgärder.
Lackets tilläggseffekt har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten
grad av sjukdom eller vävnadsskada, en måttlig framtida risk för smärta eller obehag, en stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en liten
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framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en liten framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 För vuxna med initial rotkaries med risk för progression har behandlingar med klorhexidinlack minst sex gånger per år en låg hämmande tilläggseffekt (expertgruppsbedömning).
I SBU:s rapport [1] ingår två randomiserade kontrollerade studier [2, 3] med
totalt 136 deltagare och en uppföljningstid av ett år som utvärderar den progressionshämmande effekten av behandlingar av initial rotkaries med 1procentig klorhexidinlack. Den ena omfattar äldre som bor på en institution
och visar en svårtolkad progressionshämmande effekt av tilläggsbehandling
av klorhexidinlack till fluorlack [2]. Den andra av dessa studier [3] jämför
professionella tandrengöringar med vatten och eukalyptusolja, professionella tandrengöringar i kombination med 1-procentig klorhexidinlack samt
professionella tandrengöringar kombinerat med applikation av en blandning
av 1-procentig klorhexidinlack och 0,1-procentig fluorlack. Denna tilläggsbehandling ger inte heller någon tilläggseffekt vid professionella tandrengöringar, med eller utan någon fluorapplikation [3].
Efter SBU-rapporten har en ettårig randomiserad kontrollerad studie (68
institutionsboende över 65 år) med ett lågt bevisvärde publicerats [4]. En
grupp behandlades med klorhexidinlack (1 procent klorhexidin och 1 procent tymol) och en grupp med placebolack. Klorhexidinlack applicerades
två gånger under vecka ett, samt en gång efter en, tre, sex och tolv månader.
Rotkariesangreppens progressionshastighet var signifikant lägre i den grupp
som behandlades med klorhexidinlack.
Det bedöms sannolikt att behandlingar med 1-procentig klorhexidinlack
har en låg progressionshämmande effekt på initial rotytekaries.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar av appliceringar med klorhexidinlack i samband med
initial rotkaries finns dokumenterade i dessa studier.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid initial rotkaries med risk för progression har professionella behandlingar med klorhexidinlack minst sex gånger per år som kariesförebyggande åtgärd en låg effekt på progressionen. Åtgärden bedöms därför inte kostnadseffektiv jämfört med alternativa åtgärder. Det hälsoekonomiska underlaget
utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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B15.15
Tillstånd: Initial rotkaries med risk för progression
Åtgärd: Ozonbehandling
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Det saknas underlag för att Socialstyrelsen ska kunna bedöma
ozonbehandlingens hämmande effekt på kariesprogressionen.
Framtida forskning förväntas tillföra kunskap.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten
grad av sjukdom eller vävnadsskada, en måttlig framtida risk för smärta eller obehag, en stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en liten
framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en liten framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.

211

Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 För vuxna som har initial rotkaries med risk för progression saknas det
underlag för att bedöma effekten av ozonbehandlingar.
SBU [1] identifierade en randomiserad kontrollerad studie över 18 månader
[2], med ett lågt bevisvärde, omfattande 89 patienter med initiala rotkariesskador. Samtliga ozonbehandlade rotkariesskador avstannade medan bara 1
procent i kontrollgruppen avstannade. SBU [1] bedömde att det saknas ett
vetenskapligt underlag för att bedöma effekten av behandlingar med ozon.
Detta bekräftas i en systematisk översikt med ett lågt bevisvärde [3]. I en
sexmånaders randomiserad kontrollerad studie [4] med ett lågt bevisvärde
studeras effekten av ozon alternativt ozon och ”root sealant” på initiala rotkariesskador och på rotkariesskador med kaviteter. (Data från den studien
ingick även i [3]. Studien omfattar 79 patienter (30–72 år) med 220 läderartade rotkariesskador. Ozonbehandlingar gav en signifikant reduktion i skadans omfattning.
Sammanfattningsvis saknas det tillräckligt vetenskapligt underlag för att
kunna bedöma effekten av ozon för behandling av initial rotkaries med risk
för progression.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar finns beskrivna i underlaget.
Hälsoekonomisk bedömning
Kostnadseffektiviteten är inte bedömbar eftersom det vetenskapliga underlaget är otillräckligt.
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Åtgärder vid kariesskada som kräver operativ
åtgärd
B17.1
Tillstånd: Kariesskada som kräver operativ åtgärd
Åtgärd: Exkavering med borr
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet.
Mekanisk exkavering med borr har god effekt när det gäller
att avlägsna kariesskadad tandsubstans till en låg kostnad per
vunnen effekt. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en måttlig grad av smärta eller obehag, en stor grad av sjukdom eller vävnadsskada,
en stor framtida risk för smärta eller obehag, en stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en måttlig framtida risk för nedsatt förmåga att
äta, tugga eller tala och en liten till måttlig framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

För vuxna med kariesskada som kräver operativ åtgärd
 är exkavering med borr en effektiv metod för att skapa kariesfrihet (expertgruppsbedömning)
 avverkas mer frisk tandsubstans vid användning av borr jämfört med
andra exkaveringstekniker (expertgruppsbedömning).
Exkavering av kariesskadad tandsubstans med en borr utgör som regel kontrollbehandlingen i studier av andra tekniker. I en översikt [1] (medelhögt
bevisvärde) sammanfattas behandlingar med borr, jämfört med en kemomekanisk metod, avseende kariesfrihet, ilningar och pulpapåverkan. Borrmetoden jämförs även med laser avseende kariesfrihet, obehag och tidsåtgång [1]. SBU [1] drar slutsatsen att laser är likvärdig med borr för att av213

lägsna kariesskadad tandhårdvävnad, att det tar längre tid att avlägsna kariesskadad tandhårdvävnad med laser än med borr och att vuxna patienter föredrar behandling med laser framför borr (SBU evidensstyrka 3).
Det bör inte råda någon tvekan om att exkavering med borr kan skapa kariesfrihet, att metoden kräver en kort behandlingstid samt i högre utsträckning upplevs som obehaglig av patienter vid jämförelse med övriga metoder. Banerjee med flera [2] visar in vitro att borrar avverkar mer frisk tandsubstans i jämförelse med sono-abrasion, ”air-abrasion”, kemo-mekanisk
teknik och handexkavering.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Pulpapåverkan är enbart studerat i begränsad omfattning och långtidsuppföljningar saknas. Övriga potentiella biverkningar finns inte beskrivna i det
tillgängliga materialet.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid en kariesskada som kräver en operativ åtgärd förväntas mekanisk exkavering med en borr ha god effekt när det gäller att avlägsna kariesskadad
tandsubstans och även leda till lägre kostnader jämfört med andra exkaveringsalternativ. Kostnaden bedöms till låg per vunnen effekt. Åtgärden kan
dock ge upphov till förlust av frisk tandsubstans. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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B17.2
Tillstånd: Kariesskada som kräver operativ åtgärd
Åtgärd: Exkavering med exkavator
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet.
Mekanisk exkavering med exkavator har en god effekt när det
gäller att avlägsna kariesskadad tandsubstans till en låg kostnad per vunnen effekt. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är
bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en måttlig grad av smärta eller obehag, en stor grad av sjukdom eller vävnadsskada,
en stor framtida risk för smärta eller obehag, en stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en måttlig framtida risk för nedsatt förmåga att
äta, tugga eller tala och en liten till måttlig framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

För vuxna med kariesskada som kräver operativ åtgärd
 är exkavering med en exkavator effektiv för att skapa kariesfrihet i dentin (expertgruppsbedömning)
 avlägsnar exkavering med en exkavator mindre frisk tandsubstans jämfört med en borr (expertgruppsbedömning).
Avlägsnande av kariesskadad tandsubstans med en exkavator eller borr utgör ofta kontrollbehandlingen i samband med utvärderingar av nyare exkaveringsmetoder. Nadanovsky med flera [1] fann i en klinisk ”split mouth”studie av 66 barn och vuxna ingen signifikant skillnad i kariesfrihet (taktil
bedömning) efter exkavering med en kemo-mekanisk metod jämfört med en
exkavator. I en in vitro-studie [2] jämfördes exkavator med stålborr, laser
och polymerborr i 80 mjölktandsmolarer. Handexkavering var mest fördelaktig avseende både tandsubstansbevarande effekt och kariesfrihet. Författarna drar slutsatsen att handexkavering är en lämplig metod för kariesexka215

vering i det primära bettet. Effekten på fyllningskvaliteten efter en exkavering med kemo-mekanisk metod jämfördes med handexkavering i 56 primära mjölktandsmolarer [2]. Man fann ingen skillnad efter tolv månader avseende anslutningskvalitet eller sekundär karies. Handexkavering har även
studerats in vitro av Banerjee med flera [3]. Författarna konkluderar att i
jämförelse med andra exkaveringstekniker uppvisar handexkavering den
bästa kombinationen av behandlingseffekt och effektivitet (kariesfrihet bedömdes med autofluorescensteknik). Jämfört med borr är det rimligt att anta
att handexkavering bättre bevarar den friska tandsubstansen. Teknikens användbarhet begränsas dock av att den förutsätter tillgång till kariesskadan
och måste därför ses som ett komplement till borr.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
– Hälsoekonomisk bedömning
Vid en kariesskada som kräver en operativ åtgärd ses användning av exkavatorer som ett komplement till borrar och anses mer vävnadsbevarande än
att enbart använda borr som metod för exkavering. Uppgifter saknas om effektskillnaderna, varför en beräkning av kostnadseffektiviteten är svår att
göra. Kostnaden per vunnen effekt bedöms vara låg. Åtgärden innebär
en högre nytta eftersom det är en mer vävnadsbevarande teknik men den innebär samtidigt en något ökad tidsåtgång och därmed ökade kostnader. Det
hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en
expertgruppsbedömning.
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B17.3
Tillstånd: Kariesskada som kräver operativ åtgärd
Åtgärd: Exkavering med Er:YAG-laser
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet.
Effekten med laser är lika med den som uppnås av mekanisk
exkavering med en borr eller exkavator men till en högre kostnad. Effekten är bedömd med stöd från ett vetenskapligt underlag.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en måttlig grad av smärta eller obehag, en stor grad av sjukdom eller vävnadsskada,
en stor framtida risk för smärta eller obehag, en stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en måttlig framtida risk för nedsatt förmåga att
äta, tugga eller tala och en liten till måttlig framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
SBU [1] redovisar totalt sju studier där kariesexkavering med Er:YAG-laser
har utvärderats hos totalt 498 patienter.
Kavitetspreparation och kariesexkavering med laser utvärderades i tre
studier av medelhög kvalitet. DenBesten med flera [2] utvärderade kariesfrihet och kavitetspreparation i en studie på 124 barn och ungdomar i åldrarna 4–18 år. Randomiseringen till behandling med laser eller borr utfördes i
proportionerna 2:1, varvid 82 preparationer gjordes med laser och 42 med
borr. I studien av Dommisch med flera [3] användes så kallad ”split cavity
design”. Behandlingen av samtliga kariesangrepp inleddes med att lesionen
öppnades med borr och den underminerade emaljen avlägsnades. Därefter
avlägsnades all kariesskadad vävnad i halva kaviteten med borr och i andra
halvan med laser. Hadley med flera [4] utvärderade i en randomiserad studie
kariesfriheten och kavitetspreparationen efter avverkningar med borr respektive laser. Studien omfattade 77 vuxna patienter med karies.
Tidsåtgången för kariesexkavering och preparation utvärderades i fyra
studier (246 patienter) av medelhög kvalitet [3, 5-7].
Pulpaöverlevnaden ingår som en utfallsvariabel i två studier (191 patienter) av låg kvalitet då uppföljningstiden endast var tre respektive sex månader [2, 4].
För fyllningsöverlevnaden identifierades två studier (låg kvalitet, 192 patienter, endast tre respektive sex månaders uppföljningstid) [2, 4].
Patientupplevelsen utvärderades i tre studier med medelhög kvalitet (304
patienter) [2, 5, 6].

217

Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

 Laser är likvärdig med borr för att avlägsna kariesskadad tandhårdvävnad (SBU evidensstyrka 3).
 Det tar längre tid att avlägsna kariesskadad tandhårdvävnad med laser
än med borr (SBU evidensstyrka 3).
 Vuxna patienter föredrar behandling med laser framför borr (SBU evidensstyrka 3).
SBU konstaterar dessutom att det vetenskapliga underlaget är otillräckligt
för att bedöma
 hur barn upplever laserbehandlingen
 laserbehandlingens påverkan på tandens pulpa
 fyllningens livslängd efter laserbehandlingen.
SBU [1] sammanfattar att det finns ett begränsat vetenskapligt underlag för
att laser är lika effektiv som borr vid avlägsnande av kariesskadad tandhårdvävnad. DenBesten med flera [2] rapporterar att 81 av 82 laserpreparerade
kaviteter och samtliga 42 som preparerades med borr var acceptabla. Dommisch med flera [3] fann ingen statistiskt signifikant skillnad i andelen positiva bakterieprov mellan de laser- och borrpreparerade kavitetsväggarna.
Inte heller Hadley med flera [4] fann någon signifikant skillnad avseende
kariesfrihet mellan kontroll- och interventionsgrupp.
SBU [1] konstaterar vidare att det finns ett begränsat vetenskapligt underlag för att avlägsnande av kariesskadad tandhårdvävnad med laser tar
längre tid jämfört med borr. Dommisch med flera [3] anger att avverkningen
med laser tar tre gånger så lång tid jämfört med borr, medan Keller med
flera [6] och Liu med flera [6] anger en dubbelt så lång tidsåtgång. Evans
med flera [5] anger en statistiskt signifikant längre behandlingstid med laser.
SBU [1] sammanfattar att det finns ett begränsat vetenskapligt underlag för
att vuxna patienter föredrar behandling med laser före borr. I studien av
DenBesten med flera [2] krävdes lokalbedövning vid statistiskt signifikant
färre laserbehandlingar jämfört med borr. Keller med flera [6] fann att 6 av
103 patienter hade behov av lokalbedövning vid sin laserbehandling jämfört
med 11 av 103 vid behandling med borr, men denna skillnad var inte signifikant. Signifikant fler patienter angav att behandlingar med borr var mer
obehaglig än behandlingar med laser. I studien av Evans med flera [5] erbjöds patienterna lokalbedövning vid behov. Patienter som var tio år eller
äldre föredrog laserbehandling framför borr (37 av 46 respektive 9 av 46; p
< 0,001). Författarna studerade också yngre patienter (under tio år). Resultatet visar inga tydliga preferenser. Teknikens användbarhet begränsas dock
av att den inte avlägsnar metall.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
SBU [1] konstaterar att skyddsglasögon ska användas både på patienten och
på behandlaren för att undvika ögonskador. SBU refererar också till
Fahlstedt [8] som konstaterar att tandläkare som använder laser har bris-
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tande kunskaper om säkerhets- och arbetsmiljöaspekterna vid laseranvändning.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid en kariesskada som kräver en operativ åtgärd är exkavering med
Er:YAG-laser mindre kostnadseffektiv jämfört med exkavering med borr.
Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en alert-rapport utförd av SBU
[1] och i denna redovisas merkostnaden vid kariesexkavering med laser jämfört med borr. Underlaget är otillräckligt för att dra några säkra slutsatser
om metodens kostnadseffektivitet. Eftersom metoden bedöms vara likvärdig
med borr för att avlägsna kariesskadad tandhårdvävnad, men är klart dyrare,
kan den inte med dagens kostnader betraktas som kostnadseffektiv. I rapporten [1] konstateras att kostnaden per laserbehandling blir cirka 300 kronor
högre än vid en behandling med borr, om man gör i genomsnitt fem–tio laserbehandlingar per arbetsdag. Att patienterna upplever behandlingen med
laser mindre obehaglig jämfört med vanlig borr har inte beaktats i den hälsoekonomiska analysen. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en
skattning som är baserad på expertgruppens slutsats.
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B17.4
Tillstånd: Kariesskada som kräver operativ åtgärd
Åtgärd: Exkavering med kemo-mekanisk teknik
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet.
Effekten på kariesfrihet är lika med den som uppnås med mekanisk exkavering med en borr eller exkavator men tidsåtgången bedöms vara större. Detta innebär att åtgärden inte är
kostnadseffektiv jämfört med att använda en borr eller exkavator. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp
eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en måttlig grad av smärta eller obehag, en stor grad av sjukdom eller vävnadsskada,
en stor framtida risk för smärta eller obehag, en stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en måttlig framtida risk för nedsatt förmåga att
äta, tugga eller tala och en liten till måttlig framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
I en systematisk översikt [1] (medelhögt bevisvärde) involveras totalt 12
kliniska studier. Effekten på permanenta tänder redovisas i tre studier och
underlaget är tillräckligt för att utvärdera effekten avseende kariesfrihet. Avseende de övriga effektmåtten (tidsåtgång, patientacceptans, pulpaöverlevnad, fyllningsöverlevnad samt avverkning av frisk tandsubstans) är inte underlaget av tillräcklig kvalitet för att Socialstyrelsen ska kunna evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit ställning till behandlingens effekter.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

För vuxna med en kariesskada som kräver en operativ åtgärd
 är exkavering med kemo-mekanisk teknik lika effektiv som exkavering
med borr för att åstadkomma kariesfrihet i dentinet (visst vetenskapligt underlag)
 avlägsnar kemo-mekanisk teknik en mindre mängd frisk tandsubstans
jämfört med att använda borr (expertgruppsbedömning)
 ger användning av kemo-mekanisk teknik en högre patientacceptans
vid exkavering jämfört med användning av borr (expertgruppsbedömning)
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 tar det längre tid att avlägsna kariesskadat dentin med en kemomekanisk teknik än med borr (expertgruppsbedömning).
Den systematiska översikten [1] visar att både exkavering med borr och behandling med kemo-mekanisk teknik är effektiva för att avlägsna karies.
Författarna menar också att behandling med kemo-mekanisk teknik är förknippad med en hög patientacceptans, men att den kräver en längre behandlingstid jämfört med borr. En analys av tre jämförbara studier i översikten
[1] av permanenta tänder visar att kemo-mekanisk exkavering är lika effektiv för att skapa kariesfrihet som behandling med en borr [2-4] eller en exkavator [2-4]. Samtliga tre ovan angivna studier rapporterar en signifikant
lägre frekvens av smärta vid exkavering med kemo-mekanisk teknik jämfört
med borr eller exkavator. I två studier [2, 3] jämförs pulpaviabiliteten mellan de två exkaveringsmetoderna och man finner ingen skillnad efter sex respektive tolv månader. I en studie [3] redovisas effekten av de två exkaveringsmetoderna på antalet lossnade fyllningar. Författarna fann ingen signifikant skillnad vid utvärderingen efter tolv månader.
Redovisning av data i Marquezan med flera [1] tillåter endast en analys
av effektmåttet kariesfrihet. Även om presentationen av underlaget brister
förefaller det sannolikt att den kemo-mekaniska tekniken ger en lägre frekvens av smärta vid exkavering jämfört med användning av borr. Då observationstiden är kort (max ett år) samt patientunderlaget är begränsat (endast
en studie med 60 patienter) kan inga slutsatser dras varken avseende oönskade effekter på pulpan eller eventuella effekter på fyllningsöverlevnaden.
I en in vitro-studie av Banarjee med flera [5] visas att kemo-mekanisk
teknik är en mer tandsubstansbevarande exkaveringsmetod jämfört med
borr.
Det saknas underlag för bedömning av fyllningsöverlevnaden vid användning av kemo-mekanisk teknik, jämfört med användning av borr.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Pulpapåverkan är enbart studerat i begränsad omfattning och långtidsuppföljningar saknas. Övriga potentiella biverkningar finns inte beskrivna i det
tillgängliga materialet. Det saknas underlag för bedömning av oönskade effekter på pulpan vid användning av kemo-mekanisk teknik, jämfört med användning av borr.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid en kariesskada som kräver en operativ åtgärd är exkavering med kemomekanisk teknik mindre kostnadseffektiv jämfört med exkavering med borr.
Exkavering med kemo-mekanisk teknik innebär en ökad tidsåtgång jämfört
med exkavering med borr. Effekten på kariesfriheten är lika, vilket innebär
att metoden inte är kostnadseffektiv. För övriga effektmått, exempelvis vävnadsbesparande och upplevd patientnytta, saknas vetenskapligt stöd och
därmed underlag för den hälsoekonomiska beräkningen. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på expertgruppens
slutsats.
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B17.5
Tillstånd: Kariesskada som kräver operativ åtgärd
Åtgärd: Exkavering med ”air-abrasion”
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Det saknas underlag för att Socialstyrelsen ska kunna bedöma
effekten av exkavering med ”air-abrasion”. Framtida forskning förväntas tillföra kunskap.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en måttlig grad av smärta eller obehag, en stor grad av sjukdom eller vävnadsskada,
en stor framtida risk för smärta eller obehag, en stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en måttlig framtida risk för nedsatt förmåga att
äta, tugga eller tala och en liten till måttlig framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
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Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 För vuxna med en kariesskada som kräver en operativ åtgärd saknas det
underlag för att bedöma effekten av exkavering med ”air-abrasion”.
Enbart en klinisk studie som har studerat den kariesavverkande effekten av
air-abrasion identifierades [1]. I denna kombineras air-abrasion med Carisolv, varför studien inte anses relevant.
I en in vitro-studie konstaterar Banerjee med flera [2] att den kariesavlägsnande effekten av air-abrasion varierar mer än för andra studerade exkaveringsmetoder. Resultatet anses beroende av vilken typ av partiklar som
används. I ytterligare en in vitro-studie [3] understryker författarna att aluminiumpartiklar avverkar intakt dentin mer effektivt jämfört med karierat
dentin. I en icke systematisk översikt av olika exkaveringstekniker diskuteras de biologiska effekterna av aerosolen [4]. Författarna redovisar att äldre
studier antyder en potentiell risk för lungpåverkan. Nyare tekniker använder
dock en mer effektiv evakuering av aerosolen. Det spekuleras i artikeln om
detta i kombination med skyddsutrustning för både personalen och patienten
kan reducera riskerna.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Det saknas underlag avseende eventuella biologiska effekter av aerosolen.
Hälsoekonomisk bedömning
Kostnadseffektiviteten är inte bedömbar eftersom det vetenskapliga underlaget är otillräckligt.
Referenser
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B18.1
Tillstånd: Djup dentinkariesskada med risk för läsion
Åtgärd: Stegvis (successiv) exkavering
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet.
Stegvis exkavering ger en minskad risk för pulpaläsion och
behov av en mer omfattande behandling. Åtgärden bedöms
vara kostnadseffektiv jämfört med en omedelbar och fullständig exkavering. Effekt av åtgärd har bedömts både med stöd
från ett vetenskapligt underlag och med stöd av Socialstyrelsens expertgrupp där det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en måttlig grad av smärta eller obehag, en stor grad av sjukdom eller vävnadsskada,
en liten grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala, en liten grad av påverkan psykologiskt och socialt, en stor framtida risk för smärta eller obehag, en stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en måttlig
framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en måttlig
framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
SBU [1] identifierade två randomiserade kontrollerade studier med medelhög kvalitet [2, 3] samt en kontrollerad klinisk studie med låg kvalitet [4],
som jämför effekten av en omedelbar fullständig exkavering med en stegvis
exkavering avseende risken för pulpaexponering i primära och permanenta
tänder. SBU bygger sin slutsats på följande studier där andelen pulpaexponeringar registrerades efter en stegvis exkavering jämfört med en omedelbar
fullständig exkavering. Leksell med flera [2] utvärderade effekten av exkavering av djup karies i 134 permanenta tänder hos 116 patienter i åldrarna
6–16 år. Stegvisa exkaveringar utfördes i 57 tänder medan direkta och fullständiga exkaveringar utfördes i 70 tänder (bortfall sju personer). Magnusson och Sundell [3] utvärderade exkaveringar av djup karies i 110 primära
molarer hos 55 patienter i åldrarna 5–10 år. Hälften av tänderna behandlades
med en stegvis exkavering medan återstående kariesangrepp exkaverades
fullständigt vid samma behandlingstillfälle.
Efter SBU:s rapport från 2009 har det tillkommit en publicerad randomiserad kontrollerad studie [5] av medelhög kvalitet som har jämfört stegvis
exkavering med direkt fullständig exkavering på 314 vuxna personer (en
tand per person). En stegvis exkavering utfördes på 156 tänder och en direkt
fullständig exkavering på 158 tänder. Effektmåtten var dels frekvensen av
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pulpaexponeringar och dels pulpaöverlevnaden efter ett år (bortfall 22 procent).
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

 Det finns ett begränsat vetenskapligt underlag för att pulpan exponeras
dubbelt så ofta vid en direkt fullständig exkavering som vid en stegvis exkavering (SBU ⊕⊕ΟΟ)
 För vuxna med en djup dentinkariesskada kan en stegvis exkavering
minska risken för pulpaexponering jämfört med en omedelbar fullständig
exkavering (expertgruppsbedömning).
SBU [1] fann att risken för pulpaexponering ökar signifikant vid en direkt
fullständig exkavering jämfört med vid en stegvis exkavering. Leksell med
flera [2] visade att stegvisa exkaveringar resulterade i pulpaexponering i 10
av 57 tänder. I gruppen där karies exkaverades direkt uppkom pulpaexponering i 28 av 70 tänder (relativ risk 2,3; konfidensintervall 1,65–2,91). Magnusson och Sundell [3] visade att endast 8 av 55 tänder uppvisade pulpaexponering i samband med den stegvisa exkaveringen. Vid en direkt fullständig exkavering uppträdde pulpaexponering i 29 av 55 tänder (relativ risk
3,6; konfidensintervall 2,94–4,31). Björndal med flera [5] visade att stegvis
exkavering ledde till signifikant färre pulpaexponeringar jämfört med direkt
fullständig kariesexkavering (16 procent jämfört med 27 procent). Studien
stöder således SBU:s slutsats.
SBU [1] fann att det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma vilken av metoderna indirekt pulpaöverkappning, stegvis exkavering,
direkt pulpaöverkappning, partiell pulpotomi eller pulpotomi som ger bäst
förutsättning för att behålla en vital och symtomfri pulpa. Leksell med flera
[2] fann dock 100 procent pulpaöverlevnad hos unga permanenta tänder där
pulpan inte hade exponerats vid en stegvis eller direkt exkavering. Björndal
med flera [5] visade också att pulpaöverlevnaden i tänder på vuxna som
hade exkaverats stegvis och där pulpan inte hade exponerats var signifikant
högre än i tänder som hade exkaverats direkt (skillnad 12 procent).
Slutsatsen i SBU:s rapport [1] bygger på behandlingsresultat från både primära och permanenta tänder. Resultaten i de båda inkluderade studierna pekar dock åt samma håll. Den tillkommande studien på vuxna [6] pekar även
den tydligt åt samma håll. Detta antyder att utfallet torde vara överförbart
till en vuxenpopulation.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter finns redovisade.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid djupa dentinkariesskador med risk för läsioner är åtgärden stegvis (successiv) exkavering kostnadseffektiv i jämförelse med direkt exkavering.
Den absoluta riskreduktionen kan beräknas till cirka 22,5 procent med stegvis exkavering. Med stegvis exkavering måste man behandla fyra patienter
för att undvika ett fall med pulpaexponering. Om kostnaden per behand-
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lingstillfälle beräknas till 1 000 kronor blir kostnaden per framgångsrikt fall
4 000 kronor, viket ska ställas mot alternativa behandlingar. Kostnadseffektiviteten beror på hur omfattande behandlingen är. Upp till en kostnad av
3 000 kronor (tre behandlingstillfällen) för stegvis exkavering är metoden
kostnadseffektiv jämfört med direkt exkavering. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på expertgruppens slutsats
och en expertgruppsbedömning där det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.
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B18.2
Tillstånd: Djup dentinkariesskada med risk för läsion
Åtgärd: Indirekt överkappning (ofullständig exkavering)
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Det saknas underlag för att Socialstyrelsen ska kunna bedöma
effekten av indirekt överkappning (ofullständig exkavering).
Framtida forskning förväntas tillföra kunskap.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en måttlig grad av smärta eller obehag, en stor grad av sjukdom eller vävnadsskada,
en liten grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala, en liten grad av påverkan psykologiskt och socialt, en stor framtida risk för smärta eller obehag, en stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en måttlig
framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en måttlig
framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 För vuxna med en djup dentinkariesskada med risk för läsion saknas
det underlag för att bedöma effekten av indirekt överkappning (ofullständig
exkavering).
SBU [1] fann två randomiserade kontrollerade studier [2, 3] och en kontrollerad klinisk studie [4], samtliga med låg kvalitet eller relevans. SBU konstaterar att ”det saknas underlag för att bedöma effekten av indirekt
överkappning, det vill säga där man permanent lämnar kvar det innersta
skiktet av karierat dentin”. Samma slutsats redovisas i en systematisk översikt från 2006 [5]. Inga studier har tillkommit efter SBU:s rapport.
Efter den systematiska översikten har en studie tillkommit [5], men den
uteslöts ur SBU [1]. Maltz med flera [6] studerar effekten av att lämna kvar
karies under fyllningar på 32 tänder hos 27 patienter i upp till 36–45 månader i en kohortstudie med låg kvalitet. Sammantaget indikerar studien [6] att
åtgärden att lämna kvar karies under permanenta fyllningar kan resultera i
att kariesprocessen avstannar och att pulpan behålls vital. Patientmaterialet
är begränsat och långtidseffekten har inte utvärderats.
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Sammantaget saknas underlag för att kunna bedöma effekten av indirekt
pulpaöverkappning.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter är beskrivna i de ingående studierna.

Hälsoekonomisk bedömning
Kostnadseffektiviteten är inte bedömbar eftersom det vetenskapliga underlaget är otillräckligt.
Referenser
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B19.1
Tillstånd: Risk för iatrogen granntandsskada
Åtgärd: Approximalt skydd
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet.
Ett mekaniskt skydd för att undvika skador på någon granntand i samband med exkavering har en god skyddande effekt
och därmed möjlighet att positivt påverka den orala hälsan.
Kostnaden skattas som låg per vunnen effekt och åtgärden bedöms vara kostnadseffektiv. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget
är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en måttlig grad av smärta eller obehag, en stor grad av sjukdom eller vävnadsskada,
en liten grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala, en liten grad av påverkan psykologiskt och socialt, en stor framtida risk för smärta eller obehag, en stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en måttlig
framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en måttlig
framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Användning av ett approximalt skydd vid preparation och exkavering
av karies med borr minskar risken för iatrogena granntandsskador (expertgruppsbedömning).
Det finns inga studier som utvärderar effekten av ett mekaniskt skydd mot
granntanden. I tre kohortstudier på barn och ungdomar, med ett lågt bevisvärde, utvärderas förekomsten av iatrogena skador på granntanden i samband med en approximal fyllningsterapi i både det primära och permanenta
bettet [1-3]. Studierna visar en hög förekomst av preparationsskador i granntanden.
I en av dessa studier [1] utvärderas dessutom om preparationsskador ökar
risken för att tanden senare kommer att restaureras. Av totalt 190 approxi-
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malytor i anslutning till 187 klass II-fyllningar utförda på indikationen primär karies uppvisade 128 ytor preparationsskador. Författarna menar att
iatrogena skador ökar risken för fyllningsterapi. Även om någon evidens
inte föreligger förefaller det rimligt att anta att användning av ett mekaniskt
skydd på ytan minskar risken för iatrogena skador.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter finns redovisade.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid risk för en iatrogen skada medför användning av ett mekaniskt skydd en
ringa merkostnad för tid och material, vilket motiverar att åtgärden är kostnadseffektiv. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är
baserad på en expertgruppsbedömning.
Referenser
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preparation. Eur Arch Paediatr Dent. 2006; 7(1):6-10.
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B20.1
Tillstånd: Enskild tand med defekt som ger funktionsstörning
(orsakad av rotkaries, icke tuggbelastad)
Åtgärd: Fyllningsterapi med komposit
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet.
Fyllningsterapi med komposit har en god effekt som är likvärdig med den som uppnås med glasjonomer och har därmed
möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen
har bedömt att kostnadseffektiviteten är likvärdig med den
som uppnås med glasjonomer. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en måttlig grad av smärta eller obehag, en stor grad av sjukdom eller vävnadsskada,
en liten grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala, en liten grad av påverkan psykologiskt och socialt, en stor framtida risk för smärta eller obehag, en stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en måttlig
framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en måttlig
framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilka effekter har åtgärden?
Slutsatser:

För enskild tand med defekt som ger funktionsstörning (orsakad av rotkaries, icke tuggbelastad tandyta).
 saknas det underlag i studierna för att bedöma överlevnadstiden för en
kompositfyllning
 saknas det underlag i studierna för att kunna skilja mellan komposit och
glasjonomer som fyllningsmaterial, avseende överlevnadstiden eller påverkan på karies.
 Biverkningar av kompositmaterial kan förekomma hos både patienterna
och personalen (expertgruppsbedömning).
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I två longitudinella studier med ett lågt bevisvärde studerades överlevnaden
av kompositfyllningar som gjordes till följd av rotkaries. I den första undersöktes överlevnaden av 22 klass V-fyllningar efter fyra år [1] och i den
andra studerades överlevnaden av 23 klass V-fyllningar efter två år [2].
Fyllningsöverlevnaden var 90–96 procent. Antalet omgörningar var sammanlagt tre, varav en av dessa var på grund av sekundärkaries. Andelen
fyllda tänder som drabbades av postoperativa besvär beräknades utifrån en
studie [1], där 22 fyllningar men inga postoperativa besvär noterades.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Behandlingar med kompositmaterial och relaterade produkter kan orsaka allergiska reaktioner och lichenoida slemhinneförändringar hos patienterna.
Prevalensen och incidensen är okänd.
Läckage av organiska substanser har påvisats från polymeriserade kompositmaterial i en liten mängd. Ohärdade material orsakar en större exponering på grund av dess innehåll av oreagerade substanser, vilket medför en
ökad risk vid hanteringen. Den risk som har kunnat påvisas är allergiska reaktioner. Relevansbedömningar av hudtester bör göras i samråd mellan
tandläkaren och en hudläkare eller dermatolog.
Mer än 10 procent av tandvårdspersonalen uppvisar hudbesvär på händerna och fingrarna under en bestämd tidsperiod. Arbete med kompositmaterial och relaterade produkter kan orsaka allergisk kontaktdermatit med
en prevalens som är 1–5 procent. Atopi och långvarigt arbete med akrylat
eller metakrylatbaserade material kan öka risken för yrkesrelaterade besvär.
För en fullständig text, se bilagan ”Biverkningar och yrkesrelaterade besvär
relaterade till komposit och glasjonomer”.
Hälsoekonomisk bedömning
När en enskild tand har en defekt som medför en funktionsstörning (orsakad
av rotkaries, på en icke tuggbelastad tandyta) medför åtgärden fyllningsterapi med komposit en kostnad på cirka 700 kronor per fyllning (exklusive
undersökningskostnad) enligt referensprislistan. Fyllningsöverlevnaden har
bedömts vara lika med den som uppnås med glasjonomer och därför föreligger ingen skillnad i kostnadseffektiviteten. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
Referenser
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B20.2
Tillstånd: Enskild tand med defekt som ger funktionsstörning
(orsakad av rotkaries, icke tuggbelastad)
Åtgärd: Fyllningsterapi med glasjonomer
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet.
Fyllningsterapi med glasjonomer har en god effekt som är likvärdig med den som uppnås med komposit och har därmed
möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen
har bedömt att kostnadseffektiviteten är likvärdig med den
som uppnås med komposit. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget
är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en måttlig grad av smärta eller obehag, en stor grad av sjukdom eller vävnadsskada,
en liten grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala, en liten grad av påverkan psykologiskt och socialt, en stor framtida risk för smärta eller obehag, en stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en måttlig
framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en måttlig
framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilka effekter har åtgärden?
Slutsatser:

För enskild tand med defekt som medför funktionsstörning (orsakad av rotkaries, icke tuggbelastad tandyta)
 saknas det underlag i studierna för att bedöma överlevnadstiden för en
glasjonomerfyllning eller fyllningens eventuella påverkan på karies
 saknas det underlag i studierna för att kunna skilja mellan glasjonomer
och komposit som fyllningsmaterial, avseende överlevnadstiden eller påverkan på karies.
 Biverkningar av glasjonomer kan förekomma hos både patienter och
personal (expertgruppsbedömning).
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I en longitudinell studie [1] med ett lågt bevisvärde studerades efter två år
överlevnaden av 23 glasjonomerfyllningar på rotytor som gjordes till följd
av rotkaries. Fyllningsöverlevnaden var 96 procent. En fyllning gjordes om
på grund av sekundärkaries. Studier rörande postoperativa besvär efter fyllningsterapi med glasjonomer på rotytor saknas.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Behandlingar med kompositmaterial och relaterade produkter kan orsaka allergiska reaktioner och lichenoida slemhinneförändringar hos patienterna.
Prevalensen och incidensen är okänd.
Läckage av organiska substanser har påvisats från polymeriserade kompositmaterial i en liten mängd. Ohärdade material orsakar en större exponering på grund av dess innehåll av oreagerade substanser, vilket medför en
ökad risk vid hanteringen. Den risk som har kunnat påvisas är allergiska reaktioner. Relevansbedömningar av hudtester bör göras i samråd mellan
tandläkaren och en hudläkare eller dermatolog.
Mer än 10 procent av tandvårdspersonalen uppvisar hudbesvär på händerna och fingrarna under en bestämd tidsperiod. Arbete med kompositmaterial och relaterade produkter kan orsaka allergisk kontaktdermatit med
en prevalens som är 1–5 procent. Atopi och långvarigt arbete med akrylateller metakrylatbaserade material kan öka risken för yrkesrelaterade besvär.
Resinmodifierade glasjonomerer innehåller metakrylater, varför det kan antas att liknande reaktioner som mot kompositmaterial kan uppträda. Underlag för att bedöma avvikande reaktioner mot kemiskt härdande glasjonomerer saknas.
För en fullständig text, se bilagan ”Biverkningar och yrkesrelaterade besvär relaterade till komposit och glasjonomer”.

Hälsoekonomisk bedömning
När en enskild tand har en defekt som medför en funktionsstörning (orsakad
av rotkaries, på en icke tuggbelastad tandyta) medför åtgärden fyllningsterapi med glasjonomer en kostnad på cirka 700 kronor per fyllning (exklusive undersökningskostnad) enligt referensprislistan. Fyllningsöverlevnaden
har bedömts vara lika med den som uppnås med komposit och därför föreligger ingen skillnad i kostnadseffektiviteten. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
Referenser
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A clinical comparison of a glass ionomer cement and a microfilled
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H1.1
Tillstånd: Enskild tand med ringa till måttlig defekt som ger
funktionsstörning
Åtgärd: Fyllningsterapi komposit
Rekommendation:

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en måttlig påverkan på den orala hälsan, vilket
innebär att 5 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. En fyllning med komposit har hög överlevnad och kan
positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt
att åtgärden är kostnadseffektiv i jämförelse med glasjonomerfyllningar eller kompositinlägg. Effekten är bedömd med stöd
från ett vetenskapligt underlag.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en måttlig påverkan på den orala hälsan till följd av en
måttlig till stor grad av smärta eller obehag, en liten till måttlig grad av
sjukdom eller vävnadsförlust, en liten till måttlig grad av nedsatt förmåga att
äta, tugga eller tala och en liten till stor grad av påverkan psykologiskt och
socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
En systematisk översikt identifierades [1], avseende fyllningsöverlevnaden
för kompositfyllningar och som inkluderade studier till och med 2003 med
en uppföljningstid på 5 år eller mer (5–17 år). Då överlevnadstiden tenderar
att minska med tiden gjordes en omräkning av utfallet från längre studier,
både i den systematiska översikten och i en kompletterande sökning, för att
möjliggöra jämförelser efter fem år. I en kompletterande litteratursökning
(litteratur som var publicerad från och med 2004) identifierades ytterligare
fem observationsstudier med en uppföljningstid på fem år eller mer [2-6].
Totalt omfattar den systematiska översikten och den kompletterande sökningen 25 longitudinella studier, huvudsakligen i högskolemiljö, med en
uppföljningstid på i medeltal 8 år (5–17 år), 1 retrospektiv studie och 1 tvärsnittsstudie. Totalt ingår 2 633 fyllningar, främst klass I och II.
Ett annat sätt att presentera överlevnadstiden är att ange en medianöverlevnadstid. Med detta avses medianåldern på de fyllningar som behöver göras om vid tidpunkten för undersökningen. De studier som har använt måttet
medianlivslängd har i huvudsak genomförts i allmäntandvården. I den systematiska översikten [1] ingick åtta tvärsnittsstudier och en longitudinell
studie på vilka medianöverlevnadstiden hade beräknats. Underlaget omfattar
mer än 3 110 kompositfyllningar, huvudsakligen av klass I och II.
Andelen förlorade fyllningar på grund av sekundärkaries beräknades utifrån resultaten från 11 studier och 9 452 fyllningar, 6 longitudinella studier
[3, 4, 6-9], 3 retrospektiva studier [2, 10, 11] och 2 tvärsnittsstudier [5, 12].
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Andelen fyllda tänder som drabbades av postoperativa besvär beräknades
utifrån 15 studier [2-4, 6, 7, 9, 13-21] och 2 075 fyllningar, 14 longitudinella
studier [3, 4, 6, 7, 9, 13-21], samt 1 retrospektiv studie [2].
Vilken effekt hade åtgärden?
Slutsatser:

För enskild tand med ringa till måttlig defekt som ger funktionsstörning och
som behandlas med en kompositfyllning på de tuggbelastade ytorna
 överlever i genomsnitt 90 procent (80–95 procent) av fyllningarna i fem
år (måttlig evidensstyrka)
 är medianöverlevanden för fyllningar som görs om fyra år (spridning
tre–nio år) (måttlig evidensstyrka)
 föreligger ingen skillnad mellan kompositfyllningar och kompositinlägg efter tio år. Båda har en överlevnad som är 73–84 procent (måttlig evidensstyrka)
 vid omgörning av kompositfyllningar är den vanligaste orsaken sekundärkaries (expertgruppsbedömning).
 Biverkningar av komposit förekommer hos både patienterna och personalen (expertgruppsbedömning).
Fyllningarnas överlevnad efter fem år beräknades till cirka 90 procent
(spridning 80–95 procent). Medianöverlevnadstiden var fyra år för fyllningar som måste bytas ut (spridning tre–nio år), vilket innebär att hälften av
fyllningarna måste bytas inom fyra år. Avseende fyllningar som är utförda i
allmäntandvården är det rimligt att anta att fyllningsöverlevnaden kan förväntas vara lägre än den som rapporteras i prospektiva studier som vanligen
är utförda vid universitetskliniker.
Andelen fyllningar som förloras på grund av sekundärkaries har beräknats
till 22 procent utifrån resultaten från 11 studier och 9 452 fyllningar. Andelen fyllda tänder med postoperativa besvär beräknades till 4,2 procent utifrån resultaten från 16 observationsstudier och 1 retrospektiv studie och
2 075 fyllningar.
Se åtgärden ”kompositinlägg vid enskild tand med defekt som medför
funktionsstörning” för en jämförelse mellan överlevnaden för kompositinlägg och kompositfyllningar.
Biverkningar och oönskade effekter
Behandlingar med kompositmaterial och relaterade produkter kan orsaka allergiska reaktioner och lichenoida slemhinneförändringar hos patienterna.
Prevalensen och incidensen är okänd.
Läckage av organiska substanser har påvisats från polymeriserade kompositmaterial i en liten mängd. Ohärdade material orsakar en större exponering på grund av dess innehåll av oreagerade substanser, vilket medför en
ökad risk vid hanteringen. Den risk som kunnat påvisas är allergiska reaktioner. Relevansbedömningar av hudtester bör göras i samråd mellan tandläkaren och en hudläkare eller dermatolog.
Mer än 10 procent av tandvårdspersonalen uppvisar hudbesvär på händerna och fingrarna under en bestämd tidsperiod. Arbete med komposit236

material och relaterade produkter kan orsaka allergisk kontaktdermatit med
en prevalens som är 1–5 procent. Atopi och långvarigt arbete med akrylateller metakrylatbaserade material kan öka risken för yrkesrelaterade besvär.
För en fullständig text, se bilagan ”Biverkningar och yrkesrelaterade besvär relaterade till komposit och glasjonomer”.
Hälsoekonomisk analys
När en enskild tand har en ringa till måttlig defekt som ger en funktionsstörning medför åtgärden fyllningsterapi med komposit en beräknad kostnad på
1 000 kronor per fyllning (exklusive undersökningskostnad) enligt referensprislistan. Beräknat utifrån att 20 procent av fyllningarna behöver göras om
inom fem år blir kostnaden 240 kronor per år med en fungerande fyllning.
Denna åtgärd är kostnadseffektiv i jämförelse med glasjonomerfyllningar eller kompositinlägg. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning
som är baserad på expertgruppens slutsats.
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H1.2
Tillstånd: Enskild tand med ringa till måttlig defekt som ger
funktionsstörning
Åtgärd: Fyllningsterapi glasjonomer
Rekommendation:

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en måttlig påverkan på den orala hälsan, vilket
innebär att 5 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. En fyllning med glasjonomer har en låg till måttlig överlevnad. Socialstyrelsen har bedömt att åtgärden inte är kostnadseffektiv i jämförelse med kompositfyllningar eller kompositinlägg. Effekten av åtgärden har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är
bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en måttlig påverkan på den orala hälsan till följd av en
måttlig till stor grad av smärta eller obehag, en liten till måttlig grad av
sjukdom eller vävnadsförlust, en liten till måttlig grad av nedsatt förmåga att
äta, tugga eller tala och en liten till stor grad av påverkan psykologiskt och
socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

För enskild tand med ringa till måttlig defekt som ger funktionsstörning och
som behandlas med glasjonomerfyllning på tuggbelastade ytor
 överlever 55–69 procent av fyllningarna efter fem år (expertgruppsbedömning)
 är medianöverlevnaden 2,2–9 år (expertgruppsbedömning)
 vid omgörning av glasjonomerfyllningar är den vanligaste omgörningsorsaken sekundärkaries (expertgruppsbedömning).
 Biverkningar av glasjonomer förekommer hos både patienterna och
personalen (expertgruppsbedömning).
En systematisk översikt [1] med en uppföljningstid på fem år eller mer identifierades bland de inkluderande studierna till och med 2003, avseende fyll-
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ningsöverlevnaden samt medianlivslängden för glasjonomerfyllningar.
Översikten omfattar en longitudinell studie på klass II-fyllningar med en
uppföljningstid på fem år (95 glasjonomerfyllningar) och två retrospektiva
studier (620 glasjonomerfyllningar) där fyllningsklassen inte framgår och
den kan således innefatta alla fyllningsklasser. I en kompletterande litteratursökning (publikationsdatum från och med 2004) identifierades ytterligare
en longitudinell studie med en uppföljningstid på fem år eller mer (116 klass
II-fyllningar) [2] samt två tvärsnittsstudier (144 glasjonomerfyllningar) [3,
4]. Uppföljningstiden på studierna i den systematiska översikten varierade
från 5 till över 25 år. Då misslyckandefrekvensen tenderar att öka med tiden
gjordes en omräkning av utfallet från en längre studie i den kompletterande
sökningen [2], för att möjliggöra jämförelser efter fem år. Totalt omfattar
sammanställningen två longitudinella studier med uppföljningstid på fem–
sex år och fyra retrospektiva studier med totalt 975 glasjonomerfyllningar.
Fyllningarnas överlevnad efter fem år var 55–69 procent baserat på data
från 211 fyllningar [1, 2]. Medianlivslängden skattas till 2,2–9 år baserat på
data från 764 fyllningar [1, 3, 4]. Resultaten avseende medianlivslängden
varierar väsentligt och en förklaring kan vara att studierna i den systematiska översikten [1] avser fyllningar som utfördes på 1980-talet medan klass
II-fyllningarna i den svenska studien [4] utgjordes av fyllningar som huvudsakligen utfördes på 2000-talet. Det har skett en stor materialutveckling under denna period. Avseende fyllningar utförda i den allmänna tandvården är
det rimligt att anta att fyllningsöverlevnaden kan förväntas vara lägre än den
som är rapporterad i prospektiva studier som vanligen är utförda vid universitetskliniker. I två tvärsnittsstudier omfattande 363 [3, 5] fyllningar och en
retrospektiv studie [2] omfattande 116 glasjonomerfyllningar visades att av
de fyllningar som måste göras om var sekundärkaries orsaken i 0–42 procent av fallen. Det saknas stöd för slutsatsen att glasjonomerer kan ha en karieshämmande effekt.
Socialstyrelsens expertgrupp har med stöd av beprövad erfarenhet och det
tillgängliga underlaget tagit ställning till slutsatserna om åtgärdens effekter
vid tillståndet.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Behandlingar med kompositmaterial och relaterade produkter kan orsaka allergiska reaktioner och lichenoida slemhinneförändringar hos patienterna.
Prevalensen och incidensen är okänd.
Läckage av organiska substanser har påvisats från polymeriserade kompositmaterial i en liten mängd. Ohärdade material orsakar en större exponering på grund av dess innehåll av oreagerade substanser, vilket medför en
ökad risk vid hanteringen. Den risk som har kunnat påvisas är allergiska reaktioner. Relevansbedömningar av hudtester bör göras i samråd mellan
tandläkaren och en hudläkare eller dermatolog.
Mer än 10 procent av tandvårdspersonalen uppvisar hudbesvär på händerna och fingrarna under en bestämd tidsperiod. Arbete med kompositmaterial och relaterade produkter kan orsaka allergisk kontaktdermatit med
en prevalens som är 1–5 procent. Atopi och långvarigt arbete med akrylateller metakrylatbaserade material kan öka risken för yrkesrelaterade besvär.
Resinmodifierade glasjonomerer innehåller metakrylater, varför det kan antas att liknande reaktioner som mot kompositmaterial kan uppträda. Un240

derlag för att bedöma avvikande reaktioner mot kemiskt härdande glasjonomerer saknas.
För en fullständig text, se bilagan ”Biverkningar och yrkesrelaterade besvär relaterade till komposit och glasjonomer”.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid tillståndet en enskild tand med en defekt som medför en funktionsstörning medför åtgärden glasjonomerfyllning en beräknad genomsnittlig kostnad på 1 000 kronor per fyllning (exklusive undersökningskostnad) enligt
referensprislistan. Beräknat utifrån att 35 procent av fyllningarna behöver
göras om inom fem år blir kostnaden 270 kronor per år med en fungerande
fyllning. Denna åtgärd är därför inte kostnadseffektiv i jämförelse med
kompositfyllningar. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning
som är baserad på en expertgruppsbedömning.
Referenser
Manhart, J, Chen, H, Hamm, G, Hickel, R. Review of the clinical
survival of direct and indirect restorations in posterior teeth of the
permanent dentition. Oper Dent. 2004; 29(5):481-508.
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dentistry. 2009; 37(9):673-8.
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B21.1
Tillstånd: Mindre och åtkomliga defekter till följd av sekundärkaries i anslutning till en i övrigt intakt fyllning
Åtgärd: Byte av fyllning
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet.
Fyllningsterapi med utbyte av hela fyllningen har en god effekt och har därmed möjlighet att positivt påverka den orala
hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att åtgärden inte är kostnadseffektiv i förhållande till reparation av fyllningen och åtgärden medför ytterligare avverkning av tandsubstans. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det
vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en måttlig grad av smärta eller obehag, en stor grad av sjukdom eller vävnadsskada,
en stor framtida risk för smärta eller obehag, en stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en måttlig framtida risk för nedsatt förmåga att
äta, tugga eller tala och en liten till måttlig framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 För vuxna med mindre och åtkomliga defekter till följd av sekundärkaries i anslutning till en i övrigt intakt fyllning innebär ett byte av hela fyllningar en god fyllningsöverlevnad, men en stor avverkning av frisk tandsubstans (expertgruppsbedömning).
Få kliniska studier har undersökt effekten av reparationer jämfört med utbyten av defekta fyllningar. I två systematiska översikter dras slutsatsen att
underlag saknas för bedömning av behandlingens effekter [1, 2].
I en studie av [3] jämfördes olika behandlingsmetoder för åtgärd av defekta kompositfyllningar. Efter sju år fanns ingen signifikant skillnad avseende USPHS/Ryge-kriterierna mellan utbytta och reparerade fyllningar.
Materialet består dock enbart av Bravo-klassade fyllningar. Inga slutsatser
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kan dras angående konsekvenserna för mer omfattande defekter. I en klinisk
studie jämfördes fyllningsreparationer med utbyten av hela fyllningen [4].
Efter tre år kunde ingen signifikant kvalitetsskillnad noteras. Författarna
konkluderar att resinförseglingar, reparationer och putsningar förbättrar
överlevnaden för defekta fyllningar jämfört med en obehandlad kontrollgrupp. Endast 3 av 27 fyllningar i reparationsgruppen uppvisade sekundärkaries vid baseline.
I en klinisk studie [5] visas att utbyten av klass V-fyllningar på grund av
sekundärkaries eller kantmissfärgningar resulterade i en signifikant ökning
av kavitetsstorleken. Vid utbyten av fyllningarna avlägsnas samtidigt en varierande mängd av intakt tandsubstans. In vitro-studier har visat att mängden
varierar beroende på vilken typ av fyllningsmaterial som avlägsnas [6, 7].
Det är rimligt att anta att man kan spara intakt tandsubstans genom att åtgärda lokala defekter i anslutning till fyllningar med reparation snarare än
utbyte av hela fyllningar.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Biverkningar och oönskade effekter behandlas i bilagan ”Biverkningar och
yrkesrelaterade besvär relaterade till komposit och glasjonomer”.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid tillståndet en mindre defekt till följd av sekundärkaries i anslutning till
en i övrigt intakt fyllning bedöms fyllningsterapi, utbyte av hela fyllningen,
inte vara kostnadseffektiv vid jämförelse med att endast reparera eftersom
den åtgärden kostar mer utan att ge bättre effekt. Detta förutsätter givetvis
att skadan är möjlig att reparera. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av
en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
Referenser
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2.
Sharif MO, CM, Merry A, Tickle M, Dunne SM, Brunton P, Aggarwal
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composite. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010. 2010; Art. No.:
CD005971. CD005971.pub2(2).
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B21.2
Tillstånd: Mindre och åtkomliga defekter till följd av sekundärkaries i anslutning till en i övrigt intakt fyllning
Åtgärd: Reparation av fyllning
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Fyllningsterapi som innebär reparationer av fyllningar har en god effekt och har därmed möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att åtgärden är kostnadseffektiv i förhållande till ett utbyte av hela fyllningen och innebär mindre avverkning
av tandsubstans. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom
det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en måttlig grad av smärta eller obehag, en stor grad av sjukdom eller vävnadsskada,
en stor framtida risk för smärta eller obehag, en stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en måttlig framtida risk för nedsatt förmåga att
äta, tugga eller tala och en liten till måttlig framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden
Slutsats:

 För vuxna med mindre och åtkomliga defekter till följd av sekundärkaries i anslutning till en i övrigt intakt fyllning innebär reparationer av
fyllningar en god fyllningsöverlevnad samt en liten avverkning av frisk
tandsubstans (expertgruppsbedömning).
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Få kliniska studier har undersökt effekten av reparationer jämfört med utbyten av defekta fyllningar. I två systematiska översikter dras slutsatsen att
underlag saknas för bedömning av behandlingens effekter [1, 2].
I en studie [3] jämfördes olika behandlingsmetoder för åtgärd av defekta
kompositfyllningar. Efter sju år fanns ingen signifikant skillnad avseende
USPHS/Ryge-kriterierna mellan utbytta och reparerade fyllningar. Materialet består dock enbart av Bravo-klassade fyllningar. Inga slutsatser kan dras
angående konsekvenserna för mer omfattande defekter. I en klinisk studie
jämfördes fyllningsreparationer med utbyten av hela fyllningen [4]. Efter tre
år kunde ingen signifikant kvalitetsskillnad (USPHS/Ryge) noteras. Författarna konkluderar att resinförseglingar, reparationer och putsningar förbättrar överlevnaden för defekta fyllningar jämfört med en obehandlad kontrollgrupp. Endast 3 av 27 fyllningar i reparationsgruppen uppvisade sekundärkaries (Charlie) vid baseline.
I en klinisk studie visas [5] att utbyte av klass V-fyllningar på grund av
sekundärkaries eller kantmissfärgningar resulterade i en signifikant ökning
av kavitetsstorleken. Vid utbyten av fyllningar avlägsnas samtidigt en varierande mängd av intakt tandsubstans. In vitro-studier har visat att mängden
varierar beroende på vilken typ av fyllningsmaterial som avlägsnas [6, 7].
Det är rimligt att anta att man kan spara intakt tandsubstans genom att åtgärda lokala defekter i anslutning till fyllningar med reparation snarare än
utbyte av hela fyllningar.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Biverkningar och oönskade effekter behandlas i bilagan ”Biverkningar och
yrkesrelaterade besvär relaterade till komposit och glasjonomer”.

Hälsoekonomisk bedömning
Vid en mindre defekt till följd av sekundärkaries i anslutning till en i övrigt
intakt fyllning bedöms fyllningsterapi, enbart reparation, vara kostnadseffektiv vid jämförelse med att byta ut hela fyllningen eftersom reparationen
kostar mindre, har en liknande effekt och är dessutom vävnadsbevarande.
Detta förutsätter givetvis att skadan är möjlig att reparera. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på Socialstyrelsens
expertgruppsbedömning.
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Förtydligande av vissa tillstånd och åtgärder
Tillstånd
Kariesrisk: Personen bedöms ha risk för ny karies eller risk för progression
av en befintlig skada, men har inga kariesskador som bedöms som aktiva.
Under det senaste året har inga nya kariesskador tillkommit och inga befintliga skador har uppvisat någon progression.
Förhöjd risk för karies: Personen bedöms ha förhöjd risk för karies, vilket
innebär att nya skador förväntas uppkomma eller befintliga skador förväntas progrediera. Kariesskadorna kan ha tillkommit eller progredierat
under det senaste året.
Initial kronkaries med risk för progression: Tillståndet avser antingen en
nytillkommen kariesskada i emaljen utan någon kavitetsbildning eller en
befintlig skada med tecken på aktivitet eller progression. Om man jämför
röntgenbilder ser man en kariesskada i emaljen där det tidigare var frisk
emalj. Om man tidigare kunde se en tydlig skada på röntgenbilden kan
man se att skadan har ökat i storlek.
Initial rotkaries med risk för progression: Tillståndet avser antingen en
nytillkommen kariesskada i rotytan, utan någon kavitetsbildning, eller en
befintlig skada med tecken på aktivitet eller progression.
Karies som kräver operativ åtgärd: Tillståndet avser vanligen en kariesskada med en tydlig utbredning i dentinet som bedöms progrediera inom
den närmaste framtiden. Tillståndet gäller även en kariesskada som har
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gett en omfattande substansförlust och som kräver en operativ åtgärd för
att återställa funktionen och estetiken.
Djup dentinkariesskada med risk för läsion: Tillståndet avser omfattande
dentinkariesskador, vanligen överstigande tre fjärdedelar av dentintjockleken som vid en fortsatt exkavering bedöms kunna resultera i att pulpan
blottläggs (pulpaexponering).

Åtgärder
Minskat sockerintag: Åtgärden innebär att minska intagsfrekvensen av
socker eller det totala kolhydratintaget för att minska mängden näring till
de kariesframkallande bakterierna.
Ozonbehandling: Behandlingen avser att stoppa eller bromsa progressionen av rotkaries genom en behandling med den bakteriedödande gasen
ozon lokalt på kariesangreppet.
Exkavering med laser (Er:YAG): Åtgärden avser avlägsnande av kariesskadad tandsubstans genom så kallad fotoablation. Det innebär att laserns
höga energi absorberas i tandens ytskikt, vilket medför att vävnaden avlägsnas genom mikroexplosioner.
Kemo-mekanisk exkavering: Åtgärden avser avlägsnande av kariesskadat
dentin genom en behandling med kloraminer som mjukar upp den kariesskadade vävnaden, vilken sedan kan skrapas bort med ett handinstrument.
Exkavering med air-abrasion: Behandlingen avser avlägsnande av kariesskadad tandsubstans genom luftblästring med abrasiva partiklar.
Stegvis (successiv) exkavering: Behandlingen innebär att det kariesskadade dentinet avlägsnas i två steg. Steg ett innebär att all ytlig och perifer
kariesskadad vävnad avlägsnas. De djupare delarna av det kariespåverkade dentinet lämnas kvar och täcks vanligen med ett kalciumhydroxidinnehållande material, varefter kaviteten temporärt försluts under minst
tre månader. Avsikten är att kariesprocessen ska stanna av samtidigt som
reparativa processer i dentinet och pulpan stimuleras. I steg två sker en
fortsatt exkavering till kariesfrihet och en sedvanlig fyllning.
Indirekt överkappning (ofullständig exkavering): Åtgärden innebär att en
mindre mängd kariesskadat dentin lämnas kvar under en slutlig fyllning.
Genom förslutningen antas kariesprocessen stanna av.
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Sjukdomar i vävnader kring tänder
och tandimplantat

Därför belyser Socialstyrelsen området
De sjukdomar som förekommer i vävnaderna kring tänder och tandimplantat
är bakteriellt orsakade och betraktas därför som infektionssjukdomar. Vanligen har sjukdomarna ett långsamt förlopp resulterande i en varierande grad
av stödjevävnadsförluster kring tänder och tandimplantat, men de kan ha
perioder av snabb utveckling med en omfattande förlust av stödjevävnaderna. I åldersgruppen 50 år har drygt 60 procent stödjevävnadsförluster lokalt
eller generellt i bettet, och cirka 20 procent har en stödjevävnadsförlust som
överstiger en tredjedel av tändernas rotlängd. Vid 70 års ålder är motsvarande andel drygt 30 procent. Av de personer som har haft tandimplantat i
mer än 10 år har mellan 28 och 56 procent någon inflammation och stödjevävnadsförlust (periimplantit) vid ett eller flera implantat [1, 2].
Sjukdomstillstånden ger sällan upphov till smärta eller värk men kan leda
till att tänder eller tandimplantat förloras, vilket kan påverka estetiken, tuggfunktionen och livskvaliteten. Uppskattningsvis 30 till 35 procent av alla
tandförluster orsakas av parodontit [3], och protetiska ersättningar för tänder
som har förlorats på grund av parodontit utgör en avsevärd andel av dagens
tandvårdskostnader. Årligen erhåller uppemot 25 000 personer i Sverige
behandling med tandimplantat för ersättning av förlorade tänder.
Att tidigt ställa diagnos och behandla sjukdomar i vävnaderna kring tänder och tandimplantat med mål att etablera en infektionskontroll innebär ett
mindre omfattande framtida behandlingsbehov och lidande för individen.
Detta förutsätter regelbundna sonderingar kring tänder och tandimplantat för
att identifiera kliniska tecken på sjukdomsförekomst (blödningar vid sonderingar och ett ökat ficksonderingsdjup).

Detta ingår i området
I sjukdomar i vävnaderna kring tänder och tandimplantat beskriver Socialstyrelsen behandlingsåtgärderna vid sjukdomstillstånden
 gingivit
 mukosit vid tandimplantat
 kronisk parodontit
 aggressiv parodontit
 periimplantit
 läkemedelsinducerad gingival överväxt
 nekrotiserande gingivit eller parodontit
 parodontal abscess
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 parodontit som en manifestation av genetiska sjukdomar.
Dessutom har vi inkluderat behandlingsåtgärder vid några specifika tillstånd
som är relaterade till defekter i vävnaderna kring tänder och tandimplantat:
 djup bendefekt vid tand
 djup bendefekt vid tandimplantat
 furkationsinvolverad tand
 mjukvävnadsretraktion (gingival retraktion).
Riktlinjerna omfattar åtgärder för egenvård och professionell vård. Egenvårdsåtgärder är exempelvis en förbättrad munhygien och användning av en
tandkräm och munsköljningslösning med någon antimikrobiell substans.
Professionellt utförda åtgärder inkluderar icke-kirurgiska och kirurgiska
åtgärder för att eliminera infektionen och förhindra ytterligare stödjevävnadsförlust kring tänder och tandimplantat. Även rekonstruktiva behandlingar med syfte att återskapa förlorad vävnad kring tänder och tandimplantat ingår.
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Åtgärder vid gingivit
C1.1
Tillstånd: Gingivit
Åtgärd: Förbättrad munhygien
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en måttlig påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 5 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Förbättrad munhygien leder till en
minskad gingivitförekomst och har en positiv påverkan på den orala hälsan. Användningen av en elektrisk tandborste med kombinerad roterande och oscillerande funktion har en positiv tilläggseffekt. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per vunnen effekt är låg. Effekten av åtgärden har bedömts med stöd från
ett vetenskapligt underlag.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara
sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar.
Vilka studier ingår i granskningen?
I SBU:s rapport från 2004 ingår två studier med ett medelhögt bevisvärde
avseende den gingivitreducerade effekten vid användandet av en elektriskt
roterande tandborste jämfört med en manuell tandborste. Studierna inkluderade totalt 268 personer [1].
Efter SBU:s genomgång har det tillkommit två systematiska översikter [2,
3]. I en systematisk översikt från Cochrane [2] utvärderas effekten på gingivit vid användandet av olika typer av elektriska tandborstar i jämförelse med
en manuell tandborste. I en metaanalys inkluderande fyra randomiserade
kontrollerade studier med en uppföljningstid av 5–12 månader analyseras
effekten på gingivit vid användandet av en oscillerande och roterande elektrisk tandborste (423 personer). Den andra systematiska översikten [3] utvärderar effekten av munhygieninstruktioner (manuell tandborste) vid ett enstaka tillfälle på gingivitförekomsten efter 6–7 månader, i en metaanalys av
fyra studier inkluderande 476 personer. I en systematisk översikt från Cochrane [4] inkluderande meta-analys av 4 RCT (medelhögt/lågt bevisvärde)
med totalt 564 individer och uppföljningstid av 6 månader utvärderas effekten av approximal rengöring med tandtråd som tillägg till tandborstning. Det
finns inga kontrollerade studier av tillräcklig kvalitet som utvärderar effek-

ten av användning av andra typer av munhygienhjälpmedel för approximal
rengöring (tandtråd och tandstickor).
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

Vid gingivit
 resulterar munhygieninstruktioner i användandet av manuell tandborste i
minskad gingivitförekomst (visst vetenskapligt underlag)
 har användning av en elektrisk tandborste med kombinerad roterande och
oscillerande funktion bättre gingivitreducerande effekt än manuell tandborstning. Andra typer av elektriska tandborstar har en gingivitreducerande effekt som är jämförbar med en manuell tandborste (gott vetenskapligt underlag).
 resulterar munhygieninstruktion i användandet av tandtråd i minskad
gingivitförekomst jämfört med enbart tandborstning (visst vetenskapligt
underlag)
SBU:s sammanställning visar att användning av en elektrisk tandborste reducerar gingivitförekomst med 15–20 procent jämfört med en manuell tandborste [1].
Cochrane-rapporten [2] visar att en elektrisk tandborste med kombinerad
roterande och oscillerande funktion har en signifikant bättre gingivitreducerande effekt (17 procent) än en manuell tandborste, förutsatt att noggranna
instruktioner ges. Användandet av övriga typer av elektriska tandborstar
visade ingen signifikant gingivitreducerande effekt i jämförelse med användandet av en manuell tandborste.
Metaanalysen i den andra systematiska översikten [3] visar att personer
som erhåller munhygieninstruktioner vid endast ett enstaka tillfälle i användandet av en manuell tandborste uppvisar en signifikant minskad förekomst
av gingivala blödningar (6 procent) efter 6–7 månader. Cochrane-rapporten
avseende effekten av användning av tandtråd som komplement till tandborstning [4] redovisar signifikant större reduktion i gingivitförekomst jämfört med enbart tandborstning (8 procent).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter är beskrivna i de ingående studierna.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid gingivit resulterar munhygieninstruktioner i användandet av manuella
tandborstar i en minskad gingivitförekomst. Munhygieninstruktionerna avseende tandborstning bedöms generera en låg kostnad per vunnen effekt.
Elektrisk tandborstning bedöms ytterligare reducera gingivitförekomsten till
en måttligt hög kostnad. Det är emellertid oklart om denna reducering i gingivitförekomst har någon betydelse för den långsiktiga tandförlusten. Det
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hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på expertgruppens slutsats.
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C1.2
Tillstånd: Gingivit
Åtgärd: Tandkräm med tillsats av antimikrobiell substans
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en måttlig påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 5
är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Användning av tandkräm med en antimikrobiell substans har en låg till måttlig tilläggseffekt
jämfört med tandkräm utan någon tillsats av antimikrobiell substans och en
viss positiv påverkan på den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att
kostnaden per vunnen effekt är måttlig. Effekten av åtgärden har bedömts
med stöd från ett vetenskapligt underlag.
Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara
sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar.
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Vilka studier ingår i granskningen?
I SBU:s sammanställning från 2004 [1] ingår 18 studier (cirka 3 700
personer), varav 1 studie bedömdes ha ett högt bevisvärde och de övriga ett
medelhögt bevisvärde. I 11 studier utvärderades effekten av tandkräm
innehållande triklosan (triklosan och copolymer eller triklosan och
zinkcitrat), 4 studier gällde effekten av tennfluorid, 2 studier gällde
klorhexidin, 1 studie essenslösning och 1 studie sanguinarin (blodrot).
Efter SBU:s genomgång har det tillkommit tre relevanta systematiska
översikter [2-4], varav två med ett medelhögt och en med ett lågt
bevisvärde, och fyra randomiserade kontrollerade studier [5-8] med ett
medelhögt bevisvärde, avseende tilläggseffekten av daglig användning av
tandkräm med någon antimikrobiell substans på en gingival inflammation.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

 Tandkräm innehållande tennfluorid, aminofluorid eller tennfluorid,
klorhexidin eller en kombination av triklosan och copolymer reducerar
gingivit i högre grad jämfört med konventionella fluortandkrämer (SBU
evidensstyrka 3).*
 Vid gingivit ger användning av en tandkräm med tillsats av tennfluorid
eller triklosan i kombination med copolymer eller zinkcitrat ytterligare
14–38 procents gingivitreducerande effekt jämfört med användning av en
tandkräm utan någon tillsats (visst vetenskapligt underlag).
* Inget underlag har tillkommit som förändrar SBU:s slutsats.
I de studier som inkluderades i SBU:s sammanställning resulterade daglig
användning av en tandkräm med tillsats av olika antiseptika (tennfluorid,
klorhexidin och triklosan i kombination med copolymer) i en reduktion av
gingivit med 16–58 procent jämfört med användning av en konventionell
fluortandkräm.
Metaanalyser i de systematiska översikterna [2-4] visar att medelskillnaden i ökad gingivitreduktion var 18 procent för triklosan och copolymer,
och 14 procent för tennfluorid. För en tillsats av kombinationen triklosan
och zinkcitrat var motsvarande effekt 38 procent. Tillkommande studier
visar effekter i linje med vad som har redovisats i SBU-rapporten och inkluderade systematiska översikter.
Saknas någon information i studierna?
Effekten på gingivit vid svåråtkomliga ytor såsom approximala tandytor
saknas i studierna.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Vid användning av tandkräm innehållande klorhexidin och tennfluorid har
en ökad grad av tandmissfärgningar rapporterats.
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Hälsoekonomisk bedömning
Vid gingivit ger tandkrämer innehållande klorhexidin, tennfluorid eller en
kombination av triklosan och copolymer en reducerad förekomst av
gingivit, i högre grad jämfört med konventionella fluortandkrämer.
Åtgärden bedöms generera en låg till måttlig kostnad per vunnen effekt.
Användning har emellertid rapporterats medföra en ökad grad av
tandmissfärgningar och därmed försämras åtgärdens kostnadseffektivitet.
Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på
expertgruppens slutsats.
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C1.3
Tillstånd: Gingivit
Åtgärd: Munsköljning med antiseptisk lösning som komplement
till tandborstning
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en måttlig påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 5
är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Dagliga sköljningar
med en antiseptisk lösning (klorhexidinlösning, essenslösning eller
cetylpyridiniumklorid) har en låg till måttlig tilläggseffekt till tandborstning och en viss positiv påverkan på den orala hälsan. Socialstyrelsen har
bedömt att kostnaden per vunnen effekt är måttlig till hög. Effekten av
åtgärden har bedömts med stöd från ett vetenskapligt underlag.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara
sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar.
Vilka studier ingår i granskningen?
SBU:s rapport från 2004 [1] inkluderar tio randomiserade kontrollerade
studier (cirka 2 500 personer) och utvärderar användandet av antiseptiska
munsköljningslösningar som ett komplement till tandborstning. De
inkluderade aktiva substanserna är alexidine, triklosan, delmopinol,
sanguinarin i kombination med zink, klorhexidin och en essenslösning
(innehållande mentol, tymol, metylsalicylat och eukalyptol).
Efter SBU:s genomgång har det tillkommit en relevant systematisk
översikt [2] avseende effekten av essenslösningar, och fyra randomiserade
kontrollerade studier [3-6] avseende effekten av cetylpyridiniumklorid
(CPC), samtliga med ett medelhögt bevisvärde.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

 Munsköljningar med en klorhexidinlösning (0,12–0,2 procent) eller en
essenslösning som tillägg till tandborstning ger ytterligare reduktion av
gingivit jämfört med enbart tandborstning (SBU evidensstyrka 3)*
 Vid gingivit har dagliga munsköljningar med en klorhexidinlösning, essenslösning eller cetylpyridiniumkloridlösning (CPC) som tillägg till
tandborstning ytterligare 14–38 procents gingivitreducerande effekt (visst
vetenskapligt underlag).
* Inget underlag har tillkommit som förändrar SBU:s slutsats.
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Av SBU:s sammanställning framgår att munsköljningar två gånger per dag
med en lösning innehållande 0,12–0,2 procentig klorhexidin som ett tillägg
till tandborstning ger ytterligare 17–36 procents reduktion av gingivit jämfört med enbart tandborstning. Munsköljningar med en lösning innehållande
essensoljor har en jämförbar effekt. För övriga munsköljningslösningar
(alexidine, triklosan, delmopinol och sanguinarin i kombination med zink)
bedömdes det vetenskapliga underlaget som otillräckligt för att kunna
värdera den gingivitreducerande effekten.
En metaanalys (åtta randomiserade kontrollerade studier) avseende effekten av munsköljningslösningar innehållande essensoljor [2] visar en 18 procent större gingivitreduktion jämfört med en placebolösning. I en subanalys
avseende gingivitreduktionen approximalt, inkluderande två randomiserade
kontrollerade studier, påvisades ingen skillnad efter sex månader mellan
användandet av tandtråd och munsköljningar med en essenslösning, men i
båda behandlingsgrupperna var effekten ringa och knappast av klinisk signifikans.
Munsköljningar med en cetylpyridiniumkloridlösning (CPC) [3-6] som ett
tillägg till tandborstning gav en tilläggseffekt på 14–38 procent i reduktion i
gingivalindex och 18–30 procent i minskade gingivala blödningar jämfört
med sköljningar med en placebolösning. Effekten var störst vid övervakade
munsköljningar. I jämförelse med munsköljningar med en klorhexidinlösning har CPC en lägre grad av gingivitreducerande effekt.
Saknas någon information i studierna?
Effekten på gingivit vid svåråtkomliga ytor såsom approximala tandytor
saknas i studierna.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Tandmissfärgningar och slemhinnereaktioner har rapporterats vid användning av antiseptiska munsköljningslösningar, men underlaget för att bedöma
prevalensen och svårighetsgraden saknas.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid gingivit har användning av dagliga munsköljningar med en klorhexidinlösning, essenslösning eller cetylpyridiniumkloridlösning (CPC) som ett
tillägg till tandborstning ytterligare 14–38 procents gingivitreducerande
effekt. Åtgärden genererar en kostnad på mellan 1 000 och 1 500 kronor per
år för att uppnå en viss reduktion av gingivit och den bedöms vara måttlig
till hög per vunnen effekt. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en
skattning som är baserad på expertgruppens slutsats.
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C1.4
Tillstånd: Gingivit
Åtgärd: Professionell tandrengöring
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en måttlig påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 5
är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Upprepade professionella tandrengöringar ger ingen tilläggseffekt jämfört med enbart upprepade
munhygienuppföljningar och bedöms därför inte vara en kostnadseffektiv
åtgärd. Effekten av åtgärden har bedömts med stöd från ett vetenskapligt
underlag. Åtgärden har rangordnats trots att den, med vetenskapligt stöd,
bedöms sakna effekt på det aktuella tillståndet. Rangordningen motiveras
av att åtgärden har effekt på andra tillstånd och inte bedöms vara skadlig.
.
Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara
sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar.
Vilka studier ingår i granskningen?
Två relevanta systematiska översikter [1, 2] har identifierats. Av de inkluderade studierna avseende effekten av professionella tandrengöringar vid tillståndet gingivit och med en duration av minst sex månader har endast en
randomiserad kontrollerad studie en relevant kontrollgrupp [3]. Studien,
som har ett lågt bevisvärde, är en fyraårig studie inkluderande 713 unga
personer (medelålder 22 år). Professionella tandrengöringar som ett tillägg
till munhygieninstruktioner och -kontroller gavs en, två eller fyra gånger per
år. Kontrollgrupperna erhöll professionella tandrengöringar utan någon samtidig munhygieninstruktion och -kontroll.
En kompletterande litteratursökning identifierar ytterligare två randomiserade kontrollerade studier med ett högt bevisvärde [4, 5]. Den ena studien
[4] inkluderar 400 personer i åldern 20–27 år som följdes under tre år, varav
100 personer ingår i jämförbara behandlingsgrupper avseende effekten av
professionella tandrengöringar som en tilläggsbehandling vid gingivit. De
professionella tandrengöringarna som tilläggsbehandling till munhygieninstruktioner och -kontroller utfördes sex gånger per år, medan kontrollgruppen endast fick munhygieninstruktioner och -kontroller (sex gånger per år).
I den andra RCT studien [5], som inkluderar 369 vuxna individer med gingivit i en 2-års uppföljning, gavs professionell tandrengöring som tilläggsbehandling till munhygieninstruktion och -kontroll vid försökets start. I
testgrupperna upprepades denna åtgärd en alternativt två gånger/år medan
kontrollgruppen inte fick någon ytterligare professionell tandrengöring.
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Munhygieninstruktion och-kontroll utfördes i samtliga grupper två
gånger/år.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid gingivit ger upprepade tilläggsbehandlingar med professionell tandrengöring ingen minskning i gingivitprevalensen jämfört med enbart upprepade munhygieninstruktioner och -kontroller (gott vetenskapligt underlag).
En signifikant sämre behandlingseffekt ses avseende reduktionen i gingivitprevalensen med enbart upprepade professionella tandrengöringar jämfört
med professionella tandrengöringar i kombination med munhygienkontroller och -instruktioner [3]. De två studierna med högt bevisvärde [4, 5] visar
att professionella tandrengöringar inte resulterar i någon tilläggseffekt utöver den som erhålls med upprepade munhygieninstruktioner och -kontroller.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
–
Hälsoekonomisk bedömning
Vid gingivit ger upprepade tilläggsbehandlingar med professionell tandrengöring ingen minskning i gingivitprevalensen jämfört med enbart munhygienuppföljningar. Åtgärden bedöms därför inte vara kostnadseffektiv. Det
hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på expertgruppens slutsats.
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Åtgärder vid mukosit
C2.1
Tillstånd: Mukosit vid tandimplantat
Åtgärd: Förbättrad munhygien
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en måttlig påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 5
är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Munhygieninstruktioner leder till en minskad mukositförekomst och har en positiv påverkan
på den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per vunnen
effekt är låg. Effekten av åtgärden har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.
Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara
sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt och Socialstyrelsen kan därför
inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit ställning
till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid mukosit vid tandimplantat leder munhygieninstruktioner i användandet av såväl en manuell som en elektrisk tandborste till minskad inflammation i mjukvävnaden kring tandimplantatet (expertgruppsbedömning).
En systematisk översikt från Cochrane [1] inkluderar en relevant randomiserad kontrollerad studie [2] med ett medelhögt bevisvärde. Inga ytterligare
studier har tillkommit.
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Studien [2] jämför effekten av användandet av en elektrisk (”sonic”) och
en manuell tandborste och inkluderar 31 personer med sex månaders uppföljning. Användandet av en elektrisk tandborste reducerade blödningsindexet med 55 procent jämfört med 54 procent för en manuell tandborste.
Minskningen i ficksonderingsdjupet var 0,4 mm och likvärdig för de två
typerna av tandborstar. Det saknas kontrollerade studier av tillräcklig kvalitet som utvärderar effekten av användning av munhygienhjälpmedel för
approximal rengöring.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
–
Hälsoekonomisk bedömning
Vid mukosit vid ett tandimplantat leder åtgärden munhygieninstruktioner i
användandet av såväl en manuell som en elektrisk tandborste till minskade
inflammationer i mjukvävnaden kring tandimplantatet. Åtgärden bedöms
generera en låg kostnad per vunnen effekt. Det hälsoekonomiska underlaget
utgörs av skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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C2.2
Tillstånd: Mukosit vid tandimplantat
Åtgärd: Tandkräm med tillsats av antimikrobiell substans
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en måttlig påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 5 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Användning av tandkräm med en
antimikrobiell substans har en låg till måttlig tilläggseffekt jämfört med tandkräm
utan någon tillsats av en antimikrobiell substans och således en viss positiv påverkan på den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per vunnen
effekt är måttlig. Effekten av åtgärden har bedömts med stöd från ett vetenskapligt underlag..

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara
sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget för att värdera effekten av tandkräm med en
tillsats av antiseptika på mukosit vid tandimplantat utgörs av två
randomiserade kontrollerade studier med medelhögt bevisvärde avseende
effekten av triklosan i kombination med copolymer [1, 2]. Studierna
inkluderar sammanlagt 164 personer med minst ett implantat med mukosit.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid mukosit vid tandimplantat ger användning av tandkräm med en
tillsats av antiseptika (triklosan i kombination med copolymer eller
zinkcitrat) ytterligare 21 procents mukositreducerande effekt jämfört med
användning av en tandkräm utan någon tillsats av en antimikrobiell substans (visst vetenskapligt underlag).
Efter sex månaders daglig användning av en tandkräm med triklosan i
kombination med copolymer noterades i genomsnitt 21 procent reduktion i
mukositprevalensen, jämfört med i stort oförändrat status i
kontrollgrupperna som använde en vanlig fluortandkräm.
Expertgruppen anser det rimligt att anta att användningen av tandkräm
med en tillsats av andra antiseptika (klorhexidin, tennfluorid) vid
tandborstning har en reducerande effekt på mukosit vid tandimplantat likt
den som har visats för gingivit (se förbättrad munhygien vid gingivit).
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Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
–
Hälsoekonomisk bedömning
Vid mukosit vid ett tandimplantat bedöms åtgärden användning av tandkräm
med en tillsats av antiseptika (klorhexidin, tennfluorid, triklosan i kombination med copolymer eller zinkcitrat) ha en låg till måttlig ytterligare
mukositreducerande effekt jämfört med tandkräm utan någon tillsats av en
antimikrobiell substans. Åtgärden beräknas generera en låg till måttlig kostnad för att uppnå en reduktion av mukosit. Det hälsoekonomiska underlaget
utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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C2.3
Tillstånd: Mukosit vid tandimplantat
Åtgärd: Munsköljning med antiseptisk lösning som komplement
till tandborstning
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en måttlig påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 5
är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Dagliga sköljningar
med en antiseptisk lösning har en låg till måttlig tilläggseffekt till tandborstning och har således en viss positiv påverkan på den orala hälsan.
Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per vunnen effekt är måttlig till
hög. Sköljningens effekt har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.
Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara
sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid mukosit vid tandimplantat har munsköljningar med en klorhexidinlösning eller essenslösning en–två gånger per dag, som ett komplement
till borstning, sannolikt en låg till måttlig effekt på de kliniska inflammationssymtomen (expertgruppsbedömning).
Det finns inga studier av tillräcklig kvalitet som utvärderar effekten av munsköljningar med en antiseptisk lösning som ett komplement till tandborstning. I en studie [1] inkluderande 20 personer med tandimplantat jämfördes
effekten av munsköljningar med en essenslösning och en placebolösning
(två gånger per dag under tre månader) som ett komplement till tandborstning. Studien redovisar 34 procent större reduktion av ”blödning vid sondering” jämfört med kontrollgruppen, men ingen effekt avseende reduktion i
ficksonderingsdjupet. I en annan studie med tre månaders uppföljning [2],
inkluderande 24 personer med tandimplantat, jämfördes effekten av munsköljningar med en 0,12-procentig klorhexidinlösning (en gång per dag) och
självadministrerade spolningar med en 0,06-procentig klorhexidinlösning av
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mjukvävnadsfickorna kring tandimplantaten (en gång per dag). Båda behandlingsgrupperna visade en signifikant reduktion av ”blödning vid sondering” (munsköljning 33 procent, spolning 62 procent). Eftersom jämförelser
med en negativ kontrollgrupp saknas kan inte effektstorleken av behandlingarna bedömas, men studien visar att munsköljningar med en antiseptisk
lösning sannolikt inte har någon effekt på bakterieplack under tandköttskanten.
Socialstyrelsens expertgruppsbedömning är att studierna indikerar att
munsköljningar med en antiseptisk lösning kan ha en viss effekt vid mukosit
(jämför med tilläggseffekten vid gingivit). Den protetiska konstruktionens
utformning försämrar dock ofta åtkomligheten för munsköljningslösningen
till gränsområdet mellan mukosan och tandimplantatet.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
–
Hälsoekonomisk bedömning
Vid tillståndet mukosit vid ett tandimplantat har åtgärden munsköljningar
med en klorhexidinlösning eller essenslösning en–två gånger per dag som
ett komplement till borstning en låg effekt på de kliniska inflammationssymtomen. Åtgärden bedöms ge en måttlig till hög kostnad för den vunna
effekten (reduktion av mukosit). Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av
en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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C2.4
Tillstånd: Mukosit vid tandimplantat
Åtgärd: Professionell rengöring av tandimplantat för avlägsnande av plack och mineraliserade beläggningar
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en måttlig påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 5 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Professionella rengöringar av tandimplantat för avlägsnande av plack och mineraliserade beläggningar leder till en
minskad mukositförekomst och har således en viss positiv påverkan på den orala
hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per vunnen effekt är måttlig.
Effekten av åtgärden har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det
vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara
sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt och Socialstyrelsen kan därför
inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit ställning
till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid mukosit vid tandimplantat leder professionella rengöringar (instrumentering för avlägsnande av bakterieplack och mineraliserade beläggningar) i kombination med instruktioner i munhygien till minskad inflammation i mjukvävnaden och ett minskat ficksonderingsdjup kring
tandimplantatet (expertgruppsbedömning).
En randomiserad kontrollerad studie [1] inkluderande 13 personer och åtta
månaders uppföljning utvärderar effekten av professionell rengöring av implantat (instrumentering för avlägsnande av bakterieplack och mineraliserade beläggningar) i kombination med munhygieninstruktioner på mukosit
vid tandimplantat. Studien jämför effekten av mekanisk infektionsbehandling och ”full-mouth disinfection” vid implantat och tänder. Studien visar att
professionell rengöring av implantat resulterar i 20-23 procent minskad
vävnadsinflammation (gingivalindex) och 0,6-0,7 mm reduktion i ficksonderingsdjup och jämförbart med effekten vid tänder. Ingen signifikant tilläggseffekt noterades med ”full-mouth disinfection” jämfört med enbart mekanisk infektionsbehandling.
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Data från kontrollgrupperna i två randomiserade kontrollerade studier [2,
3] med tre–fem månaders uppföljning visar att vid mukosit ger professionella rengöringar av implantatet i kombination med munhygieninstruktioner
47–51 procents reduktion i vävnadsinflammationerna (blödning vid sondering) och 0,4–0,9 mm reduktion i ficksonderingsdjupet. Dessutom visar en
djurexperimentell studie [4] avseende effekten av mekaniska infektionskontroller vid mukosit vid tandimplantat, inkluderande histologiska vävnadsanalyser, att med mekaniska infektionsbehandlingar i kombination med munhygien kan friska vävnadsförhållanden kring tandimplantaten återskapas.
Det är dock inte möjligt, baserat på detta underlag, att värdera effekten av
den professionella rengöringen (instrumentering för avlägsnande av bakterieplack och mineraliserade beläggningar) i förhållande till enbart förbättrad
munhygien. Likt vid behandlingar av gingivit svarar ett regelbundet avlägsnande av bakteriebeläggningar genom munhygienåtgärder sannolikt för den
större delen av effekten (se rad om professionell rengöring vid gingivit).
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
–
Hälsoekonomisk bedömning
Vid tillståndet mukosit vid ett tandimplantat leder åtgärden professionella
rengöringar (mekanisk infektionsbehandling och polering) i kombination
med instruktioner i munhygien till minskade inflammationer i mjukvävnaden kring tandimplantatet. Åtgärden bedöms generera en måttlig kostnad
per vunnen effekt. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning
som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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Åtgärder vid kronisk parodontit
C3.1
Tillstånd: Kronisk parodontit
Åtgärd: Förbättrad munhygien
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Effektiv egenvård (munhygien) är
av avgörande betydelse för prognosen och för ett lyckat behandlingsresultat, och
en förbättrad munhygien har därmed stor möjlighet att positivt påverka den orala
hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per vunnen effekt är låg. Effekten för att uppnå förbättrad munhygien har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten
grad av smärta eller obehag, en liten till stor grad av sjukdom eller vävnadsskada, en liten grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala, en liten till
måttlig grad av påverkan psykologiskt och socialt, en liten till måttlig framtida risk för smärta eller obehag, en måttlig till stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en måttlig till stor framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en måttlig till stor framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.

Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid behandling av kronisk parodontit är effektiv egenvård (munhygien)
av avgörande betydelse för ett positivt behandlingsresultat av de övriga
insatta behandlingsåtgärderna (expertgruppsbedömning).
Egenvård i form av en god munhygien syftar till att minska mängden
bakteriebeläggning på tänderna och utgör en del i att få kontroll på
infektionen vid behandling av kronisk parodontit. Effektiv munhygien som
enda åtgärd kan i viss mån påverka bakteriefloran i tandköttsfickorna [1, 2],
men effekten på djupa tandköttsfickor och förhindrandet av fortsatt
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parodontitprogression är ringa [3-5]. Om man behandlar kronisk parodontit
utan att se till att munhygienen är god, förhindras inte den fortsatta tandfästeförlusten [6, 7]. Munhygieninstruktioner kombinerat med en
professionell mekanisk infektionsbehandling (icke-kirurgisk eller kirugisk)
för att avlägsna bakterieplack och mineraliserade beläggningar leder till
eliminering av inflammationssymtomen och förebygger en fortsatt stödjevävnadsförlust [3-7]. En effektiv egenvård (munhygien) är således av avgörande betydelse för ett positivt behandlingsresultat av de aktiva behandlingsåtgärderna.
SBU:s rapport från 2004 [8] visar att upprepade utbildningar förmedlade
av professionella leder till ökad kunskap om munhygien (SBU
evidensstyrka 3), och om ökad kunskap ska leda till de önskade
beteendeförändringarna är det nödvändigt med upprepade instruktioner från
professionella.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
–
Hälsoekonomisk bedömning
Vid kronisk parodontit bedöms en förbättrad munhygien (egenvård) vara
avgörande för en effektiv behandling. Behandlingen för att uppnå förbättrad
munhygien är individanpassad och innebär vanligen munhygieninstruktioner och träning, vid två eller tre tillfällen (cirka 40 minuter per tillfälle). Det
hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en
expertgruppsbedömning och antagandet att åtgärden har en god effekt. Detta
medför en kostnad på mellan 800 och 1 200 kronor enligt referensprislistan
och kostnaden skattas som låg per vunnen effekt. Bedömningen tar inte hänsyn till metoden och eftersom det saknas uppgifter om effektstorleken ska
skattningen endast ses som en vägledning.
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C3.2
Tillstånd: Kronisk parodontit
Åtgärd: Tandkräm med tillsats av antimikrobiell substans
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Daglig användning av tandkräm
med en tillsats av triklosan och copolymer har en låg tilläggseffekt och därmed
finns en liten möjlighet att påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt
att kostnaden per vunnen effekt är måttlig. Tandkrämens effekt har bedömts av
Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten
grad av smärta eller obehag, en liten till stor grad av sjukdom eller vävnadsskada, en liten grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala, en liten till
måttlig grad av påverkan psykologiskt och socialt, en liten till måttlig framtida risk för smärta eller obehag, en måttlig till stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en måttlig till stor framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en måttlig till stor framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
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Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt och Socialstyrelsen kan därför
inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit ställning
till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid kronisk parodontit har daglig användning av tandkräm med en tillsats av triklosan och copolymer en låg tilläggseffekt på minskningen av
tillståndets kliniska symtom jämfört med användning av konventionell
fluortandkräm (expertgruppsbedömning).
Underlaget för att bedöma den eventuella tilläggseffekten av tandkräm med
en antimikrobiell substans är begränsat till två randomiserade kontrollerade
studier, med ett lågt till medelhögt bevisvärde, utvärderande effekten av
triklosan i kombination med copolymer [1, 2]. I den ena studien, som
inkluderar personer som är under stödbehandling efter en genomgången
aktiv parodontitbehandling [1], redovisas en signifikant minskning med
0,3mm i ficksonderingsdjup och 0,3 mm i klinisk tandfästeförlust efter tre år
jämfört med användning av en vanlig fluortandkräm. Den andra studien,
som har ett lågt bevisvärde [2], visar en positiv tilläggseffekt av 1,3 mm i
fickdjupsminskning och 1,1 mm i klinisk tandfästenivå med användning av
en tandkräm med triklosan och copolymer i samband med icke-kirurgiska
behandlingar och efterföljande stödbehandlingar. Ingen av studierna visade
någon tilläggseffekt på minskningen av inflammationer (blödningar vid
sondering).
I en populationsstudie involverande 504 personer med varierande
parodontalstatus [3] redovisades en lägre frekvens av fördjupade
tandköttsfickor efter fem års oövervakad användning av tandkräm med en
tillsats av triklosan och copolymer jämfört med vanlig fluortandkräm, men
ingen skillnad i antalet tandytor som utvecklade 2 mm eller större förlust i
klinisk tandfästenivå.
Socialstyrelsens expertgruppsbedömning är att studierna indikerar att
användning av en tandkräm med triklosan och copolymer vid tandborstning
kan förstärka effekten av egenvården, men att tilläggseffekten är låg.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter är beskrivna i de ingående studierna.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid kronisk parodontit har daglig användning av tandkräm med en tillsats
av triklosan och copolymer en låg tilläggseffekt. Givet att tillsatsen av antimikrobiell substans har en viss tilläggseffekt på minskningen av tillståndets
kliniska symtom jämfört med enbart fluortandkräm bedöms åtgärden gene-
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rera en måttlig kostnad per vunnen effekt. Det hälsoekonomiska underlaget
utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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C3.3
Tillstånd: Kronisk parodontit
Åtgärd: Munsköljning med antiseptisk lösning som komplement
till tandborstning
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Dagliga sköljningar med en antiseptisk lösning saknar tilläggseffekt och därmed också möjligheten att påverka den
orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att åtgärden inte är kostnadseffektiv.
Sköljningens effekt har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det
vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten
grad av smärta eller obehag, en liten till stor grad av sjukdom eller vävnadsskada, en liten grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala, en liten till
måttlig grad av påverkan psykologiskt och socialt, en liten till måttlig framtida risk för smärta eller obehag, en måttlig till stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en måttlig till stor framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en måttlig till stor framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
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Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid kronisk parodontit har munsköljningar med en antiseptisk lösning
som ett komplement till tandborstning ingen effekt på tillståndets kliniska
symtom (expertgruppsbedömning).
Det finns inga studier som utvärderar munsköljningar med en antiseptisk
lösning i jämförelse med en placebolösning som ett komplement till tandborstning vid kronisk parodontit.
Vid munsköljningar fås ingen penetration av lösningen under
tandköttskanten [1], vilket innebär att effekten inte kan erhållas i de
fördjupade tandköttsfickor som är associerade med kronisk parodontit. Detta
stöds av observationer i en sexmånaders studie inkluderande personer som
hade erhållit en initial mekanisk infektionsbehandling [2]. Resultatet visar
att dagliga munsköljningar med en 0,2-procentig klorhexidinlösning som ett
komplement till tandborstning inte har någon signifikant effekt på fickdjupeller blödning vid ficksondering jämfört med sköljningar med en placebolösning. Effekten av munsköljningar med en antiseptisk lösning vid
kronisk parodontit fås endast supragingivalt och således endast på ytliga
gingivala inflammationer.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Tandmissfärgningar och slemhinnereaktioner har rapporterats vid användning av antiseptiska munsköljningslösningar, men underlaget för att bedöma
prevalensen och svårighetsgraden saknas.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid kronisk parodontit har munsköljningar med en antiseptisk lösning som
ett komplement till tandborstning ingen effekt. Då effekten saknas är åtgärden inte kostnadseffektiv. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en
skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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C3.4
Tillstånd: Kronisk parodontit
Åtgärd: Rökstopp
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Rökstopp som ett tillägg till infektionsbehandlingar har en låg till måttlig positiv effekt och därmed också en möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att åtgärden är kostnadseffektiv då ett rökstopp också innebär andra positiva följdeffekter.
Rökstoppets effekt har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det
vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten
grad av smärta eller obehag, en liten till stor grad av sjukdom eller vävnadsskada, en liten grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala, en liten till
måttlig grad av påverkan psykologiskt och socialt, en liten till måttlig framtida risk för smärta eller obehag, en måttlig till stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en måttlig till stor framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en måttlig till stor framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt och Socialstyrelsen kan därför
inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit ställning
till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

Vid kronisk parodontit har rökstopp som ett tillägg till infektionsbehandlingar
 en låg till måttlig positiv effekt på ett minskat ficksonderingsdjup
(expertgruppsbedömning)
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 ingen till låg effekt på förändringar i den kliniska tandfästenivån
(expertgruppsbedömning)
 ingen till låg effekt på minskningar i blödningsfrekvensen vid ficksonderingar (expertgruppsbedömning).
I en kohortstudie [1] med ett lågt bevisvärde visas att personer som slutade
att röka uppvisade signifikant större minskningar i ficksonderingsdjupet
(0,4–0,5 mm) efter en mekanisk infektionsbehandling jämfört med personer
som återföll till rökning efter en varierande tid av rökstopp eller fortsatte att
röka under hela studietiden. Det var dock ingen signifikant skillnad mellan
grupperna avseende förändring i den kliniska tandfästenivån och frekvensen
av inflammationssymtom (blödningar vid ficksondering).
En annan 12 månaders kohortstudie [2] med lågt bevisvärde visar ingen
signifikant skillnad avseende förändring i ficksonderingsdjup, klinisk tandfästenivå eller blödning vid sondering efter genomförd infektionsbehandling
mellan de som slutat röka och de var fortsatt rökare.
I en systematisk översikt [3] med metaanalyser (åtta studier) av utfallet av
icke-kirurgiska mekaniska infektionsbehandlingar för rökare och ickerökare (initialt ficksonderingsdjup mer än 5 mm) redovisas en 0,4 mm
mindre minskning i ficksonderingsdjupet för rökare, men ingen signifikant
skillnad avseende förändringar i den kliniska tandfästenivån eller blödningar
vid ficksonderingar.
I en SBU-rapport om rökning och ohälsa i munnen [4] redovisas ett sämre
behandlingsutfall för rökare jämfört med icke-rökare (typ av behandling är
inte redovisad). I SBU-rapporten om kronisk parodontit från 2004 [5] omnämns ett sämre behandlingsutfall efter en kirurgisk och rekonstruktiv parodontal behandling, men data beskrivande effektstorleken är inte redovisade.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Hälsoekonomisk bedömning
Vid kronisk parodontit har rökstopp som ett tillägg till infektionsbehandlingar en låg till måttlig positiv effekt på tillståndets kliniska symtom. Det
saknas information om effekten av olika rökavvänjningsmetoder. I en SBUrapport [6] visas att olika åtgärder, allt från enklare information och råd till
mer omfattande råd och beteendeterapier från läkare, tandläkare eller tandhygienister, riktade mot rökstopp resulterade i att mellan 4 och 10 procent
av personerna var rökfria tre till tolv månader efter insatsen. Beräknat på en
kostnad för en kort rådgivning på cirka 500 kronor och behandlingseffekten
att 5 procent slutar röka ger detta en kostnad på 10 000 kronor per person
som slutar röka. Förutom de positiva allmänmedicinska effekterna av ett
rökstopp förväntas också en viss effekt på minskad risk för stödjevävnadsförluster. Detta sammantaget pekar på att rökstopp är kostnadseffektivt.
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C4.1
Tillstånd: Kronisk parodontit
Åtgärd: Mekanisk infektionsbehandling – sektionsvis – för
avlägsnande av bakterieplack och mineraliserade beläggningar
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Ett professionellt icke-kirurgiskt
avlägsnande av plack och mineraliserade beläggningar (sektionsvis) har god klinisk effekt och därmed stor möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per vunnen effekt är låg. Åtgärdens effekt
har bedömts med stöd från ett vetenskapligt underlag.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten
grad av smärta eller obehag, en liten till stor grad av sjukdom eller vävnadsskada, en liten grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala, en liten till
måttlig grad av påverkan psykologiskt och socialt, en liten till måttlig framtida risk för smärta eller obehag, en måttlig till stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en måttlig till stor framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en måttlig till stor framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
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Vilka studier ingår i granskningen?
I en randomiserad kontrollerad studie [1] och en kontrollerad klinisk studie
[2] utvärderas behandlingseffekten av en subgingival mekanisk infektionsbehandling i kombination med munhygieninstruktioner. Jämförelse görs
med enbart munhygieninstruktioner över en tid av ett–tre år. Dessutom identifierades en systematisk översikt [3] som fokuserar på effekten av ickekirurgisk instrumentering. Översikten inkluderar en metaanalys av sektionsvis instrumentering i kontrollgruppen i fem randomiserade kontrollerade
studier (totalt 102 personer) med en uppföljningstid av sex månader. I en
tillkommande randomiserad kontrollerad studie [4] med 6 månaders uppföljning jämförs effekten av mekanisk infektionsbehandling med användandet av handinstrument respektive ultraljudsinstrument.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

 Vid kronisk parodontit har subgingival instrumentering för avlägsnande
av bakterieplack och mineraliserade beläggningar en måttlig till hög effekt på tillståndets kliniska symtom (visst vetenskapligt underlag).
 Ingen kliniskt signifikant skillnad i behandlingseffekt föreligger med
användandet av handinstrument respektive ultraljudsinstrument vid mekanisk infektionsbehandling (expertgruppsbedömning).
 Oavsett om metoden är en mekanisk infektionskontroll med eller utan
lambåkirurgi ger åtgärden en minskning av ficksonderingsdjupet och en
förbättring av den sonderbara fästnivån (SBU evidensstyrka 3)*.
* Inget underlag har tillkommit som förändrar SBU:s slutsats.
Subgingival instrumentering resulterar i en markant minskning av ficksonderingsdjupet och en vinst i den kliniska tandfästenivån jämfört med enbart
supragingival infektionskontroll [1, 3]. För tandköttsfickor med ett initialt
sonderingsdjup av 4–6 mm är minskningen i ficksonderingsdjupet 1,1 mm
och vinsten i den kliniska tandfästenivån 0,6 mm. Motsvarande förändring
vid ett initialt sonderingsdjup på mer än 6 mm är 2,0 mm respektive 1,2
mm. Den kontrollerade kliniska studien [2] redovisar en signifikant större
minskning över tre år i prevalensen av blödningar och fördjupade tandköttsfickor efter en subgingival instrumentering (84 procent respektive 57 procent) jämfört med enbart supragingival infektionskontroll (49 procent respektive 24 procent). Ingen signifikant skillnad i behandlingseffekt noteras
med användandet av handinstrument respektive maskindrivna instrument
(ultraljudsinstrument) vid mekanisk infektionsbehandling [4].

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter är beskrivna i de ingående studierna.
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Hälsoekonomisk bedömning
Vid kronisk parodontit har sektionsvis subgingival instrumentering en måttlig till hög effekt på att minska tillståndets kliniska symtom. Åtgärden bedöms generera en låg kostnad per förhindrad tandförlust. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på expertgruppens
slutsats.
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C4.2
Tillstånd: Kronisk parodontit
Åtgärd: Mekanisk infektionsbehandling – ”full-mouth” – för
avlägsnande av bakterieplack och mineraliserade beläggningar
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Ett professionellt icke-kirurgiskt
avlägsnande av plack och mineraliserade beläggningar (”full-mouth”) har god
klinisk effekt och därmed stor möjlighet att positivt påverka den orala hälsan.
Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per vunnen effekt är låg. Åtgärdens
effekt har bedömts med stöd från ett vetenskapligt underlag.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten
grad av smärta eller obehag, en liten till stor grad av sjukdom eller vävnadsskada, en liten grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala, en liten till
måttlig grad av påverkan psykologiskt och socialt, en liten till måttlig framtida risk för smärta eller obehag, en måttlig till stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en måttlig till stor framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en måttlig till stor framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
”Full-mouth”-instrumentering innebär avlägsnande av plack och mineraliserade
beläggningar
i
samtliga
tandköttsfickor
vid
ett–två
behandlingstillfällen inom 24 timmar.
I en systematisk översikt från Cochrane [1] som jämför en ”full-mouth”instrumentering med en traditionellt genomförd sektionsvis instrumentering,
inkluderas metaanalyser av fem randomiserade kontrollerade studier (sex
månader, totalt 150 personer). Behandlingen utfördes med hand- eller
maskindrivna instrument. I två av de ingående studierna utfördes ”fullmouth”-instrumenteringen vid ett behandlingstillfälle (45–60 minuters behandlingstid) och i övriga tre studier vid två behandlingstillfällen inom 24
timmar.
Ytterligare fyra randomiserade kontrollerade studier [2-5] (uppföljning 68 månader, totalt 107 personer) jämför ”full-mouth”-instrumentering vid ett
behandlingstillfälle alternativt vid två tillfällen inom 24 timmar och
instrumentering av två kvadranter per behandlingstillfälle med fyra veckors
intervall alternativt en kvadrant per behandlingstillfälle med en veckas
intervall. I en studie [5] utvärderas också patient upplevt obehag av behandling.
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Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid kronisk parodontit föreligger ingen signifikant skillnad i effekt mellan ”full-mouth” och sektionsvis instrumentering på minskningen av tillståndets kliniska symtom (gott vetenskapligt underlag).
Metaanalysen i den systematiska översikten [1] visar inga kliniskt
signifikanta skillnader i effekt mellan de två metoderna i minskning av
inflammationerna, ficksonderingsdjupet och förändringen i den kliniska
tandfästenivån, varken vid måttligt djupa (5–6 mm) eller djupa (större än 6
mm) tandköttsfickor. Båda behandlingsmetoderna resulterar i en kliniskt
signifikant förbättring av parodontalstatusen. Ingen signifikant skillnad i
läkningsresultat mellan de två metoderna redovisas i de studier som begränsade tiden för ”full-mouth”-instrumentering till ett behandlingstillfälle om
45–60 minuter. Tillkommande studier [2-5] visar ingen signifikant skillnad
mellan behandlingsmetoderna. Ingen skillnad i subjektivt behandlingsobehag förelåg mellan behandlingsmetoderna [5].
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter är beskrivna i de ingående studierna.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid kronisk parodontit har ”full-mouth” subgingival instrumentering en
måttlig till hög effekt på att minska tillståndets kliniska symtom, och effekten bedöms vara likvärdig med den som uppnås med sektionsvis instrumentering. Såväl ”full-mouth” som sektionsvis subgingival instrumentering för
avlägsnande av plack och mineraliserade beläggningar vid kronisk parodontit bedöms generera en låg kostnad per förhindrad tandförlust. Förutsatt att
metoden är möjlig att genomföra för såväl patienterna (längre tid för besöket
och möjligen minskad komfort) som terapeuterna (när det gäller hård arbetsbelastning i ett längre perspektiv), medför den minskade tidsåtgången
att metoden kan vara mer kostnadseffektiv jämfört med en sektionsvis instrumentering. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som
är baserad på expertgruppens slutsats.
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C4.3
Tillstånd: Kronisk parodontit
Åtgärd: Mekanisk infektionsbehandling – ”full-mouth
disinfection” – för avlägsnande av bakterieplack och
mineraliserade beläggningar
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. En omfattande desinfektion i kombination med ett professionellt avlägsnande av plack och mineraliserade beläggningar (”full-mouth”) saknar ytterligare tilläggseffekt och därmed saknas också
möjlighet att påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att åtgärden
inte är kostnadseffektiv. Effekten av behandlingen har bedömts med stöd från ett
vetenskapligt underlag.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten
grad av smärta eller obehag, en liten till stor grad av sjukdom eller vävnadsskada, en liten grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala, en liten till
måttlig grad av påverkan psykologiskt och socialt, en liten till måttlig framtida risk för smärta eller obehag, en måttlig till stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en måttlig till stor framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en måttlig till stor framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
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Vilka studier ingår i granskningen?
”Full-mouth disinfection” innefattar en mekanisk infektionsbehandling av
samtliga tandköttsfickor vid ett–två behandlingstillfällen inom 24 timmar
samt tungborstning eller -skrapning och en antimikrobiell behandling med
antiseptika (spolning av tandköttsfickor, munsköljning, sprayning av
tonsiller) med syfte att eliminera parodontitassocierade bakterier i munålan i
sin helhet.
I en systematisk översikt från Cochrane [1] av icke-kirurgiska behandlingar enligt konceptet ”full-mouth disinfection” inkluderas metaanalyser av
tre randomiserade kontrollerade studier (77 personer) för jämförelse med
behandlingseffekten av en traditionell sektionsvis instrumentering, och två
randomiserade kontrollerade studier (55 personer) för jämförelse med ”fullmouth”-instrumentering. Uppföljningstiden i de ingående studierna är sex–
åtta månader. Behandlingen utfördes med hand- eller maskindrivna
instrument. I en tillkommande randomiserad kontrollerad studie [2] med
högt bevisvärde och inkluderande 25 personer jämförs ”full-mouth
disinfection”,
”full-mouth”
instrumentering
och
kvadrantsvis
instrumentering.

Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

Vid kronisk parodontit
 är behandlingseffekten av ”full-mouth disinfection” likvärdig med den
vid sektionsvis instrumentering (gott vetenskapligt underlag)
 finns ingen signifikant skillnad i behandlingseffekt mellan ”full-mouth
disinfection” och ”full-mouth”-instrumentering (gott vetenskapligt underlag).
Metaanalysen visar inga kliniskt signifikanta skillnader i effekt med ”fullmouth disinfection” jämfört med traditionell sektionsvis instrumentering när
det gäller minskning av inflammationerna eller ficksonderingsdjupet eller
förändring i den kliniska tandfästenivån, med undantag för en minskning av
ficksonderingsdjupet i fickor med ett initialt djup av 5–6 mm (+ 0,5 mm).
Inga signifikanta skillnader finns heller mellan ”full-mouth”instrumentering och ”full-mouth disinfection”. Alla tre metoderna resulterar
i en kliniskt signifikant förbättring av parodontalstatus. Tillkommande studie [2] visar inga signifikanta skillnader mellan ”full-mouth disinfection”,
”full-mouth”
mekanisk
infektionsbehandling
och
kvadrantsvis
instrumentering.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter är beskrivna i de ingående studierna.
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Hälsoekonomisk bedömning
Vid kronisk parodontit är behandlingseffekten av ”full-mouth disinfection”
likvärdig med den för sektionsvis och ”full-mouth” instrumentering. Metoden innebär ett tillägg av klorhexidin och är inte mer effektiv, och därför är
metoden inte kostnadseffektiv jämfört med sektionsvis instrumentering eller
”full-mouth”-instrumentering. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en
skattning som är baserad på expertgruppens slutsats.
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C4.4
Tillstånd: Kronisk parodontit
Åtgärd: Laser vid infektionsbehandling för avlägsnande av
bakterieplack och mineraliserade beläggningar
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet . Ett professionellt avlägsnande av
plack och mineraliserade beläggningar med Er:YAG-laser har en klinisk effekt
motsvarande den för mekaniska infektionsbehandlingar och har därmed också
möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att
behandlingen inte är kostnadseffektiv i jämförelse med mekanisk infektionsbehandling. Effekt av behandling har bedömts med stöd från ett vetenskapligt underlag.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten
grad av smärta eller obehag, en liten till stor grad av sjukdom eller vävnadsskada, en liten grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala, en liten till
måttlig grad av påverkan psykologiskt och socialt, en liten till måttlig fram-
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tida risk för smärta eller obehag, en måttlig till stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en måttlig till stor framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en måttlig till stor framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
I en systematisk översikt [1] inkluderas fyra relevanta randomiserade kontrollerade studier [2-5] med sex–tolv månaders uppföljning. Samtliga studier
har använt Er:YAG-laser.. Ytterligare tre randomiserade kontrollerade studier med Er:YAG-laser identifieras [6-8], varav två med högt bevisvärde. I
två studier [2, 6] görs jämförelse med hand instrumentering, 4 studier har
ultraljudsinstrumentering som kontroll [3, 4, 7, 8], och 3 studier jämför effekten av laserbehandling med eller utan tillägg av handinstrumentering [57]. Studierna inkluderar totalt 191 patienter i intra-individuella jämförelser.
Dessutom har det tillkommit en systematisk översikt med medelhögt bevisvärde [9]inkluderande meta-analys av fyra randomiserade kontrollerade
studier avseende användning av Er:YAG laser vid behandling av kronisk
parodontit.
Det saknas studier av tillräcklig kvalitét och med en uppföljning av minst
sex månader när det gäller utvärdering av effekt av andra typer av laser
(t.ex. CO2, Nd:YAG, Nd:YAP eller diode lasers) som alternativ till mekanisk infektionsbehandling för avlägsnande av bakterieplack och mineraliserade beläggningar vid kronisk parodontit.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid kronisk parodontit har icke-kirurgisk behandling med Er:YAG-laser
en minskande effekt på tillståndets kliniska symtom motsvarande den vid
mekaniska infektionsbehandlingar (gott vetenskapligt underlag).
I en systematisk översikt [1] inkluderas fyra relevanta randomiserade kontrollerade studier [2-5] med sex–tolv månaders uppföljning. Samtliga studier
har använt Er:YAG-laser. I en studie [2] jämförs laserinstrumentering med
handinstrumentering, två studier har ultraljudsinstrumentering som kontrollbehandling [3, 4], medan en studie jämför effekten av laserinstrumentering
med eller utan tillägg av handinstrumentering [5]. Studierna inkluderar totalt
85 personer i en intra-individuell jämförelse.
Sammanvägt visar resultaten av studierna att effekten av Er:YAG-laser vid
icke-kirurgisk behandling av kronisk parodontit är likvärdig med den vid
subgingival instrumentering med hand- eller ultraljudsinstrument; minskning av ficksonderingsdjup 1,5 mm jämfört med 1,4 mm efter hand- eller
ultraljudsinstrumenteringar. Förbättringen i klinisk tandfästenivå är 1,0 mm
för laser och 0,9 mm för ultraljud-/handinstrument, och minskningen i blödningsindex är 27 procent respektive 23 procent. Användning av Er:YAGlaser som en tilläggsbehandling vid mekanisk infektionsbehandling gav
inget förbättrat läkningsresultat [5-7].
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Meta-analys i tillkommande systematisk översikt [9] redovisar ingen signifikant skillnad i fickdjupsreduktion eller vinst i klinisk tandfästenivå mellan Er:YAG-laser instrumentering och hand-/ultraljudsinstrumentering.
Studier med kortare uppföljningstid än sex månader har inte visat någon
behandlingseffekt motsvarande den för mekaniska infektionsbehandlingar
med användandet av andra typer av laser (exempelvis koldioxid-, Nd:YAG-,
Nd:YAP- eller diod-laser) vid icke-kirurgisk behandling av kronisk parodontit [1, 10, 11].
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter förekom i de granskade studierna.
Enligt experimentella studier kan risken för termisk skada på de parodontala
vävnaderna och pulpan inte uteslutas.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid kronisk parodontit har icke-kirurgiska behandlingar med Er:YAG-laser
en minskande effekt på de kliniska symtomen motsvarande den vid mekaniska infektionsbehandlingar. Eftersom kostnaden är högre och behandlingseffekten bedöms likvärdig med den som uppnås med mekaniska infektionsbehandlingar är Er:YAG-laserbehandlingar inte kostnadseffektiva. Det
hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en
expertgruppens slutsats.
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C5.1
Tillstånd: Kronisk parodontit
Åtgärd: Spolning av tandköttsfickor med antimikrobiell lösning
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Spolning av tandköttsfickor med en
antimikrobiell lösning saknar effekt och Socialstyrelsen har bedömt att metoden
därmed inte är kostnadseffektiv. Effekt av åtgärd har bedömts med stöd från ett
vetenskapligt underlag.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten
grad av smärta eller obehag, en liten till stor grad av sjukdom eller vävnadsskada, en liten grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala, en liten till
måttlig grad av påverkan psykologiskt och socialt, en liten till måttlig framtida risk för smärta eller obehag, en måttlig till stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en måttlig till stor framtida risk för nedsatt för-
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måga att äta, tugga eller tala och en måttlig till stor framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Litteratursökningen identifierade en relevant systematisk översikt [1] och
ytterligare sex randomiserade kontrollerade studier [55-57, 231-233][2-7]
och en kliniskt kontrollerad studie [2-4, 8]. Den systematiska översikten
inkluderar sex randomiserade kontrollerade studier med en uppföljningstid
av tre–tolv månader, i vilka effekten av spolningar av tandköttsfickor med
0,02–0,2-procentig klorhexidinlösning utvärderas. Studierna är heterogena,
vilket omöjliggjorde en metaanalys. I sju senare studier utvärderas tilläggseffekten av spolning med en 0,1–10-procentig jodlösning [2-5, 7, 8] och
essenslösning [6] vid ultraljudsinstrumentering.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid kronisk parodontit har spolningar av tandköttsfickor med en
antimikrobiell lösning, som enda behandling eller som en
tilläggsbehandling till subgingivala mekaniska infektionsbehandlingar,
ingen effekt på tillståndets kliniska symtom (visst vetenskapligt
underlag).
Ingen av de sex studierna i den systematiska översikten visar någon signifikant tilläggseffekt på minskningen av ficksonderingsdjupet eller vinsten i
den kliniska tandfästenivån med spolningar med en klorhexidinlösning vid
subgingival instrumentering. Av sex studier, i vilka en jodlösning används
för subgingivala spolningar i samband med ultraljudsinstrumenteringen,
redovisar fem studier [2-5, 7] ingen tilläggseffekt med användning av en
0,5–10-procentig jodlösning jämfört med spolning med vatten, medan en
kliniskt kontrollerad studie [8] som använde en 0,1-procentig jodlösning
visar 0,4 mm större fickdjupsminskning och 0,3 mm större vinst i klinisk
tandfästenivå. I den senare studien upprepades behandlingen var tredje till
var fjärde månad vid ett kvarstående fickdjup på 5 mm eller mer. Den randomiserade kontrollerade studien [6]där spolning med essenslösning utvärderas, visar ingen signifikant tilläggseffekt.
Sammanvägt visar underlaget att det saknas evidens för någon tilläggseffekt av spolningar med en antimikrobiell lösning i samband med manuell
eller maskinell instrumentering. Det är tydligt att exponeringstiden av den
antimikrobiella lösningen i tandköttsfickan vid spolningen inte är tillräcklig
för att ha någon effekt på den subgingivala mikrofloran [9].
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter är beskrivna i underlaget.
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Hälsoekonomisk bedömning
Vid kronisk parodontit har spolning av tandköttsfickorna med en
antimikrobiell lösning, som enda behandling eller som en tilläggsbehandling
till en subgingival mekanisk infektionsbehandling, ingen positiv
behandlingseffekt. Då metoden saknar tilläggseffekt bedöms åtgärden inte
vara kostnadseffektiv. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppens slutsats.
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C5.2
Tillstånd: Kronisk parodontit
Åtgärd: Lokal behandling med klorhexidingel
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är
den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Användningen av klorhexidingel i behandlingen av tandköttsfickor saknar effekt och Socialstyrelsen har
bedömt att metoden därmed inte är kostnadseffektiv. Effekten av gelen har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är
bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten
grad av smärta eller obehag, en liten till stor grad av sjukdom eller vävnadsskada, en liten grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala, en liten till
måttlig grad av påverkan psykologiskt och socialt, en liten till måttlig framtida risk för smärta eller obehag, en måttlig till stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en måttlig till stor framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en måttlig till stor framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt och Socialstyrelsen kan därför
inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit ställning
till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid kronisk parodontit har en lokal subgingival behandling med klorhexidingel som enda behandling eller som en tilläggsbehandling efter en
subgingival mekanisk infektionsbehandling ingen kliniskt signifikant
behandlingseffekt (expertgruppsbedömning).
Litteratursökningen identifierade en systematisk översikt [1] avseende användningen av klorhexidingel vid behandlingen av kronisk parodontit. I
översikten ingår fyra randomiserade kontrollerade studier (totalt 100 personer) av effekten av subgingivala appliceringar av en 0,2–2-procentig klorhexidingel som enda behandling, och i vilka den kliniska och mikrobiologiska effekten utvärderas efter 30 minuter till 26 veckor. Effekten av 1–2procentig klorhexidingel som en tilläggsbehandling till mekaniska infektionsbehandlingar utvärderas i fyra randomiserade kontrollerade studier (to-
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talt 74 personer) med en uppföljningstid av tre–nio månader. Studierna är
heterogena och någon metaanalys är därför inte gjord. Samtliga studier bedöms ha ett lågt bevisvärde. Applikationer av klorhexidingel som enda behandling medför inte någon signifikant effekt på den subgingivala mikrofloran jämfört med placebogel.
I två studier redovisas en signifikant minskning av blödning vid sondering, men ingen effekt på ficksonderingsdjupet eller den kliniska tandfästenivån. Inga signifikanta effekter på kliniska eller mikrobiologiska variabler
kunde verifieras i de inkluderade studier som utvärderade subgingivala applikationer av klorhexidingel som en tilläggsbehandling till mekaniska infektionsbehandlingar. En tillkommande randomiserad kontrollerad studie
med 2,5 % xanthan-baserad klorhexidingel som tilläggsbehandling till mekanisk instrumentering [2] och inkluderande 98 personer redovisar signifikant större fickdjupsreduktion (0,8 mm) och vinst i klinisk tandfästenivå
(0,9 mm), men ingen signifikant skillnad i reduktion i blödning vid ficksondering. Denna gel finns dock inte på marknaden och ytterligare studier krävs
för att kunna bedöma dess kliniska effekt. Socialstyrelsens
expertgruppsbedömning är att det granskade underlaget inte ger något stöd
för att klorhexidingel har någon klinisk signifikant effekt vid behandling av
kronisk parodontit.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter är beskrivna i underlaget.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid kronisk parodontit har en subgingival lokal behandling med klorhexidingel, som enda behandling eller som en tilläggsbehandling efter en
subgingival mekanisk infektionsbehandling, ingen kliniskt signifikant
behandlingseffekt och åtgärden bedöms därför inte vara kostnadseffektiv.
Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på
en expertgruppsbedömning.
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C5.3
Tillstånd: Kronisk parodontit
Åtgärd: Lokal tilläggsbehandling med klorhexidinchip
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är
den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Användningen av klorhexidinchip i behandlingen av tandköttsfickor har en låg tilläggseffekt och således också
en liten möjlighet att ytterligare positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen
har bedömt att kostnaden är hög per vunnen effekt. Effekten av behandlingen har
bedömts med stöd från ett vetenskapligt underlag.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten
grad av smärta eller obehag, en liten till stor grad av sjukdom eller vävnadsskada, en liten grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala, en liten till
måttlig grad av påverkan psykologiskt och socialt, en liten till måttlig framtida risk för smärta eller obehag, en måttlig till stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en måttlig till stor framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en måttlig till stor framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Litteratursökningen identifierade två systematiska översikter [1, 2] som inkluderar sammanlagt tre randomiserade kontrollerade studier med minst sex
månaders uppföljningstid [3-5], och ytterligare sju relevanta randomiserade
kontrollerade studier [6-12]. Studierna är heterogena när det gäller inklusionskriterier och behandlingsprotokoll, och två av studierna [3, 4] är multicenterstudier (totalt 565 personer, medelhögt bevisvärde). Alla utom en studie [10] jämför mekanisk infektionsbehandling med eller utan tilläggsbehandling med 2,5 mg klorhexidinchip. I flertalet av studierna görs behandlingen med klorhexidinchip i samband med en initial subgingival instrumentering och därefter var tredje månad, medan behandlingen av kontrollgruppen endast görs initialt. I en studie med ett högt bevisvärde [9] utvärderas
tilläggseffekten av klorhexidinchip på personer som tidigare har behandlats
för parodontit och som är involverade i ett stödbehandlingsprogram.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid kronisk parodontit har upprepade lokala tilläggsbehandlingar med
klorhexidinchip efter en subgingival mekanisk infektionsbehandling en
låg tilläggseffekt på minskningen i ficksonderingsdjupet och vinsten i
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den kliniska tandfästenivån jämfört med enbart en mekanisk infektionsbehandling (visst vetenskaplig underlag).
Av nio studier som utvärderar tilläggsbehandlingar med klorhexidinchip
efter en subgingival mekanisk infektionsbehandling visar sex studier [3, 4,
7-9, 11] en signifikant tilläggseffekt. För sju studier med ett högt eller medelhögt bevisvärde är det vägda medelvärdet för tilläggseffekten på minskningen i ficksonderingsdjupet 0,3 mm, och för vinsten i den kliniska tandfästenivån 0,2 mm. För minskningen i blödningsindex är den relativa effekten 13 procent (fem studier). Det bör noteras att behandlingseffekten i kontrollgrupperna generellt är lägre än vad som har beskrivits i litteraturen för
icke-kirurgiska behandlingar (se rad C4.1, sektionsvis instrumentering för
avlägsnande av plack och mineraliserade beläggningar vid kronisk parodontit).
För personer som tidigare har behandlats för parodontit och som är involverade i ett stödbehandlingsprogram [9] redovisas en signifikant tilläggseffekt med klorhexidinchip på ficksonderingsdjupet (0,3 mm), den kliniska
tandfästenivån (0,2 mm) och blödningsindexet (18 procent) vid uppföljningen efter sex månader.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter är beskrivna i underlaget.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid kronisk parodontit har upprepade lokala tilläggsbehandlingar med
klorhexidinchip efter en subgingival mekanisk infektionsbehandling en låg
tilläggseffekt och metoden bedöms generera en hög kostnad per vunnen
effekt. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på expertgruppens slutsats.
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C5.4
Tillstånd: Kronisk parodontit
Åtgärd: Lokal tilläggsbehandling med antibiotika
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Användningen av antibiotika lokalt i
behandlingen av tandköttsfickor har låg tilläggseffekt och därmed endast en liten
möjlighet att ytterligare positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen beaktar
den risk för resistensutveckling som alltid följer med användning av antibiotika
och detta innebär att antibiotika bör övervägas först när det finns risk för spridning av infektionen och när patientens allmäntillstånd är påverkat. Socialstyrelsen
har bedömt att kostnaden är hög per vunnen effekt. Effekten av behandlingen har
bedömts med stöd från ett vetenskapligt underlag.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten
grad av smärta eller obehag, en liten till stor grad av sjukdom eller vävnadsskada, en liten grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala, en liten till
måttlig grad av påverkan psykologiskt och socialt, en liten till måttlig framtida risk för smärta eller obehag, en måttlig till stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en måttlig till stor framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en måttlig till stor framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
SBU:s rapport från 2004 [1] redovisar tre randomiserade kontrollerade studier med en uppföljningstid av minst ett år avseende effekten av lokala tilläggsbehandlingar av antibiotika i samband med en icke-kirurgisk mekanisk
infektionsbehandling. I två av studierna användes metronidazol och i en
studie tetracyklin.
En kompletterande litteratursökning identifierade två systematiska översikter [2, 3] (lågt och medelhögt bevisvärde). De randomiserade kontrollerade studier som ingår har en uppföljningstid på sex–tolv månader och inkluderar lokala behandlingar med tetracyklin, doxycyklin, minocyklin eller
metronidazol. I flertalet studier har tilläggsbehandlingen gjorts vid ett tillfälle, men i vissa fall även efter tre och sex månader.
Ytterligare elva relevanta randomiserade kontrollerade studier [4-14]
identifierades. I fem av dessa studier inkluderas personer som tidigare har
behandlats för kronisk parodontit och som är involverade i ett stödbehandlingsprogram. I två studier [8, 9] jämförs antibiotikaapplikationer som enda
behandling med mekaniska reinstrumenteringar.
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Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

 Vid kronisk parodontit har lokala tilläggsbehandlingar med antibiotika i
samband med en subgingival mekanisk infektionsbehandling en låg
effekt på minskningen i ficksonderingsdjupet och vinsten i den kliniska
tandfästenivån jämfört med enbart en mekanisk infektionsbehandling
(visst vetenskapligt underlag)
 Lokala tilläggsbehandlingar med 25-procentig metronidazolgel visar ingen skillnad i kliniskt utfall i form av ett minskat ficksonderingsdjup eller
en förbättrad sonderbar tandfästenivå jämfört med enbart en mekanisk infektionskontroll (SBU evidensstyrka 3).*
*Inget underlag har tillkommit som förändrar SBU:s slutsats.
SBU:s sammanställning visar att lokala tilläggsbehandlingar med metronidazol inte resulterar i ett förbättrat behandlingsresultat med avseende på
minskat ficksonderingsdjup och vinst i tandfästenivå jämfört med enbart
mekaniska infektionsbehandlingar. De två tillkommande systematiska översikterna redovisar en tilläggseffekt av 0,2–0,4 mm i minskning av ficksonderingsdjupet och 0,2–0,3 mm i vinst i den kliniska tandfästenivån med
olika typer av lokalt applicerad antibiotika i jämförelse med enbart mekaniska infektionsbehandlingar. De tillkommande studierna är heterogena och
redovisar ett varierande behandlingsutfall, men resultaten är i linje med de
systematiska översikterna. Av de sju studierna med högt/medelhögt bevisvärde visar endast en studie signifikant tilläggseffekt och då endast avseende reduktion i ficksonderingsdjup. I två studier, i vilka enbart lokala antibiotikaapplikationer jämförts med subgingivala reinstrumenteringar av fördjupade tandköttsfickor i samband med uppföljande stödbehandling, noteras
ingen signifikant skillnad mellan behandlingsmetoderna. Någon jämförande
värdering av effekten av olika antibiotikapreparat är inte möjlig att göra.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Resultaten visar en låg frekvens av biverkningar med antibiotikaapplikationer lokalt. Risken för resistensutveckling bör beaktas vid valet av behandling med antibiotika.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid kronisk parodontit har lokala tilläggsbehandlingar med antibiotika i
samband med en subgingival mekanisk infektionsbehandling en låg effekt
och åtgärden bedöms generera en hög kostnad per vunnen effekt. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på expertgruppens slutsats.
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C5.5
Tillstånd: Kronisk parodontit
Åtgärd: Systemisk tilläggsbehandling med antibiotika
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Användningen av systemiska antibiotikabehandlingar har ingen till låg tilläggseffekt till mekaniska infektionsbehandlingar och således endast en liten möjlighet att ytterligare positivt påverka
den orala hälsan. Socialstyrelsen beaktar den risk för resistensutveckling som
alltid följer med användning av antibiotika och detta innebär att antibiotika bör
övervägas först när det finns risk för spridning av infektionen och när patientens
allmäntillstånd är påverkat. Socialstyrelsen har bedömt att åtgärden inte är kostnadseffektiv. Effekten av behandlingen har bedömts med stöd från ett vetenskapligt underlag.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten
grad av smärta eller obehag, en liten till stor grad av sjukdom eller vävnadsskada, en liten grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala, en liten till
måttlig grad av påverkan psykologiskt och socialt, en liten till måttlig framtida risk för smärta eller obehag, en måttlig till stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en måttlig till stor framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en måttlig till stor framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
SBU:s rapport från 2004 [1] redovisar fem randomiserade kontrollerade
studier (två med ett högt bevisvärde) med totalt 208 personer och en uppföljningstid av ett år avseende effekten av systemiska antibiotikabehandlingar som ett tillägg till icke-kirurgiska eller kirurgiska mekaniska infektionsbehandlingar. I fyra av studierna användes en kombinationsbehandling
med amoxicillin och metronidazol eller amoxicillin och klavulanat, och i en
studie enbart metronidazol.
En kompletterande litteratursökning identifierade en systematisk översikt
[2] med ett medelhögt bevisvärde som inkluderar en relevant metaanalys
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(17 randomiserade kontrollerade studier, 763 personer) av tilläggseffekten
av systemiska antibiotikabehandlingar vid icke-kirurgiska infektionsbehandlingar. Dessutom identifieras ytterligare fyra RCT studier [3-6], en med
högt, två med medelhögt och en med lågt bevisvärde, inkluderande sammanlagt 200 individer. I tre av dessa studier används metronidazol/amoxicillin och i en studie azithromycin som tilläggsbehandling.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

 Vid kronisk parodontit har systemisk antibiotikabehandling som ett
tillägg till mekanisk infektionsbehandling ingen positiv effekt på
ficksonderingsdjup eller den kliniska tandfästenivån (visst vetenskapligt
underlag)
 Systemiska tilläggsbehandlingar med antibiotika visar ingen skillnad i
minskning av ficksonderingsdjupet och förbättring av den kliniska tandfästenivån jämfört med enbart mekaniska infektionskontroller (SBU evidensstyrka 1).
SBU:s sammanställning visar att systemiska tilläggsbehandlingar med
antibiotika (amoxicillin kombinerat med metronidazol eller amoxicillin med
klavulanat) inte ger något förbättrat behandlingsresultat avseende minskat
ficksonderingsdjup och bättre tandfästenivå jämfört med enbart mekaniska
infektionsbehandlingar (fyra av fem inkluderade studier). I en studie med ett
stort bortfall redovisas en signifikant lägre frekvens av kvarstående fickor
på mer än 5 mm efter en tilläggsbehandling med metronidazol. Metaanalysen [2] visar att antibiotikabehandlingar som ett tillägg till icke-kirurgiska
subgingivala instrumenteringar i medeltal resulterar i 0,2 mm ökad vinst i
den kliniska tandfästenivån. Endast 2 av 17 inkluderade studier redovisade
någon signifikant skillnad i behandlingseffekt.
Samtliga fyra tillkommande studier [3-6]visar ingen signifikant tilläggseffekt avseende vinst i klinisk tandfästenivå och tre av studierna ingen signifikant tilläggseffekt avseende reduktion i ficksonderingsdjup.
Det saknas evidens till stöd för en positiv tilläggseffekt av antibiotikabehandling vid parodontalkirurgiska behandlingar [7].
Vid European Workshop on Periodontology 2008 [8] drogs slutsatsen i
konsensus att någon förskrivning av systemisk antibiotikabehandling inte är
indicerat vid behandling av kronisk parodontit, utan endast vid specifika
indikationer på individnivå (avancerad parodontit med en snabb sjukdomsprogression).
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Mag- eller tarmbesvär är vanligt förekommande i materialet, speciellt för
kombinationsbehandlingar med amoxicillin och metronidazol. Risken för
resistensutveckling bör beaktas vid valet av behandling med antibiotika.
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Hälsoekonomisk bedömning
Vid kronisk parodontit har systemiska antibiotikabehandlingar som ett
tillägg till mekaniska infektionsbehandlingar ingen till låg effekt. Metoden
leder till ökade kostnader. Saknar effekten någon klinisk signifikans är metoden inte kostnadseffektiv. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en
skattning som är baserad på expertgruppens slutsats.
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C5.6
Tillstånd: Kronisk parodontit
Åtgärd: Systemisk tilläggsbehandling med antiinflammatoriskt
preparat (doxycyklin i låg dos)
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Användningen av antiinflammatoriska preparat som ett tillägg till mekaniska infektionsbehandlingar har en låg till
måttlig positiv effekt, men enbart i korttidsperspektiv, och därmed endast en viss
möjlighet att ytterligare positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen beaktar
den risk för resistensutveckling som alltid följer med användning av antibiotika
och detta innebär att antibiotika bör övervägas först när det finns risk för spridning av infektionen och när patientens allmäntillstånd är påverkat. Kostnadseffektiviteten är inte bedömbar. Effekten av behandlingen har bedömts med stöd från
ett vetenskapligt underlag.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten
grad av smärta eller obehag, en liten till stor grad av sjukdom eller vävnadsskada, en liten grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala, en liten till
måttlig grad av påverkan psykologiskt och socialt, en liten till måttlig framtida risk för smärta eller obehag, en måttlig till stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en måttlig till stor framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en måttlig till stor framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Litteratursökningen identifierade en systematisk översikt [1] (medelhögt
bevisvärde) avseende behandlingseffekten av tilläggsbehandlingat med
doxycyklin i låg dos (20 mg två gånger per dag under tre–tolv månader) vid
icke-kirurgiska mekaniska infektionsbehandlingar. Vid denna lågdosering
av doxycyklin uppnås inte någon antimikrobell effekt men väl
antiinflammatoriska effekter. I en metaanalys inkluderas fem randomiserade
kontrollerade studier (670 personer). Uppföljningstiden varierar mellan tre
och tolv månader (upp till tre månader efter avslutad
läkemedelsbehandling).
Ytterligare sju randomiserade kontrollerade studier [2-8] (fyra med ett
lågt och två med ett högt bevisvärde) identifierades. Två är multicenterstudier [2, 6] och omfattar totalt 476 personer som fick behandling med
doxycyklin under nio månader. Övriga studier inkluderar vardera 26–46
personer och tre månaders doxycyklinbehandling. I en studie [5] inkluderas
enbart rökare.
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Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid kronisk parodontit ger tilläggsbehandlingar med doxycyklin i låg dos
efter icke-kirurgiska infektionsbehandlingar en låg till måttlig positiv
korttidseffekt på reduktionen i ficksonderingsdjupet och på vinsten i den
kliniska tandfästenivån (visst vetenskapligt underlag).
 Det saknas evidens för bestående klinisk effekt efter avslutad läkemedelsbehandling (expertgruppsbedömning).
Av den systematiska översikten framgår att vid icke-kirurgiska mekaniska
infektionsbehandlingar ger tilläggsbehandlingar med doxycyklin i låg dos
cirka 0,4 mm större minskning av ficksonderingsdjupet och 0,5 mm större
vinst i den kliniska tandfästenivån jämfört med placebobehandlingen. Ingen
skillnad i behandlingseffekt noteras mellan medeldjupa (4–6 mm) och djupa
(7 mm eller mer) tandköttsfickor. Multicenterstudierna [2, 6] i vilka individerna står på doxycyklin under hela studietiden visar en behandlingseffekt
som är i linje med den systematiska översikten. De fem övriga studierna
redovisar en liknande trend i behandlingsutfallet, men i de flesta fall utan
någon signifikant skillnad jämfört med placebogruppen. Ingen skillnad i
behandlingseffekten redovisas mellan rökare och icke-rökare [5]. Uppföljning 9 mån efter avslutad läkemedelsbehandling i två studier [247, 248]
visar inga kliniska signifikanta skillnader jämfört med placebo kontroll. Expertgruppen anser att ytterligare uppföljningsstudier behövs för att kunna
värdera nyttan av tilläggsbehandlingar med antiinflammatoriska preparat.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Studierna visar ingen skillnad i biverkningar och oönskade effekter jämfört
med placebo. Risken för resistensutveckling bör beaktas vid valet av behandling med antibiotika.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid kronisk parodontit ger tilläggsbehandlingar med doxycyklin i låg dos
efter icke-kirurgiska infektionsbehandlingar en låg till måttlig positiv
korttidseffekt. Metoden ger en tilläggseffekt till en högre kostnad. Metoden
kan vara kostnadseffektiv jämfört med övriga antiinflammatoriska tilläggsbehandlingar med läkemedel men det är svårt bedöma kostnadseffektiviteten på grund av oprecisa effektdata. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs
av en skattning som är baserad på expertgruppens slutsats.
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C6.1
Tillstånd: Kronisk parodontit
Åtgärd: Kirurgisk behandling – gingivektomi – för infektionskontroll
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Gingivektomi har generellt en låg
tilläggseffekt till icke-kirurgiska infektionsbehandlingar och således endast en
liten möjlighet att ytterligare påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden är hög per vunnen effekt. Effekten av gingivektomi har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är
bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten
grad av smärta eller obehag, en liten till stor grad av sjukdom eller vävnadsskada, en liten grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala, en liten till
måttlig grad av påverkan psykologiskt och socialt, en liten till måttlig framtida risk för smärta eller obehag, en måttlig till stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en måttlig till stor framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en måttlig till stor framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt och Socialstyrelsen kan därför
inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit ställning
till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid kronisk parodontit ger gingivektomi en låg tilläggseffekt på minskning av gingivala inflammationer och ficksonderingsdjup i jämförelse
med icke-kirurgiska behandlingar (expertgruppsbedömning).
Litteratursökningen identifierade en randomiserad kontrollerad studie (28
personer, elva månaders uppföljning, lågt bevisvärde) som jämför gingivektomi med en icke-kirurgisk instrumentering [1]. Gingivektomi resulterade i en signifikant större reduktion av gingival inflammation (0,2 i gingivalindex) och ficksonderingsdjup (0,2 mm), men en signifikant sämre tandfästenivå (−0,2 mm) jämfört med icke-kirurgisk behandling.
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I ytterligare en studie (16 personer, sex månaders uppföljning) redovisas
ett behandlingsresultat efter gingivektomi som är likvärdigt med ickekirurgisk instrumentering (data är endast presenterad i figurer) [2].
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter är redovisade i underlaget.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid kronisk parodontit ger gingivektomi en låg tilläggseffekt. Till följd av
en låg behandlingseffekt och den sannolikt försämrade tandfästenivån bedöms åtgärden generera en hög kostnad per vunnen effekt. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.

Referenser
1.

2.

Waite, IM. A comparison between conventional gingivectomy and a
non-surgical regime in the treatment of periodontitis. Journal of
clinical periodontology. 1976; 3(3):173-85.
Westfelt, E, Bragd, L, Socransky, SS, Haffajee, AD, Nyman, S,
Lindhe, J. Improved periodontal conditions following therapy.
Journal of clinical periodontology. 1985; 12(4):283-93.

304

C6.2
Tillstånd: Kronisk parodontit
Åtgärd: Kirurgisk behandling – lambåkirurgi – för infektionskontroll
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Lambåkirurgi ger en tilläggseffekt
till icke-kirurgiska infektionsbehandlingar, främst för åtkomlighet av kvarstående
djupare tandköttsfickor där den önskade läkningen inte har erhållits. Med lambåkirurgi finns därmed en viss ytterligare möjlighet att positivt påverka den orala
hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden är måttlig till hög per förhindrad
tandförlust. Effekten av behandlingen har bedömts med stöd från ett vetenskapligt
underlag.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten
grad av smärta eller obehag, en liten till stor grad av sjukdom eller vävnadsskada, en liten grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala, en liten till
måttlig grad av påverkan psykologiskt och socialt, en liten till måttlig framtida risk för smärta eller obehag, en måttlig till stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en måttlig till stor framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en måttlig till stor framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
I SBU:s rapport från 2004 [1] ingår en systematisk översikt [2] och nio randomiserade kontrollerade studier (minst tolv månaders uppföljning). En
kompletterande litteratursökning identifierade inga ytterligare randomiserade kontrollerade studier eller systematiska översikter. Effekten av mekaniska infektionskontroller, med och utan lambåkirurgi, har jämförts.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Oavsett metod – mekanisk infektionskontroll med eller utan lambåkirurgi
– sker en minskning av ficksonderingsdjupet och en förbättring av den
sonderbara tandfästenivån. Mekaniska infektionskontroller i kombination
med lambåkirurgi reducerar antalet fickor över 4 mm med ytterligare 10–
15 procent jämfört med mekaniska infektionskontroller utan lambåkirurgi
(SBU evidensstyrka 3).*
*Inget underlag har tillkommit som förändrar SBU:s slutsats.
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SBU:s sammanställning visar att i djupa tandköttsfickor (mer än 6 mm)
uppnås i medeltal en större reduktion av ficksonderingsdjupet (0,4–0,9 mm)
vid lambåkirurgiska än icke-kirurgiska behandlingar. Frekvensen av djupa
fickor minskade också i större utsträckning efter kirurgiska behandlingar
(10–15 procent). En metaanalys i den inkluderade systematiska översikten
[2] visar att vid ett initialt ficksonderingsdjup på mer än 6 mm ger lambåkirurgi 0,6 mm större reduktion av ficksonderingsdjupet och 0,2 mm större
vinst av den kliniska tandfästenivån än icke-kirurgiska behandlingar. Vid ett
initialt ficksonderingsdjup på 4–6 mm fås en signifikant mindre vinst i klinisk tandfästenivå (−0,4 mm) än med icke-kirurgiska behandlingar, men en
större reduktion i ficksonderingsdjup (0,4 mm). Kompletterade litteratursökning identifierar en randomiserad kontrollerad studie [3] med medelhögt
bevisvärde där lambåkirurgi jämförs med icke-kirurgisk infektionsbehandling. Studien, som baseras på data från 44 personer och 24 månaders uppföljning, visar behandlingseffekt jämförbar med utfallet i den systematiska
översikten.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Vid ett initialt ficksonderingsdjup på mindre än 4 mm ger lambåkirurgi en
större förlust i klinisk tandfästenivå än icke-kirurgiska behandlingar.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid kronisk parodontit ger lambåkirurgi i kombination med mekaniska infektionskontroller en ytterligare reduktion av antalet fickor över 4 mm med
10–15 procent. Behandlingsmetoden genererar ökade kostnader och en något bättre effekt än endast icke-kirurgiska behandlingar. Kostnaden per förhindrad tandförlust har skattats vara måttlig till hög. Det hälsoekonomiska
underlaget utgörs av en skattning som är baserad på expertgruppens slutsats.
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C7.1
Tillstånd: Kronisk parodontit
Åtgärd: Regelbunden stödbehandling
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Regelbundna, individuellt utformade
stödbehandlingar efter utförda aktiva behandlingar bedöms vara en grundläggande och nödvändig åtgärd för att främja det uppnådda resultatet av behandlingen och förebygga sjukdomsåterfall. Därmed bidrar åtgärden positivt till att påverka den orala hälsan på lång sikt. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden är
låg per vunnen effekt. Effekten av stödbehandlingen har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten
grad av smärta eller obehag, en liten till stor grad av sjukdom eller vävnadsskada, en liten grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala, en liten till
måttlig grad av påverkan psykologiskt och socialt, en liten till måttlig framtida risk för smärta eller obehag, en måttlig till stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en måttlig till stor framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en måttlig till stor framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt och Socialstyrelsen kan därför
inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit ställning
till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid kronisk parodontit utgör regelbundna stödbehandlingar efter aktiva
behandlingar en grundläggande och nödvändig åtgärd för att förebygga
sjukdomsåterfall (expertgruppsbedömning).
I SBU:s rapport från 2004 [1] dras slutsatsen att ”det vetenskapliga
underlaget för att värdera och utforma stödbehandlingsprogram är
otillräckligt”. I en systematisk översikt [2] inkluderas två studier, med en
uppföljningstid av minst tolv månader [3, 4], av effekten av regelbundna
stödbehandlingar (en randomiserad kontrollerad studie och en klinisk
kontrollerad studie). Den ena studien [3] inkluderar 20 personer som hade
behandlats för avancerad kronisk parodontit. Testgruppen fick
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professionella tandrengöringar varannan vecka under två år medan
kontrollgruppen endast fick munhygienkontroller var sjätte månad. I den
andra studien [4], som är en klinisk kontrollerad studie med 90 personer
som hade behandlats för parodontit och följts under sex år, gavs
stödbehandlingar på en specialistklinik varannan månad under de första två
åren och därefter var tredje månad. Kontrollgruppen återremitterades till
sina ordinarie tandläkare med instruktioner om betydelsen av uppföljande
kontroller. De två studierna visar att i avsaknad av regelbundna stödbehandlingar får personerna parodontitåterfall som äventyrar det uppnådda behandlingsresultatet. Det är dock inte möjligt, baserat på dessa studier, att bedöma
hur ofta stödbehandlingarna behöver ges för att minimera sjukdomsåterfallen.
I en systematisk översikt från Cochrane [5], av effekten av regelbunden
instrumentering och polering, inkluderas inga ytterligare studier av
stödbehandlingar efter en genomgången parodontitbehandling.
För att förebygga sjukdomsåterfall efter behandling av kronisk parodontit
gäller i grunden samma typ av stödbehandlingsprogram som vid
förebyggande av gingivit, men med olika tilläggsåtgärder. Av betydelse för
utformningen av stödbehandlingsprogrammen är det allmänna
hälsotillståndet och nivån på egenvården, men det är också relevant om det
kliniska utfallet är en utläkt parodontit eller om några gingivala
inflammationer, fördjupade fickor eller furkationsinvolveringar kvarstår.
Dock saknas något vetenskapligt underlag för att bedöma den långsiktiga
effekten av olika typer av stödbehandlingsprogram.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Studierna redovisar inga negativa effekter av ofta upprepad supra- eller
subgingival plackputs eller instrumentering, i form av mjuk- och
hårdvävnadsskador.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid kronisk parodontit bedöms regelbundna stödbehandlingar vara nödvändiga för ett långsiktigt positivt behandlingsresultat. Behandlingen, som är
individanpassad, innebär oftast en stödinsats på cirka 45–60 minuter vid
två–tre tillfällen per år. Kostnaden beräknas utifrån en referensprislista till
mellan 1 100 och 1 650 kronor per år (tre besök à 550 kronor). Med antagandet att åtgärden har effekt skattas kostnaden som låg per vunnen effekt.
Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på
en expertgruppsbedömning.
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Åtgärder vid aggressiv parodontit
C8.1
Tillstånd: Aggressiv parodontit
Åtgärd: Förbättrad munhygien
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en mycket stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 1 är
den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Effektiv egenvård (munhygien)
är av avgörande betydelse för prognosen och ett positivt behandlingsresultat och
förbättrad munhygien har därmed stor möjlighet att positivt påverka den orala
hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per vunnen effekt är låg. Effekten för att uppnå förbättrad munhygien har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en mycket stor påverkan på den orala hälsan till följd av
en måttlig grad av smärta eller obehag, en stor till mycket stor grad av sjukdom eller vävnadsskada, en måttlig grad av nedsatt förmåga att äta, tugga
eller tala, en måttlig till stor grad av påverkan psykologiskt och socialt, en
liten till måttlig framtida risk för smärta eller obehag, en mycket stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en stor framtida risk för nedsatt
förmåga att äta, tugga eller tala och en stor framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
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Vilka studier ingår i granskningen?
Underlaget som har identifierats är inte av tillräcklig kvalitet för att Socialstyrelsen ska kunna evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp
tagit ställning till behandlingens effekter.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid aggressiv parodontit är en god egenvård (munhygien) av avgörande
betydelse för utfallet av de aktiva behandlingsåtgärderna och för att
förebygga sjukdomsrecidiv (expertgruppsbedömning).
Det finns inga studier av god kvalitet som utvärderar effekten av enbart förbättrad munhygien på tillståndet aggressiv parodontit.
Effektiv munhygien som enda åtgärd kan i viss mån påverka
bakteriefloran i tandköttsfickorna [1, 2], men vid parodontit är effekten på
djupa tandköttsfickor och förhindrandet av en fortsatt parodontitprogression
ringa [3-5]. Behandling av kronisk parodontit utan att god munhygien etableras förhindrar inte en fortsatt tandfästeförlust [6, 7]. Däremot leder
munhygieninstruktioner kombinerat med professionella mekaniska infektionsbehandlingar (icke-kirurgiska eller kirugiska) för avlägsnade av
bakterieplack och mineraliserade beläggningar till parodontal utläkning och
prevention av fortsatta stödjevävnadsförluster [3-7]. En effektiv egenvård
(munhygien) är således av avgörande betydelse för ett positivt behandlingsresultat av de aktiva behandlingsinsatserna. Motsvarande gäller vid behandling av aggressiv parodontit, vilket verifieras i behandlingsstudier med fem
års uppföljning [8-11].
SBU:s rapport från 2004 [12] visar att upprepade utbildningar förmedlade
av professionella leder till ökad kunskap om munhygien (evidensstyrka 3),
och om ökad kunskap ska leda till de önskade beteendeförändringarna är det
nödvändigt med upprepade instruktioner från professionella.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
–
Hälsoekonomisk bedömning
Vid aggressiv parodontit bedöms förbättrad munhygien (egenvård) vara
avgörande för ett positivt behandlingsutfall. Behandlingen för att uppnå en
förbättrad munhygien är individanpassad och innebär vanligen munhygieninstruktioner och träning, vid två till tre tillfällen (à 40 minuter). Kostnaden
beräknas till mellan 800 och 1 200 kronor enligt referensprislistan och skatttas som låg per vunnen effekt. Bedömningen tar inte hänsyn till metoden
och då det saknas effektstorlek ska skattningen endast ses som en vägledning. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad
på en expertgruppsbedömning.
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C8.2
Tillstånd: Aggressiv parodontit
Åtgärd: Tandkräm med tillsats av antimikrobiell substans
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en mycket stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 1 är
den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Daglig användning av tandkräm
med en tillsats av någon antimikrobiell substans (till exempel triklosan och copolymer) har ingen till låg tilläggseffekt och därmed också mycket liten möjlighet
att ytterligare påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden
per vunnen effekt är hög. Tandkrämens effekt har bedömts av Socialstyrelsens
expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en mycket stor påverkan på den orala hälsan till följd av
en måttlig grad av smärta eller obehag, en stor till mycket stor grad av sjukdom eller vävnadsskada, en måttlig grad av nedsatt förmåga att äta, tugga
eller tala, en måttlig till stor grad av påverkan psykologiskt och socialt, en
liten till måttlig framtida risk för smärta eller obehag, en mycket stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en stor framtida risk för nedsatt
förmåga att äta, tugga eller tala och en stor framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Underlaget som har identifierats är inte av tillräcklig kvalitet för att Socialstyrelsen ska kunna evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp
tagit ställning till behandlingens effekter.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid aggressiv parodontit har daglig användning av tandkräm med en tillsats av någon antimikrobiell substans (till exempel triklosan i
kombination med copolymer) ingen till låg tilläggseffekt avseende reduktion av tillståndets kliniska symtom jämfört med användning av
konventionell fluortandkräm (expertgruppsbedömning).
Det finns inga studier av god kvalitet som utvärderar tilläggseffekten av
användandet av tandkräm med en antimikrobiell substans (antiseptika) vid
tillståndet aggressiv parodontit.
I SBU:s sammanställning från 2004 [1] konkluderas följande: ”Tandkräm
innehållande tennfluorid, aminofluorid eller tennfluorid, klorhexidin eller
kombination av triklosan och copolymer reducerar gingivit i högre grad
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jämfört med konventionell fluortandkräm (Evidensstyrka 3)”. Till skillnad
från gingivit föreligger vid aggressiv parodontit, liksom vid kronisk
parodontit, fördjupade tandköttsfickor med en bakteriell biofilm som inte är
åtkomlig med tandborstning.
Vid behandling av tillståndet kronisk parodontit finns ett begränsat
underlag för att användning av tandkräm inkluderande en antimikrobiell
substans (triklosan i kombination med copolymer) kan minska den
parodontala sjukdomsutvecklingen (se tandkräm med antimikrobiell substans vid kronisk parodontit), men att effekten är låg enligt Socialstyrelsens
bedömning. Motsvarande gäller sannolikt även för aggressiv parodontit.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
–
Hälsoekonomisk bedömning
Vid aggressiv parodontit har daglig användning av tandkräm med en tillsats
av någon antimikrobiell substans (till exempel triklosan och copolymer)
ingen till låg tilläggseffekt. Även om åtgärden har en viss tilläggseffekt avseende reduktion av tillståndets kliniska symtom jämfört med enbart fluortandkräm, bedöms åtgärden generera en hög kostnad per vunnen effekt. Det
hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en
expertgruppsbedömning.
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C8.3
Tillstånd: Aggressiv parodontit
Åtgärd: Munsköljning med antiseptisk lösning som komplement
till tandborstning
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en mycket stor för påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att
1 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Dagliga sköljningar med en
antiseptisk lösning som ett komplement till tandborstning saknar tilläggseffekt
och därmed saknas också möjligheten att ytterligare påverka den orala hälsan.
Socialstyrelsen har bedömt att åtgärden inte är kostnadseffektiv. Sköljningens
effekt har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga
underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en mycket stor påverkan på den orala hälsan till följd av
en måttlig grad av smärta eller obehag, en stor till mycket stor grad av sjukdom eller vävnadsskada, en måttlig grad av nedsatt förmåga att äta, tugga
eller tala, en måttlig till stor grad av påverkan psykologiskt och socialt, en
liten till måttlig framtida risk för smärta eller obehag, en mycket stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en stor framtida risk för nedsatt
förmåga att äta, tugga eller tala och en stor framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Underlaget som har identifierats är inte av tillräcklig kvalitet för att Socialstyrelsen ska kunna evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp
tagit ställning till behandlingens effekter.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid aggressiv parodontit har användning av antiseptiska munsköljningsmedel som ett komplement till tandborstning ingen effekt på tillståndets
kliniska symtom (expertgruppsbedömning).
Inget vetenskapligt underlag föreligger avseende effekten av munsköljningar med en antiseptisk lösning på de kliniska parametrar som är associerade
med aggressiv parodontit. Vid munsköljningar fås ingen penetration av
lösningen under tandköttskanten [1], vilket innebär att någon effekt i djupa
tandköttsfickor inte kan förväntas. Detta stöds av observationer i en
sexmånaders studie [2] som visar att dagliga munsköljningar med en 0,2procentig klorhexidinlösning som ett komplement till tandborstning inte
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hade någon signifikant effekt på fickdjupet eller blödningarna vid ficksonderingar jämfört med sköljningar med en placebolösning.
Eftersom effekten av munsköljningar med en antiseptisk lösning begränsas till det supragingivala området är det Socialstyrelsens expertgruppsbedömning att vid tillståndet aggressiv parodontit har munsköljningar med en
antiseptisk lösning som tilläggsbehandling ingen effekt på tillståndets kliniska symtom.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Hälsoekonomisk bedömning
Vid aggressiv parodontit har användning av antiseptiska munsköljningsmedel som ett komplement till tandborstning ingen effekt på tillståndets kliniska symtom. Då tilläggseffekt saknas bedöms åtgärden inte vara kostnadseffektiv. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är
baserad på en expertgruppsbedömning.
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C8.4
Tillstånd: Aggressiv parodontit
Åtgärd: Rökstopp
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en mycket stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 1 är
den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Rökstopp som ett tillägg till
infektionsbehandlingar har en låg till måttlig positiv effekt och har därmed också
en möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att
åtgärden är kostnadseffektiv då ett rökstopp också innebär andra positiva följdeffekter. Rökstoppets effekt har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom
det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en mycket stor påverkan på den orala hälsan till följd av
en måttlig grad av smärta eller obehag, en stor till mycket stor grad av sjukdom eller vävnadsskada, en måttlig grad av nedsatt förmåga att äta, tugga
eller tala, en måttlig till stor grad av påverkan psykologiskt och socialt, en
liten till måttlig framtida risk för smärta eller obehag, en mycket stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en stor framtida risk för nedsatt
förmåga att äta, tugga eller tala och en stor framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Underlaget som har identifierats är inte av tillräcklig kvalitet för att Socialstyrelsen ska kunna evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp
tagit ställning till behandlingens effekter.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

Vid aggressiv parodontit har rökstopp som ett tillägg till infektionsbehandlingar sannolikt
 låg till måttlig positiv effekt på ett minskat ficksonderingsdjup
(expertgruppsbedömning)
 ingen till låg effekt på förändringar i den kliniska tandfästenivån och
blödningsfrekvensen vid ficksonderingar (expertgruppsbedömning).
Det finns inga studier som utvärderar effekten av rökstopp på tillståndet
aggressiv parodontit.
Vid behandling av tillståndet kronisk parodontit finns ett begränsat underlag för att rökstopp som ett tillägg till infektionsbehandlingar har en låg
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till måttlig positiv effekt på ett minskat ficksonderingsdjup, men ingen till
låg effekt på förändringar i den kliniska tandfästenivån eller på minskningar
i blödningsfrekvensen vid ficksonderingar. I en SBU-rapport om rökning
och ohälsa i munnen [1] redovisas ett sämre utfall av parodontitbehandlingar för rökare jämfört med icke-rökare (tillståndet och typen av behandling är
inte redovisad).
Socialstyrelsens expertgruppsbedömning är att vid aggressiv parodontit är
sannolikt effekten av rökstopp som ett tillägg till infektionsbehandlingar
jämförbar med den vid behandling av kronisk parodontit.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
–
Hälsoekonomisk bedömning
Vid aggressiv parodontit har rökstopp som ett tillägg till infektionsbehandlingar en låg till måttlig positiv effekt på tillståndets kliniska symtom. Det
saknas information om effekten av olika rökavvänjningsmetoder. I en SBUrapport (Metoder för rökavvänjning, SBU:1998:138) visas att olika åtgärder,
allt från enklare information och råd till mer omfattande råd och beteendeterapier från läkare, tandläkare eller tandhygienister, riktade mot rökstopp
resulterade i att mellan 4 och 10 procent av personerna var rökfria tre–tolv
månader efter insatsen. Beräknat på en kostnad för en kort rådgivning på
cirka 500 kronor och behandlingseffekten att 5 procent slutar röka ger detta
en kostnad på 10 000 kronor per person som slutar röka. Förutom de positiva allmänmedicinska effekterna av ett rökstopp förväntas också en viss
effekt i form av en minskad risk för stödjevävnadsförluster. Detta sammantaget pekar på att rökstopp är kostnadseffektivt.

Referenser
1.

SBU. Rökning och ohälsa i munnen. Rapport nr 157 2002.

317

C9.1
Tillstånd: Aggressiv parodontit
Åtgärd: Mekanisk infektionsbehandling – sektionsvis – för avlägsnande av bakterieplack och mineraliserade beläggningar
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en mycket stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 1 är
den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Ett professionellt icke-kirurgiskt
avlägsnande av plack och mineraliserade beläggningar (sektionsvis) har en god
klinisk effekt och därmed stor möjlighet att positivt påverka den orala hälsan.
Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per förhindrad tandförlust är låg. Åtgärdens effekt har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en mycket stor påverkan på den orala hälsan till följd av
en måttlig grad av smärta eller obehag, en stor till mycket stor grad av sjukdom eller vävnadsskada, en måttlig grad av nedsatt förmåga att äta, tugga
eller tala, en måttlig till stor grad av påverkan psykologiskt och socialt, en
liten till måttlig framtida risk för smärta eller obehag, en mycket stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en stor framtida risk för nedsatt
förmåga att äta, tugga eller tala och en stor framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Underlaget som har identifierats är inte av tillräcklig kvalitet för att Socialstyrelsen ska kunna evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp
tagit ställning till behandlingens effekter.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid aggressiv parodontit har icke-kirurgiska mekaniska infektionsbehandlingar en måttlig till hög effekt på tillståndets kliniska symtom, och
den är jämförbar med den vid motsvarande behandling av kronisk parodontit (expertgruppsbedömning).
Det finns inga studier av god kvalitet som utvärderar effekten av ickekirurgiska mekaniska infektionsbehandlingar (”scaling” och rotplaning) i
jämförelse med en obehandlad kontrollgrupp vid behandling av aggressiv
parodontit. Ett skäl är att det ur etisk synvinkel inte är möjligt att genomföra
studier med en subgingivalt obehandlad kontrollgrupp eftersom aggressiv
parodontit karaktäriseras av en snabb sjukdomsprogression.
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Subgingivala mekaniska infektionsbehandlingar, utförda som kontrollbehandlingar i sex väldesignade randomiserade kontrollerade studier [1-6] där
effekten av tilläggsbehandlingar med antibiotika studerades vid ickekirurgiska behandlingar av aggressiv parodontit, utgör ett visst underlag.
Studierna inkluderar totalt 73 vuxna personer. Med ett initialt ficksonderingsdjup av i medeltal 4,1–5,9 mm i de sex studierna erhölls en fickdjupsreduktion som var 0,7–1,3 mm vid uppföljningen tre–sex månader
efter den genomförda behandlingen. Förbättringen i klinisk tandfästenivå
var 0,4–1,0 mm. I jämförelse med enbart munhygieninstruktion [6] visar
subgingival mekanisk infektionsbehandling signifikant större effekt på kliniska utfallsmått (2.2 mm större fickdjupsreduktion och 1.6 mm större vinst
i klinisk tandfästenivå vid initialt medelfickdjup på 6.5 mm).
Storleken på behandlingseffekten är jämförbar med den som har redovisats i en metaanalys av motsvarande behandling vid kronisk parodontit [7],
vilken visar att vid ett initialt sonderingsdjup av 4–6 mm är reduktionen i
ficksonderingsdjup 1,1 mm och vinsten i klinisk tandfästenivå är 0,6 mm
(konfidensintervall 0,4–0,8 respektive 0,7–1,4).
Socialstyrelsens expertgruppsbedömning är att vid aggressiv parodontit
har icke-kirurgiska mekaniska infektionsbehandlingar en måttlig till hög
effekt på tillståndets kliniska symtom och effekten är jämförbar med den vid
motsvarande behandling av kronisk parodontit.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
–
Hälsoekonomisk bedömning
Vid aggressiv parodontit har icke-kirurgiska mekaniska infektionsbehandlingar en god effekt motsvarande den som uppnås vid behandling av kronisk
parodontit. Åtgärden bedöms generera en låg kostnad per förhindrad tandförlust. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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C9.2
Tillstånd: Aggressiv parodontit
Åtgärd: Mekanisk infektionsbehandling – ”full-mouth” – för avlägsnande av bakterieplack och mineraliserade beläggningar
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en mycket stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 1 är
den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Ett professionellt icke-kirurgiskt
avlägsnande av plack och mineraliserade beläggningar (”full-mouth”) har en god
klinisk effekt och därmed stor möjlighet att positivt påverka den orala hälsan.
Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per förhindrad tandförlust är låg. Åtgärdens effekt har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en mycket stor påverkan på den orala hälsan till följd av
en måttlig grad av smärta eller obehag, en stor till mycket stor grad av sjukdom eller vävnadsskada, en måttlig grad av nedsatt förmåga att äta, tugga
eller tala, en måttlig till stor grad av påverkan psykologiskt och socialt, en
liten till måttlig framtida risk för smärta eller obehag, en mycket stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en stor framtida risk för nedsatt
förmåga att äta, tugga eller tala och en stor framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
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Vilka studier ingår i granskningen?
Underlaget som har identifierats är inte av tillräcklig kvalitet för att Socialstyrelsen ska kunna evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp
tagit ställning till behandlingens effekter.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid aggressiv parodontit föreligger ingen kliniskt signifikant skillnad i
behandlingseffekten mellan ”full-mouth” och sektionsvis mekanisk infektionsbehandling avseende reduktionen av tillståndets kliniska symtom
(expertgruppsbedömning).
Ett behandlingskoncept för avlägsnade av bakterieplack och mineraliserade
beläggningar (”scaling” och rotplaning) är att koncentrera instrumenteringen
av samtliga tänder och tandköttsfickor till ett–två behandlingstillfällen inom
24 timmar (så kallad ”full-mouth”-instrumentering) för att minska risken för
reinfektion av de behandlade fickorna från ännu obehandlade patologiska
tandköttsfickor.
Endast en randomiserad kontrollerad studie med ett medelhögt bevisvärde
[1] föreligger. I denna studie jämförs ”full-mouth”-instrumentering utförd
vid två behandlingstillfällen inom 24 timmar och sektionsvis
instrumentering inom en tidsram av 14 dagar. För båda behandlingskoncepten var den totala behandlingstiden för instrumenteringen cirka fyra timmar.
Samtliga personer erhöll en tilläggsbehandling med systemisk antibiotika
under sju dagar (amoxicillin + metronidazol). Studien visar inga kliniskt
signifikanta skillnader i behandlingseffekten avseende minskning i
inflammationen (blödningsindex) och ficksonderingsdjupet eller någon
förändring i den kliniska tandfästenivån, i jämförelse med en sektionsvis
instrumentering. Båda behandlingsprogrammen resulterade i en kliniskt signifikant förbättring av parodontalstatusen och effekten var likvärdig den vid
behandling av kronisk parodontit.
I en Cochrane-översikt [2] redovisas behandlingseffekten av ”fullmouth”-instrumentering vid tillståndet kronisk parodontit. En metaanalys
inkluderande fem randomiserade kontrollerade studier visar inga kliniskt
signifikanta skillnader med avseende på reduktion av inflammationen
(blödningsindex) och ficksonderingsdjupet eller förändring i den kliniska
tandfästenivån, i jämförelse med en sektionsvis instrumentering med en–två
veckors intervall.
Det föreligger följaktligen ingen evidens för några skillnader i
behandlingseffekt mellan ”full-mouth”-instrumentering och sektionsvis
utförd instrumentering. Socialstyrelsens expertgruppsbedömning är att båda
behandlingsmetoderna har en måttlig till hög effekt på tillståndets kliniska
symtom.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Förekomst av aftösa läsioner efter ”full-mouth”-instrumentering har rapporterats.
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Hälsoekonomisk bedömning
Vid aggressiv parodontit har ”full-mouth” subgingival instrumentering en
måttlig till hög effekt på att minska tillståndets kliniska symtom och effekten bedöms likvärdig med den som uppnås med sektionsvis instrumentering.
Såväl ”full-mouth” som sektionsvis subgingival instrumentering för avlägsnande av plack och mineraliserade beläggningar vid kronisk parodontit bedöms generera en låg kostnad per förhindrad tandförlust. Förutsatt att metoden är möjlig att genomföra för såväl patienterna (längre tid för besöket och
möjligen minskad komfort) som terapeuterna (när det gäller hård arbetsbelastning i ett längre perspektiv), medför den minskade tidsåtgången att metoden kan vara mer kostnadseffektiv jämfört med en sektionsvis instrumentering. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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C9.3
Tillstånd: Aggressiv parodontit
Åtgärd: Mekanisk infektionsbehandling – ”full-mouth disinfection” – för avlägsnande av bakterieplack och mineraliserade
beläggningar
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en mycket stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 1 är
den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. En omfattande desinfektion i
kombination med ett professionellt avlägsnande av plack och mineraliserade beläggningar (”full-mouth disinfection”) saknar tilläggseffekt och därmed saknas
också möjlighet att ytterligare påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att åtgärden inte är kostnadseffektiv. Desinfektionens tilläggseffekt har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är
bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en mycket stor påverkan på den orala hälsan till följd av
en måttlig grad av smärta eller obehag, en stor till mycket stor grad av sjukdom eller vävnadsskada, en måttlig grad av nedsatt förmåga att äta, tugga
eller tala, en måttlig till stor grad av påverkan psykologiskt och socialt, en
liten till måttlig framtida risk för smärta eller obehag, en mycket stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en stor framtida risk för nedsatt
förmåga att äta, tugga eller tala och en stor framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Underlaget som har identifierats är inte av tillräcklig kvalitet för att Socialstyrelsen ska kunna evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp
tagit ställning till behandlingens effekter.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid aggressiv parodontit föreligger ingen kliniskt signifikant skillnad i
behandlingseffekten mellan ”full-mouth disinfection” och en sektionsvis
mekanisk infektionsbehandling avseende reduktionen av tillståndets kliniska symtom (expertgruppsbedömning).
”Full-mouth disinfection” innefattar en mekanisk infektionsbehandling av
samtliga tandköttsfickor vid ett–två behandlingstillfällen inom 24 timmar
samt tungborstning och -skrapning och en antimikrobiell behandling med
antiseptika (spolning av tandköttsfickor, munsköljning, sprayning av
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tonsiller) med syfte att eliminera parodontitassocierade bakterier i munålan i
sin helhet.
En randomiserad kontrollerad studie med ett medelhögt bevisvärde [1]
inkluderande 16 personer med aggressiv parodontit och en uppföljningstid
av åtta månader identifierades. I denna studie jämförs ”full-mouth
disinfection” med en sektionsvis instrumentering med 14 dagars intervall.
För båda behandlingskoncepten var behandlingstiden för ”scaling” och rotplaning cirka en timme per kvadrant. Som tilläggsbehandling erhöll testgruppen ett omfattande disinfektionsprogram med klorhexidin, medan ingen
tilläggsbehandling gavs till de personer som fick en sektionsvis instrumentering. Studien visar ingen kliniskt signifikant skillnad i behandlingseffekten
med ”full-mouth disinfection” jämfört med en traditionell sektionsvis
instrumentering med avseende på reduktion av inflammationen
(blödningsindex) och ficksonderingsdjupet. Signifikant större vinst av den
kliniska tandfästenivån noterades i fickor med ett initialt djup av 5–6 mm,
men inte i fickor som initialt var mer än 6 mm djupa. Båda
behandlingsmetoderna resulterade i en kliniskt signifikant förbättring av
parodontalstatusen och effekten var likvärdig med den vid behandling av
kronisk parodontit.
I en dubbel-blind randomiserad kontrollerad studie över tre månader [2],
vilken utvärderade effekten av tilläggsbehandlingen med en antimikrobiell
lösning (klorhexidin) vid behandling av aggressiv parodontit enligt
konceptet ”full-mouth disinfection”, noterades inga signifikanta skillnader i
de kliniska eller mikrobiologiska effektmåtten jämfört med kontrollgruppen
som fick en tilläggsbehandling med en placebolösning.
Vid tillståndet kronisk parodontit föreligger det ett gott vetenskapligt
underlag för att ”full-mouth disinfection” inte resulterar i någon kliniskt
signifikant skillnad avseende reduktion av inflammationen (blödningsindex)
och ficksonderingsdjupet eller förändring i den kliniska tandfästenivån,
jämfört med en sektionsvis instrumentering med en–två veckors intervall
eller en ”full-mouth”-instrumentering.
Sammantaget
visar
underlaget
enligt
Socialstyrelsens
expertgruppsbedömning att ingen skillnad föreligger i behandlingseffekt
mellan en ”full-mouth disinfection” och en sektionsvis utförd
instrumentering.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter är beskrivna.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid aggressiv parodontit är behandlingseffekten av ”full-mouth disinfection” likvärdig med den för sektionsvis och ”full-mouth”instrumenteringar. Då metoden innebär ett tillägg av klorhexidin och inte är
mer effektiv än sektionsvis instrumentering och ”full-mouth”instrumentering är metoden inte kostnadseffektiv. Det hälsoekonomiska
underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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C9.4
Tillstånd: Aggressiv parodontit
Åtgärd: Laser vid infektionsbehandling för avlägsnande av bakterieplack och mineraliserade beläggningar
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en mycket stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 1 är
den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Ett professionellt avlägsnande
av plack och mineraliserade beläggningar med Er:YAG-laser har sannolikt en
god klinisk effekt motsvarande den för mekanisk infektionsbehandling och därmed också möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har
bedömt att behandlingen inte är kostnadseffektiv i jämförelse med mekaniska
infektionsbehandlingar. Laserbehandlingens effekt har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en mycket stor påverkan på den orala hälsan till följd av
en måttlig grad av smärta eller obehag, en stor till mycket stor grad av sjukdom eller vävnadsskada, en måttlig grad av nedsatt förmåga att äta, tugga
eller tala, en måttlig till stor grad av påverkan psykologiskt och socialt, en
liten till måttlig framtida risk för smärta eller obehag, en mycket stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en stor framtida risk för nedsatt
förmåga att äta, tugga eller tala och en stor framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
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Vilka studier ingår i granskningen?
Underlaget som har identifierats är inte av tillräcklig kvalitet för att Socialstyrelsen ska kunna evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp
tagit ställning till behandlingens effekter.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid aggressiv parodontit kan icke-kirurgiska behandlingar med Er:YAGlaser eller diode-laser (980nm) förväntas ha en reducerande effekt på tillståndets kliniska symtom som är jämförbar med den vid mekaniska infektionsbehandlingar som ”scaling” och rotplaning (expertgruppsbedömning).
Det vetenskapliga underlaget för att värdera den kliniska nyttan av laser som
ett instrument vid icke-kirurgisk subgingival infektionskontroll vid aggressiv parodontit är begränsat till en randomiserad kontrollerad studie med medelhögt bevisvärde [1]. Studien som inkluderar 30 individer och har 6 mån
uppföljning visar ingen signifikant skillnad i behandlingseffekt med diode
laser (980 nm) jämfört med mekanisk infektionsbehandling med handinstrument (fickdjupsreduktion 2.0 mm/2.3 mm och vinst i klinisk tandfästenivå 1.9 mm/1.9 mm). Som tillägg till mekanisk instrumentering erhölls 0.5
mm större reduktion i ficksonderingsdjup och 0.2 mm större vinst i klinisk
tandfästenivå jämfört med enbart mekanisk instrumentering. Ingen skillnad
noteras dock avseende reduktion i blödning vid ficksondering.
Den typ av laser som anses bäst lämpad för subgingival debridering av infekterade rotytor är Er:YAG-laser [2]. Det vetenskapliga underlaget avseende dess effekt vid icke-kirurgiska behandlingar av kronisk parodontit visar en jämförbar effekt med den vid mekanisk subgingival instrumentering
(se rad C4.4) . Användningen av Er:YAG-laser som en tilläggbehandling
vid ultraljudsinstrumentering ger inget förbättrat läkningsresultat [3]. Socialstyrelsens expertgruppsbedömning är att motsvarande behandlingseffekter
bör kunna förväntas även för tillståndet aggressiv parodontit.
Inga studier avseende effekten av andra typer av laser (exempelvis koldioxid-, Nd:YAG-, Nd:YAP-laser) vid icke-kirurgisk behandling av kronisk
eller aggressiv parodontit och med en uppföljning av minst sex månader
föreligger. Studier med kortare uppföljningstid har dock inte kunnat visa på
någon behandlingseffekt med koldioxid-, Nd:YAG-, Nd:YAP- eller diodlaser med varierande våglängd, motsvarande den för mekaniska infektionsbehandlingar, eller någon tilläggseffekt i kombination med konventionella
instrumenteringar [2, 4].
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
–
Hälsoekonomisk bedömning
Vid aggressiv parodontit har icke-kirurgiska behandlingar med Er:YAGlaser sannolikt en minskande effekt på de kliniska symtomen. Eftersom
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kostnaden är högre och behandlingseffekten bedöms likvärdig med den som
uppnås med mekaniska infektionsbehandlingar är laserbehandling inte kostnadseffektiv. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är
baserad på en expertgruppsbedömning.
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C10.1
Tillstånd: Aggressiv parodontit
Åtgärd: Spolning av tandköttsfickor med antimikrobiell lösning
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en mycket stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 1 är
den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Spolning av tandköttsfickor
saknar effekt och Socialstyrelsen har bedömt att metoden därmed inte är kostnadseffektiv. Effekten av spolning har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp
eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en mycket stor påverkan på den orala hälsan till följd av
en måttlig grad av smärta eller obehag, en stor till mycket stor grad av sjukdom eller vävnadsskada, en måttlig grad av nedsatt förmåga att äta, tugga
eller tala, en måttlig till stor grad av påverkan psykologiskt och socialt, en
liten till måttlig framtida risk för smärta eller obehag, en mycket stor fram-
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tida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en stor framtida risk för nedsatt
förmåga att äta, tugga eller tala och en stor framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Underlaget som har identifierats är inte av tillräcklig kvalitet för att Socialstyrelsen ska kunna evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp
tagit ställning till behandlingens effekter.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid aggressiv parodontit har spolning av tandköttsfickorna med en
antimikrobiell lösning, som enda behandling eller som tilläggsbehandling
till en subgingival mekanisk infektionsbehandling, ingen kliniskt
signifikant behandlingseffekt (expertgruppsbedömning).
Spolning av tandköttsfickor med en antibakteriell lösning, som en solitär
åtgärd eller som ett tillägg till en subgingival mekanisk infektionsbehandling, syftar till att reducera mängden bakterier och förbättra
läkningsresultatet. Här föreligger en relevant randomiserad kontrollerad
studie med ett medelhögt bevisvärde [1], men med endast tre månaders uppföljningstid. Studien inkluderar 19 personer som randomiserades till behandling med ultraljudsinstrumentering med en 0,02-procentig klorhexidinlösning eller en placebolösning som spolvätska. I samband med behandlingen utfördes också tungborstningar och munsköljningar under en minut med
en 0,2-procentig klorhexidinlösning alternativt placebolösning. Ingen signifikant effekt avseende de kliniska eller mikrobiologiska effektmåtten redovisas för klorhexidin som tilläggsbehandling jämfört med placebolösningen
vid uppföljningen tre månader efter behandlingen.
Vid tillståndet kronisk parodontit föreligger visst vetenskapligt underlag
för att spolning med antiseptisk lösning (klorhexidin eller jodlösning) i
samband med manuell eller maskinell instrumentering saknar kliniskt signifikant tilläggseffekt (se rad C5.1). Det är tydligt att exponeringstiden av den
antimikrobiella lösningen i tandköttsfickan vid spolning inte är tillräcklig
för att kunna erhålla effekt på den subgingivala mikrofloran, utöver den rena
spoleffekten.
.
Socialstyrelsens expertgruppsbedömning är att spolning med antiseptisk
lösning, som enda behandling eller som en tilläggsbehandling vid manuell
eller maskinell instrumentering, inte har någon kliniskt signifikant effekt vid
tillståndet aggressiv parodontit.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter är beskrivna i underlaget.
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Hälsoekonomisk bedömning
Vid aggressiv parodontit har spolningar av tandköttsfickor med en
antimikrobiell lösning, som enda behandling eller som en tilläggsbehandling
till en subgingival mekanisk infektionsbehandling, ingen behandlingseffekt.
Då metoden saknar tilläggseffekt bedöms åtgärden inte vara kostnadseffektiv. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad
på en expertgruppsbedömning.
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C10.2
Tillstånd: Aggressiv parodontit
Åtgärd: Lokal behandling med klorhexidingel
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en mycket stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 1 är
den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Användningen av klorhexidingel i behandlingen av tandköttsfickor saknar effekt och Socialstyrelsen har
bedömt att metoden därmed inte är kostnadseffektiv. Effekten av gel har bedömts
av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en mycket stor påverkan på den orala hälsan till följd av
en måttlig grad av smärta eller obehag, en stor till mycket stor grad av sjukdom eller vävnadsskada, en måttlig grad av nedsatt förmåga att äta, tugga
eller tala, en måttlig till stor grad av påverkan psykologiskt och socialt, en
liten till måttlig framtida risk för smärta eller obehag, en mycket stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en stor framtida risk för nedsatt
förmåga att äta, tugga eller tala och en stor framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
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Vilka studier ingår i granskningen?
Underlaget som har identifierats är inte av tillräcklig kvalitet för att Socialstyrelsen ska kunna evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp
tagit ställning till behandlingens effekter.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid aggressiv parodontit har subgingivala applikationer av
klorhexidingel som en tilläggsbehandling till en subgingival mekanisk infektionsbehandling ingen kliniskt signifikant behandlingseffekt
(expertgruppsbedömning).
Inget underlag föreligger för att värdera eventuell behandlingseffekt av
subgingivala applikationer av klorhexidingel vid tillståndet aggressiv
parodontit.
Studier avseende effekten av subgingivala applikationer av 1–2-procentig
klorhexidingel som en tilläggsbehandling till en mekanisk infektionsbehandling vid behandling av kronisk parodontit har inte kunnat verifiera någon
signifikant effekt på den subgingivala mikrofloran eller på de kliniska parametrarna jämfört med placebogel [1]. Även om den subgingivala
mikrofloran vid aggressiv parodontit till viss del skiljer sig från den vid
kronisk parodontit [2] är det Socialstyrelsens expertgruppsbedömning att
tilläggsbehandlingen med subgingival applikation av klorhexidingel inte
heller har någon kliniskt signifikant effekt vid tillståndet aggressiv parodontit.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Hälsoekonomisk bedömning
Vid aggressiv parodontit har subgingivala lokala behandlingar med klorhexidingel, som enda behandling eller som en tilläggsbehandling efter en
subgingival mekanisk infektionsbehandling, ingen kliniskt signifikant
behandlingseffekt och åtgärden bedöms därför inte kostnadseffektiv. Det
hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en
expertgruppsbedömning.
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C10.3
Tillstånd: Aggressiv parodontit
Åtgärd: Lokal tilläggsbehandling med klorhexidinchip
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en mycket stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 1 är
den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Användningen av klorhexidinchip i behandlingen av tandköttsfickor har ingen till låg tilläggseffekt och därmed
en mycket liten möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen
har bedömt att kostnaden är hög per vunnen effekt. Effekten av klorhexidinchip
har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en mycket stor påverkan på den orala hälsan till följd av
en måttlig grad av smärta eller obehag, en stor till mycket stor grad av sjukdom eller vävnadsskada, en måttlig grad av nedsatt förmåga att äta, tugga
eller tala, en måttlig till stor grad av påverkan psykologiskt och socialt, en
liten till måttlig framtida risk för smärta eller obehag, en mycket stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en stor framtida risk för nedsatt
förmåga att äta, tugga eller tala och en stor framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Underlaget som har identifierats är inte av tillräcklig kvalitet för att Socialstyrelsen ska kunna evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp
tagit ställning till behandlingens effekter.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid aggressiv parodontit har lokala behandlingar med klorhexidinchip
som en tilläggsbehandling till en subgingival mekanisk infektionsbehandling ingen till låg tilläggseffekt (expertgruppsbedömning).
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Det saknas vetenskapliga studier av god kvalitet som utvärderar
tilläggseffekten av klorhexidinchip vid behandlingen av aggressiv
parodontit. Vid behandlingen av kronisk parodontit ger klorhexidinchip som
en tilläggsbehandling efter en subgingival mekanisk infektionsbehandling i
medeltal ytterligare 0,35 mm reduktion i ficksonderingsdjupet och 0,18 mm
ökad vinst i den kliniska tandfästenivån (se rad C5.3, lokal
tilläggsbehandling med klorhexidinchip vid kronisk parodontit). Eftersom
den subgingivala mikrofloran vid aggressiv parodontit har annan
sammansättning jämfört med kronisk parodontit [1] är det inte givet att
motsvarande effekt av en tilläggsbehandling med klorhexidinchip kan
förväntas vid behandlingen av aggressiv parodontit.
I en studie med tre månaders uppföljning [2], inkluderande elva personer
med aggressiv parodontit redovisas ingen signifikant effekt av
tilläggsbehandlingen med klorhexidinchip vid en icke-kirurgisk
instrumentering.
I en randomiserad kontrollerad studie [3] utvärderas en tilläggsbehandling
med klorhexidinchip (vid baseline och tre månader) i jämförelse med
systemisk antibiotikabehandling (amoxicillin och metronidazol) efter
subgingival instrumentering (36 personer med aggressiv parodontit). Studien redovisar 1,2 mm i fickdjupsreduktion och 0,4 mm i vinst av klinisk
tandfästenivå efter sex månader i gruppen som fick en tilläggsbehandling
med klorhexidinchip. Denna storlek på förändringen är jämförbar med den
som kan förväntas efter enbart en subgingival instrumentering.
Socialstyrelsens expertgruppsbedömning är att evidens för en kliniskt
signifikant tilläggseffekt med lokala applikationer av klorhexidinchip vid
tillståndet aggressiv parodontit saknas.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Hälsoekonomisk bedömning
Vid aggressiv parodontit har upprepade lokala tilläggsbehandlingar med
klorhexidinchip efter en subgingival mekanisk infektionsbehandling ingen
till låg tilläggseffekt och metoden bedöms generera en hög kostnad per
vunnen effekt. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som
är baserad på en expertgruppsbedömning.
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C10.4
Tillstånd: Aggressiv parodontit
Åtgärd: Lokal tilläggsbehandling med antibiotika
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en mycket stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 1 är
den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Användningen av antibiotika
lokalt i behandlingen av tandköttsfickor har en låg tilläggseffekt och därmed finns
endast en liten möjlighet att ytterligare positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen beaktar den risk för resistensutveckling som alltid följer med användning av antibiotika och detta innebär att antibiotika bör övervägas först när det
finns risk för spridning av infektionen och när patientens allmäntillstånd är påverkat. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden är hög per vunnen effekt. Effekten av lokala antibiotikabehandlingar har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en mycket stor påverkan på den orala hälsan till följd av
en måttlig grad av smärta eller obehag, en stor till mycket stor grad av sjukdom eller vävnadsskada, en måttlig grad av nedsatt förmåga att äta, tugga
eller tala, en måttlig till stor grad av påverkan psykologiskt och socialt, en
liten till måttlig framtida risk för smärta eller obehag, en mycket stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en stor framtida risk för nedsatt
förmåga att äta, tugga eller tala och en stor framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Underlaget som har identifierats är inte av tillräcklig kvalitet för att Socialstyrelsen ska kunna evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp
tagit ställning till behandlingens effekter.

333

Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid aggressiv parodontit har lokala behandlingar med antibiotika som en
tilläggsbehandling till en mekanisk infektionsbehandling låg effekt på
tillståndets kliniska symtom (expertgruppsbedömning).
Litteratursökningen identifierar en randomiserad kontrollerad studie [1] med
en relevant kontrollgrupp och sex månaders uppföljningstid avseende effekten av tilläggsbehandlingar med lokalt applicerad antibiotika vid ickekirurgiska behandlingar av personer med aggressiv parodontit. Studien har
”split-mouth”-design och inkluderar endast åtta personer (lågt bevisvärde).
Tilläggsbehandlingen utgörs av en 10-procentig doxycyklingel som appliceras omedelbart efter en genomförd mekanisk subgingival instrumentering.
Studien redovisar en medelskillnad av 0,4 mm i ökad fickdjupsreduktion
och 0,2 mm i ökad vinst av klinisk tandfästenivå i jämförelse med enbart en
mekanisk infektionsbehandling sex månader efter den aktiva behandlingen.
För motsvarande tilläggsbehandling vid kronisk parodontit redovisar två
systematiska översikter [2, 3] en ökad reduktion i ficksonderingsdjupet av
0,2–0,4 mm och en ökad vinst i den kliniska tandfästenivån av 0,2–0,3 mm
med olika typer av antibiotika i jämförelse med enbart mekaniska infektionsbehandlingar. Socialstyrelsens expertgruppsbedömning är att liksom vid
behandlingen av kronisk parodontit har tilläggsbehandlingen med ett lokalt
applicerat antibiotikum låg effekt vid behandlingen av aggressiv parodontit.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter är beskrivna i underlaget. Risken
för resistensutveckling bör beaktas vid valet av behandling med antibiotika.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid aggressiv parodontit har lokala tilläggsbehandlingar med antibiotika i
samband med en subgingival mekanisk infektionsbehandling låg effekt och
åtgärden bedöms generera en hög kostnad per vunnen effekt. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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C10.5
Tillstånd: Aggressiv parodontit
Åtgärd: Systemisk tilläggsbehandling med antibiotika
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en mycket stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 1 är
den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Användningen av en systemisk
antibiotikabehandling har för detta tillstånd en tilläggseffekt till mekaniska infektionskontroller och därmed finns möjlighet att ytterligare positivt påverka den
orala hälsan. Socialstyrelsen beaktar den risk för resistensutveckling som alltid
följer med användning av antibiotika och detta innebär att antibiotika bör övervägas först när det finns risk för spridning av infektionen och när patientens allmäntillstånd är påverkat. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per förhindrad
tandförlust är låg. Effekten av behandlingen har bedömts med stöd från ett vetenskapligt underlag.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en mycket stor påverkan på den orala hälsan till följd av
en måttlig grad av smärta eller obehag, en stor till mycket stor grad av sjukdom eller vävnadsskada, en måttlig grad av nedsatt förmåga att äta, tugga
eller tala, en måttlig till stor grad av påverkan psykologiskt och socialt, en
liten till måttlig framtida risk för smärta eller obehag, en mycket stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en stor framtida risk för nedsatt
förmåga att äta, tugga eller tala och en stor framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
En relevant systematisk översikt [1] med ett högt bevisvärde och fokus på
effekten av systemiska antibiotikabehandlingar på parodontit identifierades.
Denna inkluderar tre randomiserade kontrollerade studier utvärderande behandlingen av aggressiv parodontit [2-4]. En kompletterande litteratursökning gav ytterligare fem randomiserade kontrollerade studier [5-9] som jämför behandlingsutfallet av subgingival mekanisk infektionsbehandling med
och utan en tilläggsbehandling med antibiotika. Fem av studierna visar ett
högt bevisvärde och de övriga ett medelhögt bevisvärde. Totalt ingår 284
personer i de åtta studierna med en uppföljningstid av 6–24 månader. I de
ingående studierna har olika typer av antibiotika använts: tetracyklin,
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doxycyklin, metronidazole och clindamycin samt en kombinationsbehandling med amoxicillin och metronidazol.

Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid aggressiv parodontit ger systemisk antibiotikabehandling som ett
tillägg till mekanisk infektionsbehandling ett förbättrat läkningsresultat
med 0,5 mm i fickdjupsreduktion och 0,4 mm i vinst i klinisk tandfästenivå (gott vetenskapligt underlag).
Sammantaget visar studierna att systemiska antibiotikabehandlingar som ett
tillägg till icke-kirurgiska mekaniska infektionsbehandlingar i medeltal resulterar i 0,5 mm större fickdjupsreduktion (relativ effekt 44 procent) och
0,4 mm större vinst i klinisk tandfästenivå (relativ effekt 71 procent) jämfört
med enbart mekanisk infektionsbehandling. Minskning i frekvens av blödning vid sondering är 23 procent större efter tilläggsbehandling (relativ effekt 77 procent).
Saknas någon information i studierna?
Underlaget möjliggör inte någon jämförande värdering av tilläggseffekten
för olika typer av antibiotika.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Mag- och tarmbesvär är vanligt förekommande, speciellt med kombinationsbehandlingar med amoxicillin och metronidazol.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid aggressiv parodontit har systemiska antibiotikabehandlingar som ett
tillägg till mekaniska infektionsbehandlingar en tilläggseffekt till en högre
kostnad. I förhållande till andra jämförbara tilläggsbehandlingar ger denna
metod en något högre effekt. Metoden bedöms därför generera en låg kostnad per förhindrad tandförlust. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av
en skattning som är baserad på expertgruppens slutsats.

Referenser
1.

2.

Haffajee, AD, Socransky, SS, Gunsolley, JC. Systemic anti-infective
periodontal therapy. A systematic review. Ann Periodontol. 2003;
8(1):115-81.
Hellden, LB, Listgarten, MA, Lindhe, J. The effect of tetracycline
and/or scaling on human periodontal disease. Journal of clinical
periodontology. 1979; 6(4):222-30.

336

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Palmer, RM, Watts, TL, Wilson, RF. A double-blind trial of
tetracycline in the management of early onset periodontitis. Journal
of clinical periodontology. 1996; 23(7):670-4.
Sigusch, B, Beier, M, Klinger, G, Pfister, W, Glockmann, E. A 2step non-surgical procedure and systemic antibiotics in the treatment
of rapidly progressive periodontitis. Journal of periodontology.
2001; 72(3):275-83.
Guerrero, A, Griffiths, GS, Nibali, L, Suvan, J, Moles, DR, Laurell,
L, et al. Adjunctive benefits of systemic amoxicillin and
metronidazole in non-surgical treatment of generalized aggressive
periodontitis: a randomized placebo-controlled clinical trial. Journal
of clinical periodontology. 2005; 32(10):1096-107.
Xajigeorgiou, C, Sakellari, D, Slini, T, Baka, A, Konstantinidis, A.
Clinical and microbiological effects of different antimicrobials on
generalized aggressive periodontitis. Journal of clinical
periodontology. 2006; 33(4):254-64.
Yek, EC, Cintan, S, Topcuoglu, N, Kulekci, G, Issever, H, Kantarci,
A. Efficacy of amoxicillin and metronidazole combination for the
management of generalized aggressive periodontitis. Journal of
periodontology. 2010; 81(7):964-74.
Varela, VM, Heller, D, Silva-Senem, MX, Torres, MC, Colombo,
AP, Feres-Filho, EJ. Systemic antimicrobials adjunctive to a
repeated mechanical and antiseptic therapy for aggressive
periodontitis: a 6-month randomized controlled trial. Journal of
periodontology. 2011; 82(8):1121-30.
Aimetti, M, Romano, F, Guzzi, N, Carnevale, G. Full-mouth
disinfection and systemic antimicrobial therapy in generalized
aggressive periodontitis: a randomized, placebo-controlled trial.
Journal of clinical periodontology. 2012; 39(3):284-94.

337

C10.6
Tillstånd: Aggressiv parodontit
Åtgärd: Systemisk tilläggsbehandling med antiinflammatoriskt
preparat (doxycyklin i låg dos)
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Det saknas underlag för att Socialstyrelsen ska kunna bedöma effekten av en
systemisk medikamentell tilläggsbehandling med antiinflammatoriska preparat
vid aggressiv parodontit. Framtida forskning förväntas tillföra kunskap.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en mycket stor påverkan på den orala hälsan till följd av
en måttlig grad av smärta eller obehag, en stor till mycket stor grad av sjukdom eller vävnadsskada, en måttlig grad av nedsatt förmåga att äta, tugga
eller tala, en måttlig till stor grad av påverkan psykologiskt och socialt, en
liten till måttlig framtida risk för smärta eller obehag, en mycket stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en stor framtida risk för nedsatt
förmåga att äta, tugga eller tala och en stor framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas för att Socialstyrelsen ska kunna evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit ställning till behandlingens effekter.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid aggressiv parodontit saknas det underlag för att bedöma effekten av
en systemisk tilläggsbehandling med ett antiinflammatoriskt preparat
(doxycyklin i låg dos).
Systemiska medikamentella behandlingar med antiinflammatoriskt
verksamma preparat som en tilläggsbehandling till mekaniska
infektionsbehandlingar syftar till att reducera det inflammatoriska
vävnadssvaret och nedbrytningen av tändernas stödjevävnad. Studier avseende behandlingseffekten på aggressiv parodontit av användning av en
generell systemisk medikamentell behandling med antiinflammatoriskt
verksamma preparat saknas.
Lågdosering av doxycyclin (20 mg två gånger per dag) under en period av
två–nio månader som en tilläggsbehandling till icke-kirurgiska mekaniska
infektionsbehandlingar av kronisk parodontit har visat en positiv
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korttidseffekt på läkningsresultatet i form av 0,4–0,5 mm större
fickdjupsreduktion och vinst i klinisk tandfästenivå [1]. Evidens saknas
dock för om den kliniska tilläggseffekten är bestående efter avslutad läkemedelsbehandling. Expertgruppen anser det inte möjligt att kunna värdera
eventuell nytta av tilläggsbehandlingen med antiinflammatoriska preparat
vid behandling av aggressiv parodontit.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Risken för resistensutveckling bör beaktas vid valet av behandling med antibiotika.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid aggressiv parodontit saknas underlag för att bedöma effekten av
tilläggsbehandlingar med doxycyclin i lågdos, varför någon bedömning av
kostnadseffektiviteten inte är aktuell.
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C11.1
Tillstånd: Aggressiv parodontit
Åtgärd: Kirurgisk behandling – gingivektomi – för infektionskontroll
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en mycket stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 1 är
den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Gingivektomi har en sämre
tilläggseffekt till icke-kirurgisk infektionskontroll jämfört med lambåkirurgi och
har mycket liten möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen
har bedömt att åtgärden inte är kostnadseffektiv. Effekten av gingivektomi har
bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är
bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en mycket stor påverkan på den orala hälsan till följd av
en måttlig grad av smärta eller obehag, en stor till mycket stor grad av sjukdom eller vävnadsskada, en måttlig grad av nedsatt förmåga att äta, tugga
eller tala, en måttlig till stor grad av påverkan psykologiskt och socialt, en
liten till måttlig framtida risk för smärta eller obehag, en mycket stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en stor framtida risk för nedsatt
förmåga att äta, tugga eller tala och en stor framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Underlaget som har identifierats är inte av tillräcklig kvalitet för att Socialstyrelsen ska kunna evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp
tagit ställning till behandlingens effekter.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid aggressiv parodontit ger en kirurgisk tilläggsbehandling med gingivektomi ett sämre behandlingsresultat än en tilläggsbehandling med lambåkirurgi (expertgruppsbedömning).
Inga relevanta randomiserade kontrollerade studier identifierades vid litteratursökningen för bedömning av behandlingseffekten av gingivektomi som
ett tillägg till icke-kirurgisk instrumentering.
Tillståndet aggressiv parodontit karakteriseras av en uttalad stödjevävnadsförlust och en frekvent förekomst av angulära bendefekter [1]. Vid parodontalkirurgisk behandling med syfte att skapa insyn och åtkomlighet för
adekvat instrumentering av den infekterade rotytan är därför lambåkirurgi
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att föredra framför gingivektomi. En jämförelse mellan olika kirurgiska tekniker för behandling av kronisk parodontit [2] visar att en fullständig utläkning av benfickorna erhölls med lambåkirurgi, medan det efter gingivektomi
kvarstod benfickor och i en del fall även förekom ytterligare stödjevävnadsförlust. Expertgruppen anser det rimligt att förvänta sig motsvarande behandlingsresultat vid tillståndet aggressiv parodontit.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
–
Hälsoekonomisk bedömning
Vid aggressiv parodontit ger en kirurgisk tilläggsbehandling med gingivektomi ett sämre behandlingsresultat än en tilläggsbehandling med lambåkirurgi. Åtgärden bedöms därför inte vara kostnadseffektiv. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.

Referenser
1.
2.

Tonetti, M, Mobelli, A. Clinical periodontology and implant
dentistry. Munksgaard: Blackwell. 2008.
Rosling, B, Nyman, S, Lindhe, J. The effect of systematic plaque
control on bone regeneration in infrabony pockets. Journal of
clinical periodontology. 1976; 3(1):38-53.

341

C11.2
Tillstånd: Aggressiv parodontit
Åtgärd: Kirurgisk behandling – lambåkirurgi – för infektionskontroll
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en mycket stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 1 är
den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Lambåkirurgi ger en tilläggseffekt till icke-kirurgisk infektionskontroll, främst för åtkomlighet av de kvarstående djupare tandköttsfickorna där den önskade läkningen inte har erhållits. Med
lambåkirurgi finns därmed en viss ytterligare möjlighet att positivt påverka den
orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden är måttlig till hög per förhindrad tandförlust. Effekten av lambåkirurgi har bedömts av Socialstyrelsens
expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en mycket stor påverkan på den orala hälsan till följd av
en måttlig grad av smärta eller obehag, en stor till mycket stor grad av sjukdom eller vävnadsskada, en måttlig grad av nedsatt förmåga att äta, tugga
eller tala, en måttlig till stor grad av påverkan psykologiskt och socialt, en
liten till måttlig framtida risk för smärta eller obehag, en mycket stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en stor framtida risk för nedsatt
förmåga att äta, tugga eller tala och en stor framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Underlaget som har identifierats är inte av tillräcklig kvalitet för att Socialstyrelsen ska kunna evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp
tagit ställning till behandlingens effekter.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid aggressiv parodontit ger mekanisk infektionskontroll i kombination
med lambåkirurgi en minskning av den gingivala inflammationen och
ficksonderingsdjupet samt en förbättring av den kliniska tandfästenivån
som är jämförbar med motsvarande behandling av kronisk parodontit
(expertgruppsbedömning).
Det vetenskapliga underlaget för att bedöma effekten av mekanisk infektionskontroll i kombination med lambåkirurgi är begränsat till en randomiserad kontrollerad studie [1] med ett medelhögt bevisvärde. Studien inkluderar
16 unga personer med aggressiv parodontit (juvenil eller postjuvenil paro-
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dontit) med en uppföljningstid av fem år. Kirurgisk instrumentering (lambåkirurgi) och icke-kirurgisk instrumentering jämförs. Ingen blödning uppvisades vid 84 procent av de kirurgiskt behandlade tänderna vid sonderingar
sex månader efter behandlingen, och 94 procent uppvisade ett ficksonderingsdjup på 4 mm eller mindre. Den kliniska tandfästenivån förbättrades
med i medeltal 2,4 mm. Jämfört med icke-kirurgiska behandlingar visade
lambåkirurgisk behandling 4 procent större reduktion i ficksonderingsdjupet
och 14 procent större vinst i tandfästenivån. Ingen förlust av de behandlade
tänderna noterades under en uppföljningstid av fem år. Behandlingsutfallet
är jämförbart med utfallet efter motsvarande behandling av kronisk parodontit [2, 3].
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Det saknas beskrivningar av oönskade effekter såsom känsliga rotytor.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid aggressiv parodontit ger lambåkirurgi i kombination med mekanisk
infektionskontroll en tilläggseffekt motsvarande den som uppnås för kronisk
parodontit. Åtgärden bedöms generera en måttlig till hög kostnad per förhindrad tandförlust. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en för riktlinjerna genomförd modellering.
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C12.1
Tillstånd: Aggressiv parodontit
Åtgärd: Regelbunden stödbehandling
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en mycket stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 1 är
den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. En regelbunden individuellt
utformad stödbehandling efter en fullständigt utförd aktiv behandling bedöms
vara en grundläggande och nödvändig åtgärd för att främja det uppnådda resultatet av behandlingen och för att förebygga sjukdomsåterfall. Därmed bidrar åtgärden positivt till att påverka den orala hälsan på lång sikt. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden är låg per vunnen effekt. Effekten av stödbehandling har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är
bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en mycket stor påverkan på den orala hälsan till följd av
en måttlig grad av smärta eller obehag, en stor till mycket stor grad av sjukdom eller vävnadsskada, en måttlig grad av nedsatt förmåga att äta, tugga
eller tala, en måttlig till stor grad av påverkan psykologiskt och socialt, en
liten till måttlig framtida risk för smärta eller obehag, en mycket stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en stor framtida risk för nedsatt
förmåga att äta, tugga eller tala och en stor framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Underlaget som har identifierats är inte av tillräcklig kvalitet för att Socialstyrelsen ska kunna evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp
tagit ställning till behandlingens effekter.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid aggressiv parodontit är en regelbunden och individanpassad stödbehandling efter den aktiva behandlingen en grundläggande och nödvändig
åtgärd för prevention av sjukdomsrecidiv (expertgruppsbedömning).
Studier med fem års uppföljning efter en behandling av unga personer med
aggressiv parodontit [1, 2], inkluderande en regelbunden stödbehandling,
har visat ett positivt behandlingsresultat motsvarande det vid behandling av
kronisk parodontit. Studier avseende kronisk parodontit har dessutom visat
att i avsaknad av regelbundna stödbehandlingar och munhygieninstruktioner
fås sjukdomsrecidiv som äventyrar det aktiva behandlingsresultatet [3, 4].
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En regelbunden stödbehandling och munhygieninstruktioner efter en genomförd aktiv behandling av personer med aggressiv parodontit anses därför viktigt för att minimera sjukdomsrecidiven, speciellt som dessa individer
har en hög sjukdomsbenägenhet.
För att förebygga sjukdomsrecidiven efter behandlingar av aggressiv
parodontit gäller i grunden samma typ av stödprogram som vid
förebyggande av gingivit, men med olika tilläggsåtgärder. Av betydelse är
resultatet av parodontitbehandlingen i form av nivån på
patientkooperationen. Det är också viktigt att se om det kliniska utfallet är
en utläkt parodontit eller om några gingivala inflammationer, fördjupade
fickor eller furkationsinvolveringar kvarstår. Det saknas dock vetenskapligt
underlag för att bedöma hur frekvent stödbehandlingen behöver utföras för
att undvika sjukdomsrecidiv, liksom för att bedöma den långsiktiga effekten
av olika tilläggsprogram.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
–
Hälsoekonomisk bedömning
Vid aggressiv parodontit bedöms en regelbunden stödbehandling vara nödvändig för ett långsiktigt resultat. Behandlingen som är individanpassad
innebär oftast en stödinsats på cirka 45–60 minuter vid två–tre tillfällen per
år. Kostnaden beräknas utifrån en referensprislista till mellan 1 100 och
1 650 kronor per år (tre besök à 550 kronor). Med antagandet att åtgärden
har effekt skattas kostnaden per vunnen effekt som låg. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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Åtgärder vid periimplantit
C13.1
Tillstånd: Periimplantit
Åtgärd: Förbättrad munhygien
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. En effektiv egenvård (munhygien)
är av avgörande betydelse för ett positivt behandlingsresultat och en förbättrad
munhygien bör därmed ha stor möjlighet att positivt påverka den orala hälsan.
Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per vunnen effekt är låg. Effekten för att
uppnå en förbättrad munhygien har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp
eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten
grad av smärta eller obehag, en liten till stor grad av sjukdom eller vävnadsskada, en liten grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala, en liten grad
av påverkan psykologiskt och socialt, en liten framtida risk för smärta eller
obehag, en måttlig till stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador,
en måttlig till stor framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala
och en måttlig till stor framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid behandling av periimplantit är en förbättrad munhygien av avgörande betydelse för ett positivt behandlingsresultat av de övriga insatta
behandlingsåtgärderna (expertgruppsbedömning).
Periimplantit orsakas av en ansamling av bakteriell biofilm (bakterieplack)
på tandimplantatet, och sammansättningen av mikrofloran i biofilmen är
likartad den vid tänderna [1-3]. Personer med en bristfällig munhygien visar
större marginal benförlust kring implantaten [4] och fler
tandimplantatförluster [5] än de med en god munhygien. Egenvård i form av
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en god munhygien är därför en lika betydelsefull del i behandlingen av
periimplantit som i behandlingen av parodontit.
Det finns inget underlag för att bedöma effekten av enbart en förbättrad
munhygien på periimplantit. Vid kronisk parodontit och ett ficksonderingsdjup på 6 mm eller mer har munhygienåtgärder som enda behandling ingen
signifikant effekt på den subgingivala mikrofloran eller den fortsatta nedbrytningen av tandfästet [6, 7]. Det är därför rimligt att anta att en förbättrad
munhygien genom instruktioner som enda behandlingsåtgärd vid periimplantit med ett motsvarande ficksonderingsdjup inte förhindrar den fortsatta bennedbrytningen kring tandimplantat, och följaktligen måste instruktioner i förbättrad egenvård kombineras med behandlingsåtgärder för etablering av en submukosal infektionskontroll.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
–
Hälsoekonomisk bedömning
Vid periimplantit har förbättrad munhygien en avgörande betydelse för en
lyckad behandling och beräknas generera en låg kostnad per vunnen effekt.
Behandlingen för att uppnå en förbättrad munhygien är individanpassad och
innebär vanligen munhygieninstruktioner och träning, vid två till tre tillfällen (40 minuter). Detta medför en kostnad på cirka 800 till 1 200 kronor
enligt referensprislistan. Bedömningen tar inte hänsyn till metoden och då
det saknas uppgifter om effektstorleken ska skattningen endast ses som vägledning. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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C13.2
Tillstånd: Periimplantit
Åtgärd: Tandkräm med tillsats av antimikrobiell substans
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Daglig användning av tandkräm
med en tillsats av någon antimikrobiell substans (till exempel triklosan och copolymer) har ingen till låg tilläggseffekt och därmed också mycket liten möjlighet
att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per
vunnen effekt är hög. Tandkrämens effekt har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten
grad av smärta eller obehag, en liten till stor grad av sjukdom eller vävnadsskada, en liten grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala, en liten grad
av påverkan psykologiskt och socialt, en liten framtida risk för smärta eller
obehag, en måttlig till stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador,
en måttlig till stor framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala
och en måttlig till stor framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid periimplantit kan användningen av tandkräm med en tillsats av
någon antimikrobiell substans förväntas ha ingen till låg tilläggseffekt på
tillståndets kliniska symtom (expertgruppsbedömning).
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Underlag saknas för att kunna bedöma en eventuell effekt av tandkräm med
en tillsats av någon antimikrobiell substans på periimplantit.
Vid behandling av motsvarande tillstånd vid tänder (kronisk parodontit)
finns ett begränsat underlag för möjligheten att med användning av
tandkräm inkluderande en antimikrobiell substans (till exempel triklosan i
kombination med copolymer) minska en parodontal sjukdomsutveckling.
Socialstyrelsen gör dock bedömningen att effekten är låg och sannolikt
gäller detta även för tillståndet periimplantit.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
–
Hälsoekonomisk bedömning
Vid periimplantit har användningen av tandkräm med en tillsats av antiseptika ingen till låg reducerande tilläggseffekt på tillståndets kliniska symtom.
Då effekten saknas eller är mycket låg beräknas kostnaden per vunnen effekt som hög till mycket hög. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en
skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.

C13.3
Tillstånd: Periimplantit
Åtgärd: Munsköljning med antiseptisk lösning som komplement
till tandborstning
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Dagliga sköljningar med en antiseptisk lösning saknar tilläggseffekt och därmed också möjligheten att påverka den
orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt kostnaden per vunnen effekt som hög till
mycket hög. Sköljningens effekt har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp
eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten
grad av smärta eller obehag, en liten till stor grad av sjukdom eller vävnads-
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skada, en liten grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala, en liten grad
av påverkan psykologiskt och socialt, en liten framtida risk för smärta eller
obehag, en måttlig till stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador,
en måttlig till stor framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala
och en måttlig till stor framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid periimplantit kan munsköljningar med en antiseptisk lösning som ett
komplement till borstning inte förväntas ha någon reducerande
tilläggseffekt på tillståndets kliniska symtom (expertgruppsbedömning).
Något underlag för att bedöma en eventuell tilläggseffekt av munsköljningar
med en antiseptisk lösning vid behandling av periimplantit finns inte.
Eftersom endast det supragingivala området nås av lösningen vid
munsköljningarna [1] gör expertgruppen bedömningen att effekten på det
subgingivala bakterieplacket och periimplantitens kliniska symtom inte kan
erhållas med en antiseptisk munsköljningslösning.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
–
Hälsoekonomisk bedömning
Vid periimplantit har munsköljningar med antiseptika som ett komplement
till borstning inte någon reducerande tilläggseffekt på tillståndets kliniska
symtom. Då effekten saknas eller är mycket låg beräknas kostnaden per
vunnen effekt som hög till mycket hög. Det hälsoekonomiska underlaget
utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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C13.4
Tillstånd: Periimplantit
Åtgärd: Rökstopp
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Rökstopp som ett tillägg till infektionsbehandlingar har en låg till måttlig långsiktig positiv effekt och har därmed
också en möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att åtgärden är kostnadseffektiv då ett rökstopp också innebär andra positiva
följdeffekter. Rökstoppets effekt har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp
eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten
grad av smärta eller obehag, en liten till stor grad av sjukdom eller vävnadsskada, en liten grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala, en liten grad
av påverkan psykologiskt och socialt, en liten framtida risk för smärta eller
obehag, en måttlig till stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador,
en måttlig till stor framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala
och en måttlig till stor framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid periimplantit kan ett rökstopp som ett tillägg till åtgärder för att etablera infektionskontroll förväntas ha en långsiktig positiv effekt på en
minskad risk för benförluster kring tandimplantatet (expertgruppsbedömning).
I en systematisk översikt [1] med tio studier av utfallet av implantatbehandlingar på rökare och icke-rökare redovisas 2,6 gånger högre risk för implantatkomplikationer (implantatförluster, benförluster på mer än 50 procent
eller periimplantit) för rökare. En statistiskt signifikant ökad risk för implantatkomplikationer för rökare rapporterades i sex av de tio inkluderade studierna. I två tvärsnittsstudier avseende förekomsten av periimplantit [2] och
progressiva benförluster [3] var prevalensen 4,6 respektive 2,2 gånger högre
bland rökare än icke-rökare. Något underlag för att värdera effekten av to-
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baksavvänjning (rökstopp) på utfallet av behandlingen av periimplantit finns
dock inte.
I en konsensusrapport från European Workshop on Periodontology 2008
[4] rekommenderas att rökare ges information om att de har en ökad risk för
periimplantit.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
–
Hälsoekonomisk bedömning
Vid periimplantit har ett rökstopp som ett tillägg till åtgärder för att etablera
infektionskontroll en långsiktig positiv effekt på en minskad risk för benförluster kring tandimplantatet. Det saknas uppgifter på såväl effekten av rökavvänjningsmetoden som konsekvenserna av rökningen på den fortsatta
progressionen av stödjevävnadsförlusten. I en tidigare SBU-rapport (Metoder för rökavvänjning, SBU:1998:138) konkluderas att olika åtgärder, allt
från enklare information och råd till mer omfattande råd och beteendeterapier från läkare, tandläkare eller tandhygienister riktat mot rökstopp, resulterade i att mellan 4 och 10 procent av personerna var rökfria tre–tolv månader efter åtgärden. Beräknat på en kostnad för en kort rådgivning på cirka
500 kronor och en behandlingseffekt motsvarande att 5 procent slutar röka
ger detta en kostnad på 10 000 kronor per person som slutar röka. Förutom
de positiva allmänmedicinska effekterna av ett rökstopp förväntas också en
effekt på en minskad benförlust vid implantaten. Detta sammantaget pekar
på att ett rökstopp är kostnadseffektivt.
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C14.1
Tillstånd: Periimplantit
Åtgärd: Mekanisk infektionsbehandling för avlägsnande av
bakterieplack och mineraliserade beläggningar
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Ett professionellt icke-kirurgiskt
avlägsnande av plack och mineraliserade beläggningar har en låg effekt och begränsad möjlighet att som en enskild åtgärd positivt påverka den orala hälsan.
Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per vunnen effekt därmed blir hög. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga
underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten
grad av smärta eller obehag, en liten till stor grad av sjukdom eller vävnadsskada, en liten grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala, en liten grad
av påverkan psykologiskt och socialt, en liten framtida risk för smärta eller
obehag, en måttlig till stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador,
en måttlig till stor framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala
och en måttlig till stor framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt och Socialstyrelsen kan därför
inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit ställning
till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid periimplantit har mekaniska infektionsbehandlingar för avlägsnande
av bakterieplack och mineraliserade beläggningar en låg effekt på
tillståndets kliniska symtom (expertgruppsbedömning).
I två randomiserade kontrollerade studier med sammanlagt 42 personer jämförs effekten av hand- och maskindrivna (Vector®-system) submukosala
mekaniska infektionsbehandlingar vid periimplantit [1, 2]. Studierna, som
har medelhögt bevisvärde, visar ingen kliniskt signifikant behandlingseffekt
i någon av behandlingsgrupperna. I två randomiserade kontrollerade studier
[3, 4] inkluderas icke-kirurgiska mekaniska infektionsbehandlingar som
behandling i kontrollgruppen (totalt 20 personer). Studierna inkluderade
även tilläggsbehandlingar med spolning och munsköljning med en antisep-
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tisk lösning (klorhexidin). Sex–tolv månader efter behandlingen redovisades
en minskad blödningsfrekvens vid sondering med 22 procent och en minskning i ficksonderingsdjupet på mellan 0,3 och 0,7 mm.
I en randomiserad kontrollerad studie [5] av icke-kirurgiska mekaniska
infektionsbehandlingar, med ett ultraljudsinstrument som behandling i kontrollgruppen (13 personer med ett ficksonderingsdjup på mer än 6 mm vid
ett implantat), redovisades 0,9 mm minskning i ficksonderingsdjupet efter
tre månader.
I en internationell konsensusrapport från 2008 dras slutsatsen att vid periimplantit har icke-kirurgiska mekaniska infektionsbehandlingar en positiv
behandlingseffekt, men effekten är inte förutsägbar [6].
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter är beskrivna i underlaget.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid periimplantit har mekaniska infektionsbehandlingar för avlägsnande av
bakterieplack och mineraliserade beläggningar en låg reducerande effekt på
tillståndets kliniska symtom. Effektstorleken i de refererade studierna är
svårbedömd och beräkningen av kostnadseffektivitet är därför svår att genomföra. Då effekten förväntas vara låg kan emellertid kostnaden per behandlingseffekt skattas som hög. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av
en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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C14.2
Tillstånd: Periimplantit
Åtgärd: Laser vid infektionsbehandling för avlägsnande av bakterieplack och mineraliserade beläggningar
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Ett professionellt avlägsnande av
plack och mineraliserade beläggningar med Er:YAG-laser bedöms ha en låg klinisk effekt och därmed liten möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att behandlingen inte är kostnadseffektiv i jämförelse med
en mekanisk infektionsbehandling. Laserbehandlingens effekt har bedömts med
stöd från ett vetenskapligt underlag.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten
grad av smärta eller obehag, en liten till stor grad av sjukdom eller vävnadsskada, en liten grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala, en liten grad
av påverkan psykologiskt och socialt, en liten framtida risk för smärta eller
obehag, en måttlig till stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador,
en måttlig till stor framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala
och en måttlig till stor framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Litteratursökningen identifierar en systematisk översikt från Cochrane av
behandlingen av periimplantit [1, 2] inkluderande två randomiserade kontrollerade studier (medelhöga bevisvärden) [3, 4]. De två studierna (40 personer, sex–tolv månaders uppföljning) utvärderar effekten av Er:YAG-laser
jämfört med en handinstrumentering plus en klorhexidinapplikation.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid periimplantit har Er:YAG-laser för avlägsnande av bakterieplack och
mineraliserade beläggningar en låg effekt på tillståndets kliniska symtom.
Effekten är likvärdig med den vid en mekanisk infektionsbehandling
(visst vetenskapligt underlag).

355

Sammantaget visar studierna inga kliniskt signifikanta skillnader mellan de
två behandlingsmetoderna. En större minskning i blödningsfrekvensen vid
sonderingar sex månader efter laserinstrumenteringen noterades i en av
studierna (52 procents reduktion jämfört med 22 procent för
handinstrumentering), utan någon motsvarande effekt på de övriga kliniska
variablerna. Minskningen av ficksonderingsdjupet var 0,4–0,8 mm för
laserinstrumentering och 0,3–0,7 mm för handinstrumentering i de två
studierna.
För andra typer av laserinstrument (exempelvis koldioxid-, Nd:YAG-,
Nd:YAG- och diodlaser med olika våglängd) finns ingen vetenskaplig
dokumentation av behandlingseffekten på periimplantit.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Mjukvävnadsrupturer har rapporterats vid laserinstrumentering.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid periimplantit har Er:YAG-laser för avlägsnande av bakterieplack och
mineraliserade beläggningar en låg effekt på tillståndets kliniska symtom.
Effekten är likvärdig med den vid mekaniska infektionsbehandlingar. Med
en högre kostnad för Er:YAG-laser jämfört med mekaniska infektionsbehandlingar är Er:YAG-laser därmed inte kostnadseffektiv. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på expertgruppens
slutsats.
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C15.1
Tillstånd: Periimplantit
Åtgärd: Spolning av fördjupade fickor med antimikrobiell lösning
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Spolning av tandköttsfickor med en
antimikrobiell lösning saknar effekt och Socialstyrelsen har bedömt att metoden
därmed inte är kostnadseffektiv. Effekten av spolningarna har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten
grad av smärta eller obehag, en liten till stor grad av sjukdom eller vävnadsskada, en liten grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala, en liten grad
av påverkan psykologiskt och socialt, en liten framtida risk för smärta eller
obehag, en måttlig till stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador,
en måttlig till stor framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala
och en måttlig till stor framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

Vid periimplantit har spolningar med en antimikrobiell lösning
 som enda behandling ingen effekt på tillståndets kliniska symtom (expertgruppsbedömning)
 som en tilläggsbehandling till mekaniska infektionsbehandlingar ingen
effekt på tillståndets kliniska symtom (expertgruppsbedömning).
Underlag i form av kontrollerade kliniska studier för att bedöma behandlingseffekten av submukosala spolningar med en antimikrobiell lösning vid
tillståndet periimplantit saknas.
Vid behandling av kronisk parodontit har subgingivala spolningar med en
antibakteriell lösning (klorhexidin eller jodlösning), som enda behandling
eller som en tilläggsbehandling till en mekanisk infektionsbehandling, ingen
kliniskt signifikant effekt (se rad C5.1). Fördjupade tandköttsfickor vid periimplantit innehåller bakteriell biofilm som är likartad den vid parodontit och
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expertgruppen gör därför bedömningen att submukosala spolningar med en
antimikrobiell lösning lär sakna någon kliniskt signifikant behandlingseffekt
även vid periimplantit.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
–
Hälsoekonomisk bedömning
Vid periimplantit har spolningar av fickor med en antimikrobiell lösning,
som enda behandling eller som en tilläggsbehandling till en mekanisk infektionsbehandling, ingen positiv behandlingseffekt och åtgärden bedöms
därför inte vara kostnadseffektiv. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av
en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.

C15.2
Tillstånd: Periimplantit
Åtgärd: Lokal tilläggsbehandling med klorhexidin
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Användningen av klorhexidingel
eller klorhexidinchip lokalt vid behandling av fördjupade fickor kring tandimplantat har ingen till låg effekt och Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden
därmed är hög per vunnen effekt och att åtgärden inte är kostnadseffektiv. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten
grad av smärta eller obehag, en liten till stor grad av sjukdom eller vävnadsskada, en liten grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala, en liten grad
av påverkan psykologiskt och socialt, en liten framtida risk för smärta eller
obehag, en måttlig till stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador,
en måttlig till stor framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala
och en måttlig till stor framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
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Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid periimplantit har en lokal tilläggsbehandling med klorhexidin ingen
till låg effekt på tillståndets kliniska symtom (expertgruppsbedömning).
Det finns inga kontrollerade studier för att bedöma behandlingseffekten på
periimplantit vid användning av lokala behandlingar med klorhexidin som
en tilläggsbehandling till en mekanisk infektionsbehandling.
I två randomiserade kontrollerade studier som för kontrollgruppen inkluderar en tilläggsbehandling med en lokalt applicerad 1-procentig klorhexidingel efter en mekanisk infektionsbehandling, kan viss information erhållas
[1, 2]. Kombinationsbehandlingen visade 3–8 procents minskning i blödningsfrekvensen och 0,1–0,4 mm minskning i ficksonderingsdjupet sex månader efter behandlingen, vilket inte indikerar någon kliniskt signifikant
tilläggseffekt i jämförelse med enbart en mekanisk infektionsbehandling.
Vid motsvarande tillstånd vid tänder (kronisk parodontit) har lokala tilläggsbehandlingar med klorhexidingel ingen kliniskt signifikant effekt, och
tilläggsbehandlingar med klorhexidin i chip har en låg tilläggseffekt på
minskningen i ficksonderingsdjupet och vinsten i den kliniska
tandfästenivån. Socialstyrelsen gör därför bedömningen att lokala
tilläggsbehandlingar med klorhexidin i fördjupade fickor kring tandimplantaten har ingen till låg effekt på tillståndets kliniska symtom.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
–
Hälsoekonomisk bedömning
Vid periimplantit har lokala tilläggsbehandlingar med klorhexidin ingen till
låg effekt på tillståndets kliniska symtom. Detta medför därför en hög till
mycket hög kostnad per vunnen effekt. Det hälsoekonomiska underlaget
utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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C15.3
Tillstånd: Periimplantit
Åtgärd: Lokal tilläggsbehandling med antibiotika
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Användningen av antibiotika lokalt i
behandlingen av fördjupade fickor kring tandimplantat har ingen till låg effekt
och därmed en mycket liten möjlighet att ytterligare positivt påverka den orala
hälsan. Socialstyrelsen beaktar den risk för resistensutveckling som alltid följer
med användning av antibiotika och detta innebär att antibiotika bör övervägas
först när det finns risk för spridning av infektionen och när patientens allmäntillstånd är påverkat. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden är hög per vunnen
effekt och åtgärden inte är kostnadseffektiv. Effekten av lokala antibiotikabehandlingar har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten
grad av smärta eller obehag, en liten till stor grad av sjukdom eller vävnadsskada, en liten grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala, en liten grad
av påverkan psykologiskt och socialt, en liten framtida risk för smärta eller
obehag, en måttlig till stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador,
en måttlig till stor framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala
och en måttlig till stor framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt och Socialstyrelsen kan därför
inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit ställning
till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:
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 Vid periimplantit har lokala tilläggsbehandlingar med antibiotika efter en
submukosal mekanisk infektionsbehandling ingen till låg effekt på
tillståndets kliniska symtom (expertgruppsbedömning).
Det tillgängliga underlaget (fyra randomiserade kontrollerade studier varav
tre med ett medelhögt och en med ett lågt bevisvärde) [1-4] för bedömning
av effekten av lokala tilläggsbehandlingar med antibiotika är delvis
motsägande. Skillnaden i behandlingseffekt mellan studierna kan bero på
valet av antibiotika och appliceringsmetod. I en studie som använde metronidazolgel [1] visas ingen signifikant tilläggseffekt, medan studier i vilka
tetracyklinderivat (doxycyklin och minocyklin) applicerades [2-4] indikerar
en möjlighet till en viss tilläggseffekt på minskningen i ficksonderingsdjupet
(0,2–0,4 mm). Förutsättningen för denna effekt är att en effektiv koncentration av den aktiva substansen kan bibehållas i fickan över en viss tid, och
metronidazol i gel har i detta avseende betydligt sämre egenskaper än de två
applikationsmetoder som inkluderade doxycyklin eller minocyklin. Noterbart är att en mikrobiologisk utvärdering [2, 3] inte visar någon skillnad
mellan test- och kontrollbehandlingen och att upprepade applikationer efter
en och tre månader inte resulterar i en förbättrad fickdjupsminskning [2, 3].
Socialstyrelsen gör bedömningen att lokala tilläggsbehandlingar med
antibiotika har ingen till låg effekt på tillståndets kliniska symtom.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter finns beskrivna i underlaget. Risken för resistensutveckling bör beaktas vid valet av behandling med antibiotika.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid periimplantit har lokala tilläggsbehandlingar med antibiotika efter en
subgingival mekanisk infektionsbehandling ingen till låg effekt på
tillståndets kliniska symtom. Detta medför därför en hög till mycket hög
kostnad per vunnen effekt. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en
skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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C15.4
Tillstånd: Periimplantit
Åtgärd: Systemisk tilläggsbehandling med antibiotika
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Användningen av systemiska antibiotikabehandlingar har en låg tilläggseffekt och därmed finns en viss möjlighet att
ytterligare positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen beaktar den risk för
resistensutveckling som alltid följer med användning av antibiotika och detta
innebär att antibiotika bör övervägas först när det finns risk för spridning av infektionen och när patientens allmäntillstånd är påverkat. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per vunnen effekt är måttlig. Effekten av systemiska antibiotikabehandlingar har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten
grad av smärta eller obehag, en liten till stor grad av sjukdom eller vävnadsskada, en liten grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala, en liten grad
av påverkan psykologiskt och socialt, en liten framtida risk för smärta eller
obehag, en måttlig till stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador,
en måttlig till stor framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala
och en måttlig till stor framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:
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 Vid periimplantit har systemisk tilläggsbehandling med antibiotika vid
icke-kirurgisk eller kirurgisk mekanisk infektionsbehandling sannolikt en
låg effekt på utläkningen av periimplantitläsionen och stabiliseringen av
bennivån kring tandimplantat (expertgruppsbedömning).
Kontrollerade studier av systemiska tilläggsbehandlingar med antibiotika
vid icke-kirurgiska eller kirurgiska behandlingar av periimplantit saknas.
Endast ett fåtal fallserier, med totalt 75 personer med periimplantit, finns
beskrivna i litteraturen i vilka systemiska antibiotikabehandlingar har
kombinerats med icke-kirurgisk instrumentering [1, 2] eller lambåkirurgi [35]. I behandlingen inkluderades också antiseptiska lösningar (klorhexidin
och väteperoxid)
för rengöring av
tandimplantaten. Under
uppföljningstiden, som varierar mellan sex månader och fem år, fick
personerna regelbunden stödbehandling. Studierna redovisar en markant
minskning i blödningsfrekvensen och mellan 1,5–2,5 mm minskning i
ficksonderingdjupet. I en studie med fem års uppföljning [3] redovisas att i
58 procent av de behandlade fallen var den kombinerade behandlingen
(lambåkirurgi och mekanisk infektionsbehandling, antiseptika för
dekontaminering av implantatytan, systemisk antibiotikabehandling och
regelbunden stödbehandling) framgångsrik för förhindrandet av fortsatta
benförluster, medan i 27 procent förlorades tandimplantaten och i 15
procent noterades ytterligare benförluster till följd av periimplantit. Om
implantatets ytstruktur påverkar utfallet av behandlingen har inte studerats.
Baserat på resultaten från dessa fallserier dras slutsatsen i en konsensusrapport från European Workshop on Periodontology 2008 [6] att utfallet av
periimplantitbehandlingar inte går att förutsäga, och om icke-kirurgisk instrumentering inte resulterar i utläkning av periimplantitläsionen rekommenderas en kirurgisk behandling (lambåkirurgi) kombinerad med en antimikrobiell behandling.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Risken för resistensutveckling bör beaktas vid valet av behandling med antibiotika.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid periimplantit har systemiska tilläggsbehandlingar med antibiotika vid
icke-kirurgiska eller kirurgiska mekaniska infektionsbehandlingar en låg
effekt på utläkningen av periimplantitläsionen och stabiliseringen av bennivån kring tandimplantat. Kostnaden per vunnen effekt förväntas därför bli
måttlig. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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C15.5
Tillstånd: Periimplantit
Åtgärd: Systemisk behandling med antibiotika som enda
behandling
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Användningen av systemiska antibiotikabehandlingar som enda behandling saknar effekt och därmed saknas också
möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen beaktar den risk
för resistensutveckling som alltid följer med användning av antibiotika och detta
innebär att antibiotika bör övervägas först när det finns risk för spridning av infektionen och när patientens allmäntillstånd är påverkat. Socialstyrelsen har bedömt att åtgärden inte är kostnadseffektiv. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten
grad av smärta eller obehag, en liten till stor grad av sjukdom eller vävnadsskada, en liten grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala, en liten grad
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av påverkan psykologiskt och socialt, en liten framtida risk för smärta eller
obehag, en måttlig till stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador,
en måttlig till stor framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala
och en måttlig till stor framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid periimplantit har systemiska behandlingar med antibiotika som enda
behandling ingen kliniskt signifikant effekt på sjukdomstillståndet
(expertgruppsbedömning).
Kontrollerade studier av behandlingseffekten på periimplantit av
användning av enbart systemiska behandlingar med antibiotika saknas.
Vid behandlingar av motsvarande tillstånd vid tänder (parodontit) råder
konsensus att systemiska behandlingar med antibiotika endast ska användas
i kombination med mekaniska infektionsbehandlingar för avlägsnande av
subgingival bakterieplack [1] eftersom antibiotika som administreras systemiskt inte får någon effekt på bakterier i biofilm. Vid periimplantit finns en
subgingival bakteriell biofilm på implantatet motsvarande den på tänder vid
parodontit [2, 3] och följaktligen kan en systemisk behandling med
antibiotika som enda behandling inte förväntas ha någon positiv
behandlingseffekt på periimplantit.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Risken för resistensutveckling bör beaktas vid valet av behandling med antibiotika.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid periimplantit har systemiska behandlingar med antibiotika som enda
behandling ingen kliniskt signifikant effekt på periimplantit och åtgärden är
därför inte kostnadseffektiv. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en
skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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C15.6
Tillstånd: Periimplantit
Åtgärd: Systemisk tilläggsbehandling med antiinflammatoriskt
preparat (doxycyklin i låg dos)
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Det saknas underlag för att Socialstyrelsen ska kunna bedöma effekten av generella medikamentella tilläggsbehandlingar med antiinflammatoriska preparat vid
periimplantit. Framtida forskning förväntas tillföra kunskap.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten
grad av smärta eller obehag, en liten till stor grad av sjukdom eller vävnadsskada, en liten grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala, en liten grad
av påverkan psykologiskt och socialt, en liten framtida risk för smärta eller
obehag, en måttlig till stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador,
en måttlig till stor framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala
och en måttlig till stor framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid periimplantit saknas det underlag för att bedöma effekten av systemiska tilläggsbehandlingar med ett antiinflammatoriskt preparat
(doxycyklin i låg dos).
Kontrollerade studier av behandlingseffekten på periimplantit av
användning av systemiska tilläggsbehandlingar med ett antiinflammatoriskt
preparat saknas.

366

Lågdosering av doxycyclin som ett antiinflammatorisk preparat (20 mg
två gånger per dag) under en period av upp till nio månader, som ett tillägg
till icke-kirurgiska behandlingar av kronisk parodontit, har visat en positiv
korttidseffekt på det kliniska läkningsresultatet, men evidens saknas för om
effekten är bestående efter avslutad läkemedelsbehandling. För att uppnå en
tilläggseffekt krävs en noggrant utförd mekanisk infektionsbehandling [1],
och eftersom en optimal subgingival mekanisk infektionsbehandling är
avsevärt svårare att genomföra på implantatytor än på en tand [2] kan
resultaten från studier av tilläggsbehandlingar med doxycyclin i lågdos vid
parodontit inte extrapoleras till periimplantitbehandlingar. Något underlag
för att bedöma en eventuell tilläggseffekt vid behandlingar av periimplantit
föreligger inte.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Risken för resistensutveckling bör beaktas vid valet av behandling med antibiotika.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid periimplantit saknas underlag för att bedöma effekten av
tilläggsbehandlingar med doxycyclin i lågdos, varför någon bedömning av
kostnadseffektiviteten inte är aktuell.
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C16.1
Tillstånd: Periimplantit
Åtgärd: Lambåkirurgi med fickreduktion
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Lambåkirurgi ger en måttlig effekt
på den kliniska utläkningen av periimplantitläsionen och stabiliseringen av bennivån kring tandimplantat. Lambåkirurgi är ofta nödvändig för åtkomlighet för
infektionsbehandlingar kring tandimplantat och har därmed möjlighet att positivt
påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden är måttlig per
vunnen effekt. Effekten av lambåkirurgi har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten
grad av smärta eller obehag, en liten till stor grad av sjukdom eller vävnadsskada, en liten grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala, en liten grad
av påverkan psykologiskt och socialt, en liten framtida risk för smärta eller
obehag, en måttlig till stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador,
en måttlig till stor framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala
och en måttlig till stor framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid periimplantit har lambåkirurgi med fickreduktion, i kombination med
en mekanisk rengöring och förbättrad munhygien, en måttlig effekt på
den kliniska utläkningen av periimplantitläsionen och stabiliseringen av
bennivån kring tandimplantat (expertgruppsbedömning).
Det finns inga randomiserade kontrollerade studier av effekten av lambåkirurgi med fickreduktion i jämförelse med icke-kirurgisk mekanisk behandling av periimplantit.
Prospektiva fallstudier [1-4] med behandling av totalt 167 implantat
(uppföljningstiden fem månader till fem år) och en kontrollgrupp med nio
personer i en prospektiv studie (med tre års uppföljning) [5], har visat att en
klinisk utläkning av periimplantitläsioner kan fås med mekaniska infekt-
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ionsbehandlingar i kombination med lambåkirurgi, men att
behandlingseffekten inte är förutsägbar. Procentandelen förlorade implantat
på grund av fortsatt benförlust varierade mellan 0 och 26 procent (med ett
medelvärde på 14 procent) i de fem studierna. Efter fem år redovisades en
utläkning i 58 procent av de behandlade implantaten [1]. Implantatets
ytstruktur kan vara en faktor av betydelse för utfallet av behandlingen. I en
experimentell studie med en histologisk utvärdering [6] visas att ett bättre
läkningsresultat uppnås efter en mekanisk infektionsbehandling i
kombination med lambåkirurgi än efter en icke-kirurgisk instrumentering.
I en konsensusrapport från 2008 [7] dras slutsatsen att om icke-kirurgisk
instrumentering inte resulterar i en utläkning av periimplantitläsionen rekommenderas en kirurgisk behandling (lambåkirurgi). Socialstyrelsens
expertgruppsbedömning är att lambåkirurgi är en nödvändig
behandlingsåtgärd i de flesta fall av periimplantit för att skapa åtkomlighet
för avlägsnandet av den bakteriella biofilmen på implantatets gängade del.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
–
Hälsoekonomisk bedömning
Vid periimplantit har lambåkirurgi med fickreduktion, i kombination med
em mekanisk infektionsbehandling och förbättrad munhygien, en måttlig
effekt på den kliniska utläkningen av periimpantitläsionen och
stabiliseringen av bennivån kring tandimplantat. De fåtal studier som redovisas tar upp olika effektmått (implantatförlust och andel implantat som visar utläkning). Med effektmåttet andel utläkta behandlade implantat, som i
en femårsstudie uppges till 58 procent av de behandlade implantaten, kan
behandlingskostnaden beräknas till 8 190 kronor (inklusive munhygieninstruktioner, en icke-kirurgisk infektionskontroll och ett operativt ingrepp).
Kostnaden per utläkt fall (implantat) blir 14 120 kronor (8 190/0,58). Kostnaden per vunnen effekt skattas därför som måttlig. Vid flera implantat per
person beräknas kostnaden bli lägre per behandlingseffekt. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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C17.1
Tillstånd: Periimplantit
Åtgärd: Regelbunden stödbehandling
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. En regelbunden individuellt utformad stödbehandling efter en utförd aktiv behandling av periimplantit bedöms
vara en grundläggande och nödvändig åtgärd för att främja det uppnådda resultatet av behandlingen och för att förebygga sjukdomsåterfall. Därmed bidrar åtgärden positivt till att påverka den orala hälsan på lång sikt. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden är låg per vunnen effekt. Effekten av stödbehandlingen har
bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är
bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten
grad av smärta eller obehag, en liten till stor grad av sjukdom eller vävnadsskada, en liten grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala, en liten grad
av påverkan psykologiskt och socialt, en liten framtida risk för smärta eller
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obehag, en måttlig till stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador,
en måttlig till stor framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala
och en måttlig till stor framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid periimplantit har en regelbunden stödbehandling efter en avslutad
aktiv behandling en förebyggande effekt avseende periimplantit motsvarande den efter behandling av parodontit (expertgruppsbedömning).
Det finns inga randomiserade kontrollerade studier som utvärderar effekten
av en regelbunden stödbehandling efter en avslutad aktiv behandling av periimplantit.
Personer med bristfällig munhygien visar en större marginal benförlust
kring tandimplantatet [1] och fler tandimplantatförluster [2] än de med en
god munhygien. Enligt systematiska översikter [3-5] visar personer med
erfarenhet av parodontit fler tandimplantatförluster, större grad av benförlust
kring tandimplantaten och högre frekvens av periimplantit än personer som
har fått ett tandimplantat på grund av förlust av tänder av andra orsaker än
parodontit.
Regelbundna kontroller syftar till att genom tidig diagnostik av sjukdomar
i vävnaderna kring tandimplantatet och insättande av stödbehandlingar
minska risken för förnyad utveckling av periimplantit. Det finns evidens för
betydelsen av stödbehandlingar vid behandling av parodontit [6, 7]. En 10årig prospektiv kohortstudie [8]visar att patienter som fått regelbunden
stödbehandling hade signifikant färre implantatförluster och mindre periimplantär benförlust än de som endast kommit på sporadiska kontroller.
Socialstyrelsens expertgruppsbedömning är att stödbehandling har en motsvarande positiv effekt på att förebygga peri-implantit som parodontit eftersom de båda tillstånden är relaterade till personens sjukdomsbenägenhet
vid närvaro av bakteriell biofilm på tanden eller tandimplantatet. En konsensuskonferens [9] rekommenderar individuellt anpassade regelbundna uppföljningar av implantatbehandlade personer, likt de för personer som har
genomgått en behandling av parodontit.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
–
Hälsoekonomisk bedömning
Vid periimplantit har en regelbunden stödbehandling efter en avslutad aktiv
behandling en positiv förebyggande effekt på periimplantit motsvarande den

371

som uppnås på personer med parodontit. Behandlingen som är individanpassad innebär oftast en stödinsats på cirka 45–60 minuter vid två–tre tillfällen per år. Kostnaden beräknas utifrån en referensprislista till mellan
1 100 och 1 650 kronor per år (tre besök à 550 kronor). Med antagandet att
åtgärden har effekt skattas kostnaden som låg. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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Åtgärder vid djup bendefekt vid tand
C18.1
Tillstånd: Djup bendefekt vid tand (associerad med kronisk eller
aggressiv parodontit)
Åtgärd: Rekonstruktiv behandling – membran (GTR) – som tilllägg till lambåkirurgi
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. En rekonstruktiv kirurgisk behandling med membran (GTR) har en god effekt och därmed en möjlighet att ytterligare positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden
per vunnen effekt är måttlig. Effekten av behandlingen har bedömts med stöd från
ett vetenskapligt underlag.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten
till måttlig grad av smärta eller obehag, en stor till mycket stor grad av sjukdom eller vävnadsskada, en liten till måttlig grad av nedsatt förmåga att äta,
tugga eller tala, en liten grad av påverkan psykologiskt och socialt, en måttlig framtida risk för smärta eller obehag, en stor framtida risk för sjukdomar
eller vävnadsskador, en stor framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga
eller tala och en måttlig till stor framtida risk för påverkan psykologiskt och
socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Behandlingar med rekonstruktiv kirurgi syftar till att, efter en adekvat behandling av den parodontala infektionen, återskapa den parodontala stödjevävnaden och därmed ge förbättrade förutsättningar för tandöverlevnaden.
I SBU:s rapport från 2004 [1] redovisas en systematisk översikt och tolv
randomiserade kontrollerade studier (åtta med ett högt bevisvärde) med en
uppföljningstid på ett år avseende effekten av tilläggsbehandlingar med
membran (GTR-behandling) vid lambåkirurgi.
Efter SBU:s genomgång har det tillkommit en systematisk översikt från
Cochrane [2] inkluderande en metaanalys av 16 randomiserade kontrollerade studier (totalt 750 personer). Uppföljningstiden var åtta år.
I en nyligen publicerad systematisk översikt med högt bevisvärde [3] analyseras i metaanalys effekten av tilläggsbehandling med membran (17 randomiserade kontrollerade studier) och kombinationen av membran och benersättningsmaterial (5 randomiserade kontrollerade studier).
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I åtta randomiserade kontrollerade studier [4-11] med totalt 456 personer
föreligger data som möjliggör en utvärdering av andelen behandlingar som
resulterar i en kliniskt signifikant vinst i tandfästenivå (minst 4 mm), där
fem av studierna bedömdes ha ett högt och de övriga ett medelhögt bevisvärde.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

 Vid kirurgiska behandlingar av en djup bendefekt vid en tand ger tilläggsbehandlingar med GTR vid lambåkirurgi en kliniskt signifikant vinst
i tandfästenivån (minst 4 mm) i 52 procent av de behandlade fallen jämfört med 16 procent med enbart lambåkirurgi (gott vetenskapligt underlag).
 Tilläggsbehandlingar med membran (GTR) i enstaka benfickor ger ett
förbättrat kliniskt utfall i form av en förbättrad fästnivå och bennivå. En
fästvinst som överstiger 4 mm inträffar dubbelt så ofta med GTR jämfört
med enbart lambåkirurgi (SBU evidensstyrka 1).*
* Inget underlag har tillkommit som förändrar SBU:s slutsats.
SBU:s sammanställning av de granskade studierna visar en ökad vinst i klinisk tandfästenivå (0,8–2,9 mm) och en större fickdjupsreduktion (0,9–2,2
mm) med en tilläggsbehandling med GTR jämfört med enbart lambåkirurgi.
Enligt metaanalysen i Cochrane-översikten ger en tilläggsbehandling med
GTR i genomsnitt 1,2 mm ökad vinst i den kliniska tandfästenivån och 1,2
mm större reduktion av ficksonderingsdjupet (konfidensintervall 0,8–1,6
respektive 0,5–1,9) jämfört med enbart lambåkirurgi. Meta-analys i den
andra systematiska översikten [3]visar en tilläggseffekt avseende vinst i
klinisk tandfästenivå med 1,2 (konfidensintervall 0,8-1,6) och ökad reduktion i ficksonderingsdjup med 1,2 (konfidensintervall 0,7-1,7) jämfört med
enbart lambåkirurgi.
En kliniskt signifikant vinst i tandfästenivån (minst 4 mm) uppnås i
52 procent av de GTR-behandlade fallen jämfört med 16 procent av dem
som var behandlade med enbart lambåkirurgi.
Membran i kombination med benersättningsmaterial har ingen signifikant
tilläggseffekt jämfört med tilläggsbehandling med enbart membran vid lambåkirurgi [3].

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Exponeringen av membran under läkningsperioden har en negativ påverkan
på behandlingsresultatet.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid en djup bendefekt vid tanden ger en rekonstruktiv kirurgisk behandling
med GTR en klinisk signifikant vinst i tandfästenivån (minst 4 mm) i 52
procent av de behandlade fallen jämfört med 16 procent med enbart lambå-

374

kirurgi. Kostnaden per vunnen effekt är skattad som måttlig (cirka 25 000
kronor per framgångsrikt fall). Beräkningen visar att en rekonstruktiv kirurgisk behandling vid en bendefekt vid en tand (membran GTR) genererar
ökade kostnader och en bättre effekt jämfört med enbart lambåkirurgi. I
kostnaden för kirurgi inkluderas en konventionell infektions- eller förbehandling och ett par postoperativa kontroller. Marginalkostnaden (tilläggskostnaden) jämfört med konventionell lambåkirurgi beräknas per framgångsrikt fall till cirka 5 000–6 000 kronor. Det hälsoekonomiska underlaget
utgörs av en för riktlinjerna genomförd modellering.
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C18.2
Tillstånd: Djup bendefekt vid tand (associerad med kronisk eller
aggressiv parodontit)
Åtgärd: Rekonstruktiv behandling – emaljmatrixprotein – som
tillägg till lambåkirurgi
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Rekonstruktiva kirurgiska behandlingar med emaljproteiner (EMP) har god effekt och därmed en möjlighet att ytterligare positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per vunnen effekt är måttlig. Effekten av behandlingen har bedömts med stöd
från ett vetenskapligt underlag.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten
till måttlig grad av smärta eller obehag, en stor till mycket stor grad av sjukdom eller vävnadsskada, en liten till måttlig grad av nedsatt förmåga att äta,
tugga eller tala, en liten grad av påverkan psykologiskt och socialt, en måttlig framtida risk för smärta eller obehag, en stor framtida risk för sjukdomar
eller vävnadsskador, en stor framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga
eller tala och en måttlig till stor framtida risk för påverkan psykologiskt och
socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Behandlingar med rekonstruktiv kirurgi syftar till att, efter en adekvat behandling av den parodontala infektionen, återskapa den parodontala stödjevävnaden och därmed ge förbättrade förutsättningar för tandöverlevnaden.
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I SBU:s rapport från 2004 [1] redovisas en systematisk översikt och åtta
randomiserade kontrollerade studier med ett högt eller medelhögt bevisvärde och en uppföljningstid av ett år avseende effekten av tilläggsbehandlingar med emaljmatrixproteiner (EMP) vid lambåkirurgi.
Efter SBU:s genomgång har det tillkommit en systematisk översikt från
Cochrane [2] inkluderande en metaanalys av nio randomiserade kontrollerade studier (totalt 442 personer). Uppföljningstiden i dessa studier var ett
år.
I två nyligen publicerade systematiska översikter [3, 4] inkluderas 16 respektive 11 randomiserade kontrollerade studier med uppföljningstid av
minst ett år i meta-analyser avseende effekt av tilläggsbehandling med
emaljmatrixprotein vid lambåkirurgi. I meta-analys inkluderande fem randomiserade kontrollerade studier jämförs tilläggsbehandling med emaljmatrixprotein i kombination med benersättningsmaterial och tilläggsbehandling med enbart emaljmatrixprotein vid lambåkirurgi [3].
Frekvensen av den kliniskt signifikanta vinsten i tandfästenivån (minst 4
mm) som effektmått redovisas i sex randomiserade kontrollerade studier [510] inkluderande totalt 319 personer, där två av studierna bedömdes ha ett
högt och fyra ett medelhögt bevisvärde.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

 Vid kirurgiska behandlingar av djupa bendefekter vid tänder ger tilläggsbehandlingar med emaljmatrixprotein en klinisk signifikant vinst i tandfästenivån (minst 4 mm) i 51 procent av de behandlade fallen jämfört
med 17 procent med enbart lambåkirurgi (gott vetenskapligt underlag).
 Tilläggsbehandlingar med emaljmatrixproteiner (EMP) i enstaka benfickor ger ett förbättrat kliniskt utfall i form av en förbättrad fästnivå och
bennivå. En fästvinst som överstiger 4 mm inträffar dubbelt så ofta med
EMP jämfört med enbart lambåkirurgi (SBU evidensstyrka 1)*.
* Inget underlag har tillkommit som förändrar SBU:s slutsats.
SBU:s sammanställning redovisar att tilläggsbehandlingar med EMP resulterar i 0,6–1,5 mm ökad vinst i den kliniska tandfästenivån och 0,6–2,7 mm
större reduktion av ficksonderingsdjupet jämfört med enbart lambåkirurgi.
Metaanalysen i Cochrane-översikten visar att i genomsnitt uppnås 1,1 mm
ökad vinst i den kliniska tandfästenivån och 0,9 mm större minskning i ficksonderingsdjupet (konfidensintervall 0,6–1,6 respektive 0,4–1,3) med en
tilläggsbehandling med EMP.
De två övriga systematiska översikterna redovisar 1,3 mm (konfidensintervall 0,9-1,7) respektive 1,2 (konfidensintervall 0,8-1,5) större vinst i klinisk tandfästenivå jämfört med enbart lambåkirurgi eller lambåkirurgi plus
placebo.
En kliniskt signifikant vinst i tandfästenivå (minst 4 mm) uppnås i
51 procent av fallen som behandlades med EMP jämfört med 17 procent av
dem som behandlades med enbart lambåkirurgi.

377

Emaljmatrixprotein i kombination med benersättningsmaterial har ingen
signifikant tilläggseffekt jämfört med tilläggsbehandling med enbart emaljmatrixprotein vid lambåkirurgi [3].

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter relaterade till tilläggsbehandlingar
med EMP noterades i de granskade studierna.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid en djup bendefekt vid en tand ger en rekonstruktiv kirurgisk behandling
med emaljmatrixproteiner (EMP) en kliniskt signifikant vinst i tandfästenivån (minst 4 mm) i 51 procent av de behandlade fallen, jämfört med 17 procent med enbart lambåkirurgi. Kostnaden per vunnen effekt är skattad som
måttlig (cirka 25 000 kronor per framgångsrikt fall). Beräkningen visar att
åtgärden genererar ökade kostnader och en bättre effekt jämfört med enbart
lambåkirurgi. I kostnaden för kirurgi inkluderas en konventionell infektionseller förbehandling och ett par postoperativa kontroller. Marginalkostnaden
(tilläggskostnaden) jämfört med konventionell lambåkirurgi beräknas till
cirka 5 000–6 000 kronor per framgångsrikt fall. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en för riktlinjerna genomförd modellering.
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C18.3
Tillstånd: Djup bendefekt vid tand (associerad med kronisk eller
aggressiv parodontit)
Åtgärd: Rekonstruktiv behandling – benersättningsmaterial –
som tillägg till lambåkirurgi
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Rekonstruktiva kirurgiska behandlingar med benersättningsmaterial som ett tillägg till lambåkirurgi har god effekt
och därmed en möjlighet att ytterligare positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per vunnen effekt är måttlig. Effekten av behandlingen har bedömts med stöd från ett vetenskapligt underlag.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten
till måttlig grad av smärta eller obehag, en stor till mycket stor grad av sjukdom eller vävnadsskada, en liten till måttlig grad av nedsatt förmåga att äta,
tugga eller tala, en liten grad av påverkan psykologiskt och socialt, en måttlig framtida risk för smärta eller obehag, en stor framtida risk för sjukdomar
eller vävnadsskador, en stor framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga
eller tala och en måttlig till stor framtida risk för påverkan psykologiskt och
socialt.
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Vilka studier ingår i granskningen?
Behandlingar med rekonstruktiv kirurgi syftar till att, efter en adekvat behandling av den parodontala infektionen, återskapa den parodontala stödjevävnaden och därmed ge förbättrade förutsättningar för tandöverlevnaden.
I SBU:s rapport från 2004 [1] redovisas 14 randomiserade kontrollerade
studier med tolv månaders uppföljning och lambåkirurgi som
kontrollbehandling, varav 5 med ett medelhögt och de övriga med ett lågt
bevisvärde. Studierna är heterogena avseende patienturvalet, den kirurgiska
tekniken, bendefekternas morfologi och utfyllnadsmaterialets struktur och
komposition.
Efter SBU:s genomgång har det tillkommit tre systematiska översikter,
två med ett medelhögt bevisvärde och en med ett lågt bevisvärde,
inkluderande metaanalyser [2-4]. En majoritet av de inkluderade randomiserade kontrollerade studierna hade en uppföljningstid av tolv månader.
Dessutom identifierades ytterligare tio randomiserade kontrollerade studier
[5-14], varav fem med ett högt bevisvärde.
Andelen behandlingar som resulterade i en kliniskt signifikant vinst i
tandfästenivån (minst 4 mm) redovisas i sex randomiserade kontrollerade
studier inkluderande totalt 279 personer.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

 Vid kirurgiska behandlingar av djupa bendefekter vid tänder ger tilläggsbehandlingar med olika benersättningsmaterial en kliniskt signifikant
vinst i tandfästenivån (minst 4 mm) i 46 procent av de behandlade fallen
jämfört med 14 procent med enbart lambåkirurgi (gott vetenskapligt underlag).
 Tilläggsbehandlingar med korall (kalciumkarbonat) i enstaka benfickor
ger en förbättrad bennivå jämfört med enbart lambåkirurgi (SBU evidensstyrka 3)*.
* Inget underlag har tillkommit som förändrar SBU:s slutsats.
Enligt SBU:s sammanställning [1] är resultaten av tilläggsbehandlingar med
utfyllnadsmaterial motsägande avseende förbättrad tandfästenivå. Sammanställningen redovisar att tilläggsbehandlingar med korall (kalciumkarbonat)
ger i medeltal 1,1–1,6 mm (35–42 procent) större defektutfyllnad enligt
röntgen jämfört med enbart lambåkirurgi.
Metaanalysen i tillkommande systematiska översikter [2, 4] visar en signifikant förbättrad klinisk tandfästenivå med korall (0,9 mm), bioglas (1,0 –
1,2 mm) och hydroxylapatit (1,4 mm) i jämförelse med enbart lambåkirurgi,
men inte med allogent ben (0.4 mm). I en metaanalys avseende förändringarna i bennivån [3] redovisas en förbättring på 0,8–1,7 mm för de olika
benutfyllnadsmaterialen.
Senare tillkommande randomiserade kontrollerade studier visar resultat i
linje med det utfall som beskrivs i de systematiska översikterna.
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En kliniskt signifikant vinst i tandfästenivån (minst 4 mm) uppnås i
46 procent av fallen som är behandlade med ett tillägg av olika benersättningsmaterial jämfört med 14 procent med enbart lambåkirurgi.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter är beskrivna i det tillgängliga
litteraturunderlaget.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid djupa bendefekter vid tänder ger rekonstruktiva kirurgiska behandlingar
med olika benersättningsmaterial en klinisk signifikant vinst i tandfästenivån (minst 4 mm) i 46 procent av de behandlade fallen jämfört med 14 procent av dem som enbart fick lambåkirurgi. Kostnaden per vunnen effekt är
skattad som måttlig (cirka 25 000 kronor per framgångsrikt fall). Denna
visar att åtgärden genererar ökade kostnader och en bättre effekt jämfört
med enbart lambåkirurgi. I kostnaden för kirurgi inkluderas en konventionell infektionsbehandling och förbehandling och ett par postoperativa kontroller. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en för riktlinjerna genomförd modellering.
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Åtgärder vid djup bendefekt vid tandimplantat
C19.1
Tillstånd: Djup bendefekt vid tandimplantat (associerad med
periimplantit)
Åtgärd: Rekonstruktiv behandling – membran (GBR) – som tilllägg till lambåkirurgi
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Det saknas underlag för att Socialstyrelsen ska kunna bedöma effekten av rekonstruktiva kirurgiska behandlingar vid tandimplantat. Framtida forskning förväntas
tillföra kunskap.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten
grad av smärta eller obehag, en stor till mycket stor grad av sjukdom eller
vävnadsskada, en liten grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala, en
liten grad av påverkan psykologiskt och socialt, en liten framtida risk för
smärta eller obehag, en stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en liten till stor framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala
och en måttlig till stor framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid djupa bendefekter vid tandimplantat (associerade med periimplantit)
saknas det underlag för att bedöma effekten av rekonstruktiva behandlingar med membran (GBR) som ett tillägg till lambåkirurgi.
Behandlingar med rekonstruktiv kirurgi vid bendefekter syftar till att, efter
en adekvat behandling av infektionen, återskapa den förlorade vävnadshöjden kring tandimplantatet (defektutfyllnad).
Det finns inga kontrollerade studier som utvärderar effekten av rekonstruktiva behandlingar med membran (GBR-behandling) i jämförelse med
enbart lambåkirurgi vid behandling av bendefekter som en följd av periimplantit.
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I en översiktartikel över kirurgiska behandlingar av periimplantit [1] är
två fallstudier avseende behandling med membran (totalt 19 personer) redovisade, varav en studie visade ingen benutfyllnad och en studie visade att sju
av tio behandlade defekter uppvisade en ”betydande” benutfyllnad. Förutsättningen för benutfyllnad med membran bör vara gynnsammast om implantatet täcks helt av mjukvävnaden under läkningsperioden (sluten läkning). Underlaget möjliggör inte någon bedömning av den eventuella effekten av en rekonstruktiv behandling med membran (GBR-behandling) vid
bendefekter som en följd av periimplantit.
I en konsensusrapport från European Workshop on Periodontology 2008
[2] konkluderas att evidens saknas avseende effekten av rekonstruktiva kirurgiska behandlingar med membran vid kraterformade bendefekter till följd
av periimplantit.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Membranexponering under läkningen rapporterades vara en frekvent komplikation.
Hälsoekonomisk bedömning
Kostnadseffektiviteten är inte bedömbar eftersom det vetenskapliga underlaget är otillräckligt.
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C19.2
Tillstånd: Djup bendefekt vid tandimplantat (associerad med
periimplantit)
Åtgärd: Rekonstruktiv behandling – benersättningsmaterial –
som tillägg till lambåkirurgi
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Det saknas underlag för att Socialstyrelsen ska kunna bedöma effekten av rekonstruktiva kirurgiska behandlingar med benersättningsmaterial vid tandimplantat.
Framtida forskning förväntas tillföra kunskap.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten
grad av smärta eller obehag, en stor till mycket stor grad av sjukdom eller
vävnadsskada, en liten grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala, en
liten grad av påverkan psykologiskt och socialt, en liten framtida risk för
smärta eller obehag, en stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en liten till stor framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala
och en måttlig till stor framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt och Socialstyrelsen kan därför
inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit ställning
till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid djupa bendefekter vid tandimplantat (associerade med periimplantit)
saknas det underlag för att bedöma effekten av rekonstruktiva behandlingar med benersättningsmaterial som ett tillägg till lambåkirurgi.
Behandlingar med rekonstruktiv kirurgi vid bendefekter syftar till att, efter
en adekvat behandling av infektionen, återskapa den förlorade vävnadshöjden kring tandimplantatet (defektutfyllnad).
Endast en kontrollerad studie med lågt bevisvärde [1] dentifieras avseende behandlingseffekten av tilläggsbehandlingar med bentransplantat eller
benersättningsmaterial i jämförelse med enbart lambåkirurgi. Studien inkluderar 32 personer och utvärderar effekten av tilläggsbehandling med defektfyllnadsmaterial (titangranule) efter en uppföljningstid av 12 månader.
Röntgenologisk defektfyllnad med tilläggsbehandlingen var 2,0 mm jämfört
med 0,1 mm för enbart lambåkirurgi. Avseende förändring i kliniska variab-
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ler (ficksonderingsdjup och blödning vid ficksondering) noterades inga
skillnader mellan behandlingsgrupperna.
I fyra studier [2-5] redovisas behandlingsutfallet av applicering av olika
defektfyllnadsmaterial (autogent ben, xenograft, hydroxylapatit, kalciumkarbonat) med och utan tilläggsbehandlingar med ett täckande membran.
Studierna inkluderar totalt 126 behandlade personer och har en uppföljningstid av ett–tre år. Studierna redovisar en minskning i ficksonderingsdjupet efter behandlingen med 1,5–5,4 mm och en förbättrad sonderbar stödjevävnadsnivå av 1–2 mm. Graden av den uppnådda defektfyllnaden enligt
röntgen var 0,2–2,8 mm. Ingen samstämmighet föreligger mellan studierna
avseende effekten av tilläggsbehandlingar med täckande membran. Underlaget möjliggör inte någon jämförande värdering av behandlingseffekten
för de olika defektfyllnadsmaterialen. Eftersom inga studier av tillräckligt
god kvalitet med enbart lambåkirurgi som kontrollbehandling föreligger
anser expertgruppen att en eventuell tilläggseffekt av bentransplantat och
benersättningsmaterial inte kan värderas.
I en konsensusrapport från European Workshop on Periodontology 2008
[6] konkluderas att evidens saknas avseende effekten av rekonstruktiva kirurgiska behandlingar med bentransplantat eller benersättningsmaterial vid
kraterformade bendefekter till följd av periimplantit.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Membranexponering under läkningen och postoperativa infektioner vid användandet av benersättningsmaterial har rapporterats.
Hälsoekonomisk bedömning
Kostnadseffektiviteten är inte bedömbar eftersom det vetenskapliga underlaget är otillräckligt.
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Åtgärder vid furkationsinvolverad tand
C20.1
Tillstånd: Furkationsinvolverad tand grad III, underkäksmolar
(associerad med kronisk eller aggressiv parodontit)
Åtgärd: Tunnelering
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Furkationsinvolvering innebär en
sämre åtkomlighet för att uppnå infektionskontroll. Tunnelering innebär en måttligt minskad risk för framtida tandförluster och därmed finns en viss möjlighet att
positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per
vunnen effekt är måttlig. Effekten av åtgärden har bedömts av Socialstyrelsens
expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten
grad av smärta eller obehag, en måttlig till stor grad av sjukdom eller vävnadsskada, en liten framtida risk för smärta eller obehag, en stor framtida
risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en liten framtida risk för nedsatt
förmåga att äta, tugga eller tala och en liten framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
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Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid en furkationsinvolvering grad III på någon underkäksmolar (associerad med kronisk eller aggressiv parodontit) leder tunnelering till en måttligt minskad risk för tandförluster (expertgruppsbedömning).
Det vetenskapliga underlaget för värdering av effekten av behandlingar med
tunnelering av furkationsinvolverade tänder är begränsat till fyra retrospektiva fallseriestudier [1-4], där tre av studierna inkluderar ett fåtal individer
(7–18 individer) med en uppföljningstid på fem–nio år. En studie [2] med
102 individer har en genomsnittlig observationstid av drygt tre år. Majoriteten av de tänder som behandlades är underkäksmolarer med en grad IIIinvolvering. Studierna redovisar en frekvens av tandförluster tre–nio år efter
den genomförda behandlingen som var 0–11 procent (vägt medelvärde 7
procent), vilket kan jämföras med cirka 30 procent molarförluster i en parodontalt obehandlad population över tio år [5] och cirka 7 procent bland personer i åldern 50–60 år med regelbunden tandvård [6].
En tillkommande systematisk översikt publicerad 2009 [7] inkluderar
inga ytterligare relevanta studier.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Rotkänslighet och rotkaries i furkationsområdet har rapporterats.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid en furkationsinvolverad tand grad III, underkäksmolar, leder tunnelering till en måttligt minskad risk för tandförlust. Kostnaden för ingreppet
motsvarar den kostnad som ett lambåkirurgiskt ingrepp innebär (cirka
3 000–4 000 kronor). Det är emellertid svårt att med de uppgifter som framkommer göra en skattning av kostnadseffektiviteten. Det hälsoekonomiska
underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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C21.1
Tillstånd: Furkationsinvolverad tand grad II–III (associerad med
kronisk eller aggressiv parodontit)
Åtgärd: Rotseparation eller rotresektion
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Furkationsinvolvering innebär en
sämre åtkomlighet för att uppnå infektionskontroll. Rotresektion innebär en måttligt minskad risk för framtida tandförluster och därmed finns en viss möjlighet att
positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per
vunnen effekt är måttlig. Effekten av åtgärden har bedömts av Socialstyrelsens
expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten
grad av smärta eller obehag, en måttlig till stor grad av sjukdom eller vävnadsskada, en liten framtida risk för smärta eller obehag, en stor framtida
risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en liten framtida risk för nedsatt
förmåga att äta, tugga eller tala och en liten framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
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Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid en furkationsinvolverad tand grad II–III (associerad med kronisk
eller aggressiv parodontit) resulterar åtgärden rotseparation eller resektion i en måttligt minskad risk för tandförlust över en tidsperiod av tio år
(expertgruppsbedömning).
Litteratursökningen identifierade en prospektiv studie [1] inkluderande en
kontrollgrupp (posteriora tänder utan någon furkationsinvolvering) och totalt 72 individer med en uppföljningstid av tio år. Regelbundna parodontala
stödbehandlingar gavs under uppföljningstiden. Andelen förlorade rotresekterade tänder efter tio år uppgick till 7 procent jämfört med 1 procent för
tänder utan någon furkationsinvolvering.
I en retrospektiv studie [2] inkluderande 80 individer och 146 rotresekterade och endodontisk behandlade molarer var tandförlusten 22 procent över
en uppföljningstid av cirka sex år, jämfört med 23 procent för endodontiskt
behandlade enrotiga tänder. Vid samma grad av stödjevävnadsförlust var
prognosen för rotresekterade molarer likvärdig med den för endodontiskt
behandlade enrotiga tänder.
Retrospektiva fallseriestudier [3-6] med en observationstid av tio år redovisar en frekvens av förlust av rotresekterade molarer som var 0–38 procent.
Det vägda medelvärdet för förlust av rotresekterade molarer över tio år är 16
procent, vilket kan jämföras med drygt 30 procent molarförluster i en parodontalt obehandlad population över motsvarande tidsperiod [7] och cirka 7
procent bland personer i åldern 50–60 år med regelbunden tandvård [8].
Protetiska och/eller endodontiska komplikationer anges som den främsta
orsaken till förlust av rotseparerade eller resekterade tänder.
En tillkommande systematisk översikt publicerad 2009 [9] inkluderar
inga ytterligare relevanta studier.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
–
Hälsoekonomisk bedömning
Vid en furkationsinvolverad tand grad II–III resulterar rotseparation eller
resektion i en måttligt minskad risk för tandförlust över en tidsperiod av tio
år. Kostnaden för ingreppet motsvarar den kostnad som ett lambåkirurgiskt
ingrepp medför (cirka 3 000–4 000 kronor), eventuellt med en tilläggskostnad för en rotbehandling. Det är emellertid svårt att med de uppgifter som
framkommer göra en skattning av kostnadseffektiviteten. Det hälsoekono-

390

miska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.

Referenser
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

Carnevale, G, Pontoriero, R, di Febo, G. Long-term effects of rootresective therapy in furcation-involved molars. A 10-year
longitudinal study. Journal of clinical periodontology. 1998;
25(3):209-14.
Blomlof, L, Jansson, L, Appelgren, R, Ehnevid, H, Lindskog, S.
Prognosis and mortality of root-resected molars. The International
journal of periodontics & restorative dentistry. 1997; 17(2):190-201.
Langer, B, Stein, SD, Wagenberg, B. An evaluation of root
resections. A ten-year study. Journal of periodontology. 1981;
52(12):719-22.
Buhler, H. Evaluation of root-resected teeth. Results after 10 years.
Journal of periodontology. 1988; 59(12):805-10.
Hou, GL, Tsai, CC, Weisgold, AS. Treatment of molar furcation
involvement using root separation and a crown and sleeve-coping
telescopic denture. A longitudinal study. Journal of periodontology.
1999; 70(9):1098-109.
Svärdstrom, G, Wennström, JL. Periodontal treatment decisions for
molars: an analysis of influencing factors and long-term outcome.
Journal of periodontology. 2000; 71(4):579-85.
Papapanou, PN, Wennström, JL, Gröndahl, K. A 10-year
retrospective study of periodontal disease progression. Journal of
clinical periodontology. 1989; 16(7):403-11.
Paulander, J, Axelsson, P, Lindhe, J, Wennström, J. Intra-oral
pattern of tooth and periodontal bone loss between the age of 50 and
60 years. A longitudinal prospective study. Acta odontologica
Scandinavica. 2004; 62(4):214-22.
Huynh-Ba, G, Kuonen, P, Hofer, D, Schmid, J, Lang, NP, Salvi, GE.
The effect of periodontal therapy on the survival rate and incidence
of complications of multirooted teeth with furcation involvement
after an observation period of at least 5 years: a systematic review.
Journal of clinical periodontology. 2009; 36(2):164-76.

391

C22.1
Tillstånd: Furkationsinvolverad tand grad II (associerad med
kronisk eller aggressiv parodontit)
Åtgärd: Rekonstruktiv behandling – membran (GTR) – som tilllägg till lambåkirurgi
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Furkationsinvolvering innebär en
sämre åtkomlighet för att uppnå infektionskontroll. Rekonstruktiva behandlingar i
samband med furkationsinvolverade tänder har en låg effekt och en liten möjlighet att ytterligare positivt påverka den orala hälsan. För underkäksmolaren kan en
viss möjlighet till effekt finnas förutsatt att defekten är väl avgränsad och begränsad i omfattning men för överkäksmolaren är prognosen för behandling sämre.
Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per vunnen effekt är mycket hög. Effekten av åtgärden har bedömts med stöd från ett vetenskapligt underlag.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten
grad av smärta eller obehag, en måttlig till stor grad av sjukdom eller vävnadsskada, en liten framtida risk för smärta eller obehag, en stor framtida
risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en liten framtida risk för nedsatt
förmåga att äta, tugga eller tala och en liten framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Litteratursökningen identifierade två systematiska översikter [1, 2] med
ett medelhögt bevisvärde och med en uppföljningstid av sex–tolv månader
för de inkluderade studierna. I en systematisk översikt [2] redovisas, i två
separata metaanalyser vardera inkluderande fyra randomiserade kontrollerade studier, behandlingseffekten på underkäksmolarer respektive överkäksmolarer med furkationsinvolvering grad II. Den andra systematiska
översikten [1] redovisar en metaanalys av tio randomiserade kontrollerade
studier som utvärderar effekten av behandling på överkäks- och underkäksmolarer med furkationsinvolvering grad II. Både resorberbara och ickeresorberbara membran har använts i dessa studier. Ytterligare en randomiserad kontrollerad studie med ett medelhögt bevisvärde identifierades [3].
Endast data för sex månaders uppföljning var emellertid tillgängliga.
Kompletterande litteratursökning identifierar tre tillkomna systematiska
översikter [4-6] men dessa saknar ytterligare relevanta randomiserade kontrollerade studier med 12 månaders uppföljning.
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Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

Vid en furkationsinvolverad tand grad II (associerad med kronisk eller aggressiv parodontit) ger en tilläggsbehandling med membran (GTR) vid lambåkirurgi
 ett förbättrat kliniskt utfall med 1–1,5 mm i minskat horisontellt furkationsinvolveringsdjup jämfört med enbart lambåkirurgi (visst vetenskapligt underlag)
 en förslutning av furkaturen efter en tilläggsbehandling med membran i
mindre än 10 procent av de behandlade fallen (visst vetenskapligt underlag).
Furkationsinvolverad överkäksmolar
 vid en approximal furkationsinvolvering på överkäksmolarer har en tilläggsbehandling med membran (GTR) ingen till låg effekt (expertgruppsbedömning).
Metaanalyser avseende reduktionen av det horisontella furkationsinvolveringsdjupet visar att tilläggseffekten av rekonstruktiva kirurgiska behandlingar med membran (GTR) vid en furkationsinvolvering grad II är 1,5 mm
för underkäksmolarer och 1,1 mm för överkäksmolarer (konfidensintervall
0,4–2,6 respektive 0,5–1,6). Behandlingseffekten är avsevärt lägre vid en
approximal jämfört med en buckal furkationsinvolvering. En tillkommande
studie visar resultat i linje med observationerna i de systematiska översikterna. Furkaturförslutningar uppnås i mindre än 10 procent av de behandlade
fallen.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Exponering av membranet under läkningsperioden påverkar behandlingsresultatet negativt.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid en furkationsinvolverad tand grad II ger en tilläggsbehandling med
membran (GTR) vid lambåkirurgi ett förbättrat kliniskt utfall med 1–1,5
mm i minskat horisontellt furkationsinvolveringsdjup jämfört med enbart
lambåkirurgi. En förslutning av furkaturen efter en tilläggsbehandling med
membran uppnås i mindre än 10 procent av de behandlade fallen. Kostnaden
per vunnen effekt är skattad som mycket hög. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på expertgruppens slutsatser.
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C22.2
Tillstånd: Furkationsinvolverad tand grad II (associerad med
kronisk eller aggressiv parodontit)
Åtgärd: Rekonstruktiv behandling – emaljmatrixprotein – som
tillägg till lambåkirurgi
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Furkationsinvolvering innebär en
sämre åtkomlighet för att uppnå infektionskontroll. Rekonstruktiva behandlingar i
samband med furkationsinvolverade tänder har låg effekt och en liten möjlighet
att ytterligare positivt påverka den orala hälsan. För underkäksmolaren kan en
viss möjlighet till effekt finnas förutsatt att defekten är väl avgränsad och begränsad i omfattning men för överkäksmolaren är prognosen för behandling ännu
sämre. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per vunnen effekt är mycket hög.
Effekten av åtgärden har bedömts med stöd från ett vetenskapligt underlag.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten
grad av smärta eller obehag, en måttlig till stor grad av sjukdom eller vävnadsskada, en liten framtida risk för smärta eller obehag, en stor framtida
risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en liten framtida risk för nedsatt
förmåga att äta, tugga eller tala och en liten framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Litteratursökningen identifierade tre randomiserade kontrollerade studier [13] med en uppföljningstid av 6–24 månader. I två studier (högt respektive
medelhögt bevisvärde) med sammanlagt 55 individer avses underkäksmolarer med furkationsinvolveringsgrad II [2, 3], och en studie med ett medelhögt bevisvärde [1] involverande 12 individer analyserar behandlingar av
approximala furkationsdefekter (grad II) vid överkäksmolarer.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

Vid en furkationsinvolverad underkäksmolar grad II (associerad med kronisk eller aggressiv parodontit) ger en tilläggsbehandling med emaljmatrixprotein vid lambåkirurgi
 ett förbättrat kliniskt utfall med 1–2 mm i minskat horisontellt furkationsinvolveringsdjup jämfört med enbart lambåkirurgi (visst vetenskapligt underlag)
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 en förslutning av furkaturen efter en tilläggsbehandling med emaljmatrixprotein i mindre än 20 procent av de behandlade fallen (visst vetenskapligt underlag).
Furkationsinvolverad överkäksmolar
 vid en approximal furkationsinvolvering på överkäksmolarer har en tilläggsbehandling med emaljmatrixprotein ingen till låg effekt (expertgruppsbedömning).
För underkäksmolarer redovisar en studie 1,2 mm större reduktion av
furkationsinvolveringsdjupet jämfört med enbart lambåkirurgi [2]. Vid
jämförelse med lambåkirurgi kombinerat med membran (GTR) resulterade
tilläggsbehandlingar med emaljmatrixprotein i en signifikant större
reduktion av furkationsinvolveringsdjupet, 2,6 mm jämfört med 1,9 mm [3].
Tilläggsbehandlingar med emaljmatrixprotein resulterade i furkaturförslutningar i 18 procent av de behandlade fallen.
Tilläggsbehandlingar med emaljmatrixprotein vid en approximal furkationsinvolvering av grad II på överkäksmolarer visar ingen tilläggseffekt
jämfört med enbart lambåkirurgi i en studie med 24 månaders uppföljning
[1].
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter är beskrivna i de ingående studierna.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid en furkationsinvolverad underkäksmolar grad II ger en tilläggsbehandling med emaljmatrixprotein vid lambåkirurgi ett förbättrat kliniskt utfall
med 1–2 mm i minskat horisontellt furkationsinvolveringsdjup jämfört med
enbart lambåkirurgi. En förslutning av furkaturen efter en tilläggsbehandling
med emaljmatrixprotein uppnås i mindre än 20 procent av de behandlade
fallen. Kostnaden per vunnen effekt är skattad som mycket hög. För furkationsinvolverade överkäksmolarer grad II är åtgärden inte kostnadseffektiv.
Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på
expertgruppens slutsatser.
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C22.3
Tillstånd: Furkationsinvolverad tand grad II (associerad med
kronisk eller aggressiv parodontit)
Åtgärd: Rekonstruktiv behandling – benersättningsmaterial –
som tillägg till lambåkirurgi
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Det saknas underlag för att Socialstyrelsen ska kunna bedöma effekten av rekonstruktiva kirurgiska behandlingar med ett benersättningsmaterial som tillägg till
lambåkirurgi. Framtida forskning förväntas tillföra kunskap.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten
grad av smärta eller obehag, en måttlig till stor grad av sjukdom eller vävnadsskada, en liten framtida risk för smärta eller obehag, en stor framtida
risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en liten framtida risk för nedsatt
förmåga att äta, tugga eller tala och en liten framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt och Socialstyrelsen kan därför
inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit ställning
till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid en furkationsinvolverad tand grad II (associerad med kronisk eller
aggressiv parodontit) saknas underlag för att bedöma effekten av en tilläggsbehandling med ett benersättningsmaterial vid lambåkirurgi.
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För furkationsinvolverade molarer är det vetenskapliga underlaget begränsat
och motsägande avseende effekten av tilläggsbehandlingar med ett benersättningsmaterial vid lambåkirurgi. Litteratursökningen identifierade en relevant systematisk översikt [1], men bara tre av de inkluderade studierna, en
med ett medelhögt och två med ett lågt bevisvärde, redovisar några relevanta effektmått (förändring i furkationsinvolveringsdjup och/eller furkaturförslutning) [2-4]. Studierna inkluderar totalt 58 personer med underkäksmolarer uppvisande furkationsinvolvering grad II. Utöver dessa studier
identifierades två randomiserade kontrollerade studier med ett medelhögt
bevisvärde inkluderande 87 personer med buckal furkationsinvolvering grad
II vid underkäksmolarer [5, 6]. Studierna har en uppföljningstid av sex–tolv
månader. Allogent ben, trikalciumfosfat och hydroxylapatit har använts.
De två studierna med ett medelhögt bevisvärde (49 personer, allogent
ben) [2, 5], varav bara en studie med tolv månaders uppföljning, visar ingen
skillnad i förändring av furkationsinvolveringsdjupet jämfört med enbart
lambåoperation. De andra studierna (totalt 36 personer) [3, 4] redovisar en
signifikant större reduktion av furkationsinvolveringsdjupet (1,9–2,5 mm)
med en tilläggsbehandling med implantat av trikalciumfosfat respektive
hydroxylapatit jämfört med enbart lambåkirurgi. Båda dessa studier har ett
lågt bevisvärde och endast sex månaders uppföljning. En studie inkluderande kombination av tilläggsbehandlingar (benersättningsmaterial/tetracyklin/membran) visar signifikant tilläggseffekt (2,9 mm) avseende
reduktion i furkationsinvolveringsdjup jämfört med enbart lambåkirurgi [6].
För en furkationsinvolverad överkäksmolar grad II och för furkationsinvolvering grad III saknas underlag för bedömning av effekten av tilläggsbehandlingar med ett benersättningsmaterial. Baserat på föreliggande underlag
anser expertgruppen att det inte är möjligt att uttala sig om behandlingseffekten av tilläggsbehandlingar med ett benersättningsmaterial vid lambåkirurgi.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter är beskrivna i de ingående studierna.
Hälsoekonomisk bedömning
För tillståndet furkationsinvolverad tand grad II och tilläggsbehandlingar
med ett benersättningsmaterial vid lambåkirurgi saknas underlag för att bedöma kostnadseffektiviteten.
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Åtgärder vid mjukvävnadsretraktion
C23.1
Tillstånd: Lokal mjukvävnadsretraktion vid tand
Åtgärd: Rekonstruktiv kirurgi – lambåteknik
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en måttlig påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 5
är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Tillståndet innebär en
försämrad hygienisk åtkomlighet med risk för en framtida ogynnsam följdeffekt samt negativ estetisk påverkan. Rekonstruktiv kirurgi av mjukvävnadsskador med lambåteknik har god effekt och därmed en möjlighet att
ytterligare positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att
kostnaden per vunnen effekt är måttlig. Effekten av behandlingen har bedömts med stöd från ett vetenskapligt underlag.
Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en måttlig påverkan på den orala hälsan till följd av en
liten till måttlig grad av smärta eller obehag, en måttlig grad av sjukdom
eller vävnadsskada, en liten grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala,
en liten till måttlig grad av påverkan psykologiskt och socialt, en liten framtida risk för smärta eller obehag, en måttlig framtida risk för sjukdomar eller
vävnadsskador, en liten framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller
tala och en liten framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Två systematiska översikter [1, 2] identifierades som innehåller data från
randomiserade kontrollerade studier där effekten av en koronalförskjuten
mjukvävnadslambå studerats som behandling i kontrollgrupper. Uppföljningstiden i de inkluderade studierna (fem respektive tre studier) var 12–24
månader. Antalet inkluderade personer var 48 (retraktionsdjup minst 2 mm)
respektive 104 (retraktionsdjup minst 3 mm).
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid en lokal mjukvävnadsretraktion vid en tand ger en rekonstruktiv kirurgisk behandling med koronalförskjuten mjukvävnadslambå en fullständig rottäckning i 35–40 procent av de behandlade fallen och 62–71
procent reduktion av retraktionsdjupet (visst vetenskapligt underlag).
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Vid behandling av tänder med en mjukvävnadsretraktion av minst 2 mm
resulterar en koronalförskjuten lambå i fullständiga rottäckningar i 35–40
procent av de behandlade fallen. I medeltal uppnås 62–71 procent reduktion
av retraktionsdefektens djup. Utfallet av behandlingen i studierna i de två
systematiska översikterna visar en stor variation både vad avser andelen
med en fullständig rottäckning (15–60 procent) och den procentuella reduktionen av retraktionsdefekten (34–87 procent).
Saknas någon information i studierna?
Några avgörande effektmått (estetik och rotkänslighet) är inte redovisade.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar rapporteras i de inkluderade studierna.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid lokala mjukvävnadsretraktioner vid tänder resulterar en rekonstruktiv
kirurgisk behandling med en koronalförskjuten mjukvävnadslambå i fullständig rottäckning i cirka 35 procent av fallen. Kostnaden per vunnen effekt bedöms som måttlig. Det kirurgiska ingreppet kostar med utgångspunkt
från en referensprislista cirka 4 000 kronor (inklusive besök pre- och postoperativt hos en tandhygienist). Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en
skattning som är baserad på expertgruppens slutsats.
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C23.2
Tillstånd: Lokal mjukvävnadsretraktion vid tand
Åtgärd: Rekonstruktiv kirurgi – tilläggsbehandling med bindvävnadstransplantat
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en måttlig påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 5 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Tillståndet innebär en försämrad
hygienisk åtkomlighet med risk för en framtida ogynnsam följdeffekt samt negativ estetisk påverkan. Rekonstruktiv kirurgi av en mjukvävnadsskada med ett
bindvävstransplantat har bättre effekt jämfört med enbart lambåteknik och därmed en möjlighet att ytterligare positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen
bedömer att åtgärden är kostnadseffektiv jämfört med enbart lambåteknik. Effekten av behandlingen har bedömts med stöd från ett vetenskapligt underlag.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en måttlig påverkan på den orala hälsan till följd av en
liten till måttlig grad av smärta eller obehag, en måttlig grad av sjukdom
eller vävnadsskada, en liten grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala,
en liten till måttlig grad av påverkan psykologiskt och socialt, en liten framtida risk för smärta eller obehag, en måttlig framtida risk för sjukdomar eller
vävnadsskador, en liten framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller
tala och en liten framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
I litteratursökningen identifierades två systematiska översikter [1, 2]. I en av
översikterna [1] analyseras effekten av en tilläggsbehandling med ett bindvävstransplantat i jämförelse med enbart en koronalförskjuten lambå. Analysen inkluderar två randomiserade kontrollerade studier (94 personer) med
en uppföljningstid av sex månader. I en systematisk översikt från Cochrane
[2] görs en jämförelse av tilläggsbehandlingarna bindvävstransplantat och
resorberbart membran (GTR) i tre randomiserade kontrollerade studier inkluderande 98 personer med en uppföljningstid av sex–tolv månader.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

Vid en lokal mjukvävnadsretraktion vid en tand resulterar rekonstruktiv
kirurgi med en koronalförskjuten mjukvävnadslambå och en tilläggsbehandling med ett bindvävstransplantat i
 en fullständig rottäckning i 51 procent av de behandlade fallen och 76
procents reduktion av retraktionsdjupet (visst vetenskapligt underlag)
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 31 procents högre frekvens av fullständig rottäckning och 21 procents
högre grad av rottäckning jämfört med enbart en koronalförskjuten lambå
(visst vetenskapligt underlag).
Vid behandling av tänder med en mjukvävnadsretraktion av minst 2 mm [1]
resulterar tilläggsbehandlingar med ett bindvävstransplantat i en signifikant
högre frekvens av fullständig rottäckning jämfört med enbart koronalförskjuten lambå: 51 procent jämfört med 39 procent.
Tilläggsbehandlingar med ett bindvävstransplantat resulterar i 27 procents
högre frekvens av fullständig rottäckning och 10 procents större grad av
rottäckning än tilläggsbehandlingar med ett resorberbart membran vid behandling av retraktionsdefekter av minst 3 mm djup [2].
Saknas någon information i studierna?
De individcentrerade utfallsvariablerna (estetik, rotkänslighet, behandlingsrelaterade obehag eller problem) är ofullständigt redovisade.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar av tilläggsbehandlingar med ett bindvävstransplantat rapporteras i de inkluderade studierna.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid lokala mjukvävnadsretraktioner vid tänder har rekonstruktiv kirurgi
med en koronalförskjuten mjukvävnadslambå och tilläggsbehandlingar med
ett bindvävstransplantat en god effekt. Socialstyrelsen bedömer att åtgärden
är kostnadseffektiv jämfört med enbart lambåteknik. För hälften av de behandlade fallen uppnås en fullständig täckning av roten. Det kirurgiska ingreppet kostar med utgångspunkt från en referensprislista cirka 4 500 kronor
(inklusive besök pre- och postoperativt hos en tandhygienist). Den något
högre kostnaden jämfört med enbart en koronalförskjuten lambå är en följd
av en viss mertid för tagning av ett bindvävstransplantat. Skillnaden i kostnad för tilläggsbehandlingen med ett bindvävstransplantat är liten, men effekten är bättre. Någon hänsyn har inte tagits till eventuella skillnader i de
postoperativa besvären. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på expertgruppens slutsats.
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C23.3
Tillstånd: Lokal mjukvävnadsretraktion vid tand
Åtgärd: Rekonstruktiv kirurgi – tilläggsbehandling med membran (GTR)
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en måttlig påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 5 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Tillståndet innebär en försämrad
hygienisk åtkomlighet med risk för en framtida ogynnsam följdeffekt samt negativ estetisk påverkan. Rekonstruktiv kirurgi av en mjukvävnadsskada med ett
membran (GTR) har sämre effekt jämfört med enbart en lambå och en lambå med
ett bindvävstransplantat och är därför inte kostnadseffektiv. Effekten av behandlingen har bedömts med stöd från ett vetenskapligt underlag.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en måttlig påverkan på den orala hälsan till följd av en
liten till måttlig grad av smärta eller obehag, en måttlig grad av sjukdom
eller vävnadsskada, en liten grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala,
en liten till måttlig grad av påverkan psykologiskt och socialt, en liten framtida risk för smärta eller obehag, en måttlig framtida risk för sjukdomar eller
vävnadsskador, en liten framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller
tala och en liten framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
I litteratursökningen identifierades två systematiska översikter [1, 2]. I en av
översikterna [1] inkluderas en metaanalys av två randomiserade kontrollerade studier (totalt 30 personer) med sex–tolv månaders uppföljningstid avseende en tilläggsbehandling med ett membran i jämförelse med enbart en
koronalförskjuten lambåteknik. Båda översikterna jämför tilläggsbehandlingen med ett membran och ett bindvävstransplantat och inkluderar en metaanalys av sex randomiserade kontrollerade studier (123 personer) respektive tre randomiserade kontrollerade studier (98 personer) med en uppföljningstid av sex–tolv månader. Behandlingsutfallet med användandet av resorberbara och icke-resorberbara membran (två randomiserade kontrollerade
studier) jämförs i en systematisk översikt [2].
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:
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Vid en lokal mjukvävnadsretraktion vid en tand resulterar rekonstruktiv
kirurgisk behandling med en tilläggsbehandling med ett membran (GTR)
 inte i någon förbättrad rottäckning jämfört med enbart en koronalförskjuten mjukvävnadslambå (gott vetenskapligt underlag)
 i 32 procents lägre frekvens av fullständig rottäckning och 8 procents
sämre grad av rottäckning jämfört med en tilläggsbehandling med ett
bindvävstransplantat (gott vetenskapligt underlag).
Tilläggsbehandlingen med ett membran (GTR) i jämförelse med enbart en
koronalförskjuten lambå förbättrar inte behandlingsutfallet avseende frekvensen av fullständiga rottäckningar (20 procent jämfört med 30 procent
för enbart en lambå) eller graden av rottäckning (50 procent jämfört med 61
procent för enbart en lambå). I jämförelse med tilläggsbehandlingar med ett
bindvävstransplantat ger tilläggsbehandlingar med ett membran 32 procents
lägre frekvens av fullständig rottäckning och 8 procents lägre grad av rotttäckning. Ingen signifikant skillnad föreligger mellan de två behandlingsmetoderna avseende förändring i den kliniska tandfästenivån. Jämförelser mellan användandet av resorberbara och icke-resorberbara membran visar ingen
signifikant skillnad i behandlingsresultatet [2].
Saknas någon information i studierna?
De patientcentrerade utfallsvariablerna (estetik, rotkänslighet och behandlingsrelaterade problem) är endast sporadiskt redovisade.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Exponering av membranet kan förekomma under läkningen, vilket påverkar
behandlingsresultatet negativt (grad av rottäckning och frekvens av fullständig rottäckning).
Hälsoekonomisk bedömning
Vid lokala mjukvävnadsretraktioner vid tänder resulterar rekonstruktiva
kirurgiska behandlingar med en tilläggsbehandling med ett membran (GTR)
inte i någon förbättrad rottäckning jämfört med enbart en koronalförskjuten
mjukvävnadslambå och inte heller jämfört med en tilläggsbehandling med
ett bindvävstransplantat. Det kirurgiska ingreppet kostar med utgångspunkt
från en referensprislista cirka 5 300 kronor (inklusive materialkostnad och
besök pre- och postoperativt hos en tandhygienist). Åtgärden är inte kostnadseffektiv jämfört med enbart lambåteknik eller med en tilläggsbehandling med ett bindvävstransplantat. Någon hänsyn har inte tagits till eventuella skillnader i de postoperativa besvären. Det hälsoekonomiska underlaget
utgörs av en skattning som är baserad på expertgruppens slutsats.
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C23.4
Tillstånd: Lokal mjukvävnadsretraktion vid tand
Åtgärd: Rekonstruktiv kirurgi – tilläggsbehandling med emaljmatrixprotein
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en måttlig påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 5 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Tillståndet innebär en försämrad
hygienisk åtkomlighet med risk för en framtida ogynnsam följdeffekt samt negativ estetisk påverkan. Rekonstruktiv kirurgi av mjukvävnadsskador med emaljmatrixprotein har en bättre effekt än enbart lambåteknik, och likvärdig effekt och
kostnadseffektivitet som bindvävstransplantat. Effekten av behandlingen har bedömts med stöd från ett vetenskapligt underlag.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en måttlig påverkan på den orala hälsan till följd av en
liten till måttlig grad av smärta eller obehag, en måttlig grad av sjukdom
eller vävnadsskada, en liten grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala,
en liten till måttlig grad av påverkan psykologiskt och socialt, en liten framtida risk för smärta eller obehag, en måttlig framtida risk för sjukdomar eller
vävnadsskador, en liten framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller
tala och en liten framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
I litteratursökningen identifierades två systematiska översikter [1, 2]. De
båda översikterna utvärderar en tilläggsbehandling med emaljmatrixprotein i
jämförelse med enbart en koronalförskjuten lambå. En systematisk översikt
[1] har som inklusionskriterium att retraktionsdefekten ska vara minst 2 mm
(fem randomiserade kontrollerade studier, 81 personer) med en uppföljningstid av 6–24 månader. Den andra systematiska översikten [2] är begränsad till minst 3 mm retraktionsdefekter (två randomiserade kontrollerade
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studier, 45 personer, intra-individuell jämförelse) och 24 månaders uppföljning (Dessa studier är även inkluderade i föregående systematiska översikt).
Ytterligare en randomiserad kontrollerad studie [3] jämför tilläggsbehandlingar med emaljmatrixprotein och bindvävstransplantat och inkluderar 17
personer med minst 4 mm retraktionsdefekter i en intraindividuell jämförelse över tolv månader. Ytterligare 3 RCT studier [4-6] utvärderar tilläggseffekt med emaljmatrixprotein vid användning av bindvävstransplantat för
rottäckning. Studierna inkluderar sammanlagt 88 individer med tänder uppvisande ≥2 mm retraktionsdefekter.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid lokala mjukvävnadsretraktioner vid tänder resulterar rekonstruktiva
kirurgiska behandlingar med en tilläggsbehandling med emaljmatrixprotein i 58 procents högre frekvens av fullständiga rottäckningar och 24
procents högre grad av rottäckning jämfört med enbart en koronalförskjuten lambå (gott vetenskapligt underlag).
Vid retraktionsdefekter med ett djup av minst 2 mm resulterar tilläggsbehandlingar med emaljmatrixprotein i en signifikant högre frekvens av fullständiga rottäckningar jämfört med enbart en koronalförskjuten lambå (68
procent jämfört med 43 procent) och en högre grad av rottäckning (89 procent jämfört med 72 procent) samt en större vinst i tandfästenivån (0,5 mm).
Om endast studier inkluderande retraktionsdefekter med ett djup av minst 3
mm analyseras ses motsvarande trend, men inga statistiskt signifikanta
skillnader.
I en studie [3] redovisas signifikant mindre subjektiva besvär efter en tilläggsbehandling med emaljmatrixprotein jämfört med ett bindvävstransplantat, men inga skillnader i den uppnådda rottäckningen.
Emaljmatrixprotein som tilläggsbehandling vid användande av bindvävstransplantat resulterar inte i förbättrat behandlingsresultat jämfört med enbart bindvävstransplantat [4-6].

Saknas någon information i studierna?
De avgörande effektmåtten (estetik och rotkänslighet) är inte redovisade.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar har rapporterats i studierna
Hälsoekonomisk bedömning
Vid lokala mjukvävnadsretraktioner vid tänder resulterar rekonstruktiva
kirurgiska behandlingar med en tilläggsbehandling med emaljmatrixprotein
i 58 procents högre frekvens av fullständig rottäckning och 24 procents
högre grad av rottäckning jämfört med enbart en koronalförskjuten lambå.
Behandlingen bedöms vara kostnadseffektiv jämfört med enbart lambåtek-
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nik. Någon hänsyn har inte tagits till eventuella skillnader i de postoperativa
besvären. Det kirurgiska ingreppet kostar med utgångspunkt från en referensprislista cirka 5 300 kronor (inklusive materialkostnad och besök preoch postoperativt hos en tandhygienist). Kostnaden är således högre jämfört
med enbart lambåteknik och en tilläggsbehandling med ett bindvävstransplantat. Kostnaden är 1 300 kronor extra per lyckat fall jämfört med enbart
koronalförskjuten lambåteknik. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av
en skattning som är baserad på expertgruppens slutsats.
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C23.5
Tillstånd: Lokal mjukvävnadsretraktion vid tand
Åtgärd: Rekonstruktiv kirurgi – fritt mjukvävnadstransplantat
(gingivatransplantat)
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en måttlig påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 5
är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Tillståndet innebär en
försämrad hygienisk åtkomlighet med risk för en framtida ogynnsam följdeffekt samt negativ estetisk påverkan. Rekonstruktiv kirurgi av mjukvävnadsskador med ett fritt mjukvävnadstransplantat har sämre effekt jämfört
med enbart lambå och lambå med ett bindvävstransplantat och är därför
inte kostnadseffektiv. Effekten av behandlingen har bedömts med stöd från
ett vetenskapligt underlag.
Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en måttlig påverkan på den orala hälsan till följd av en
liten till måttlig grad av smärta eller obehag, en måttlig grad av sjukdom
eller vävnadsskada, en liten grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala,
en liten till måttlig grad av påverkan psykologiskt och socialt, en liten framtida risk för smärta eller obehag, en måttlig framtida risk för sjukdomar eller
vävnadsskador, en liten framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller
tala och en liten framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
I litteratursökningen identifierades fyra systematiska översikter [1-4]. Dessa
inkluderar två randomiserade kontrollerade studier med medelhöga bevisvärden [5, 6], som jämför behandlingsutfallet med ett fritt gingivatransplantat och lambåteknik i kombination med ett bindvävnadstransplantat. Studierna inkluderar totalt 70 personer med en gingival retraktiondefekt på minst
2 mm och har en uppföljningstid av sex månader till fem år.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid lokala mjukvävnadsretraktioner vid tänder resulterar rekonstruktiva
kirurgiska behandlingar med ett fritt gingivatransplantat i 82 procents
lägre frekvens av fullständig rottäckning och 39 procents sämre grad av
rottäckning jämfört med lambåteknik i kombination med ett bindvävstransplantat (visst vetenskapligt underlag).
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De två studierna redovisar ett signifikant sämre behandlingsresultat med et
fritt gingivatransplantat jämfört med lambåteknik kombinerat med ett bindvävstransplantat. En fullständig rottäckning uppnåddes i endast 9–11 procent av de behandlade fallen jämfört med 49–56 procent i kontrollgruppen.
Graden av uppnådd rottäckning var 43–53 procent för fria gingivatransplantat och 80–85 procent för lambåteknik kombinerat med bindvävstransplantat.
Saknas någon information i studierna?
De avgörande effektmåtten (estetik och behandlingsrelaterade problem) är
ofullständigt redovisade.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
I en studie [6] redovisas frekvent kvarstående rotkänslighet efter ett fritt
gingivatransplantat.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid lokala mjukvävnadsretraktioner vid tänder resulterar rekonstruktiva
kirurgiska behandlingar med ett fritt gingivatransplantat i 82 procents lägre
frekvens av fullständiga rottäckningar och 39 procents sämre grad av rotttäckning jämfört med lambåteknik i kombination med ett bindvävstransplantat. Åtgärden skattas inte som kostnadseffektiv jämfört med enbart lambåteknik. Det kirurgiska ingreppet kostar med utgångspunkt från en referensprislista cirka 4 500 kronor (inklusive besök pre- och postoperativt hos
en tandhygienist). Den något högre kostnaden jämfört med enbart en koronalförskjuten lambå är en följd av en viss mertid för tagning av ett fritt
gingivatransplantat. Då kostnaden är något högre och effekten lägre innebär
det att metoden inte är kostnadseffektiv jämfört med enbart lambåteknik.
Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på
expertgruppens slutsats.
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C24.1
Tillstånd: Lokal mjukvävnadsretraktion vid tandimplantat
Åtgärd: Rekonstruktiv kirurgisk behandling
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en måttlig påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 5 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Rekonstruktiv kirurgi av mjukvävnadsskador med lambåteknik bedöms ha en måttlig effekt och en viss begränsad
möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att
kostnaden per vunnen effekt är måttlig. Effekten av åtgärden har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en liten påverkan på den orala hälsan till följd av en liten
till måttlig grad av smärta eller obehag, en måttlig grad av sjukdom eller
vävnadsskada, en liten grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala, en
liten till måttlig grad av påverkan psykologiskt och socialt, en liten framtida
risk för smärta eller obehag, en måttlig framtida risk för sjukdomar eller
vävnadsskador, en liten framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller
tala och en liten framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:
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 Vid lokala mjukvävnadsretraktioner vid tandimplantat resulterar rekonstruktiva kirurgiska behandlingar med ett fritt bindvävstransplantat och
en koronalförskjuten mjukvävnadslambå i en måttlig grad av reduktion i
retraktionsdjupet (expertgruppsbedömning).
Endast en fallseriestudie identifierades vid litteratursökningen [1], inkluderande tio personer med en uppföljningstid av sex månader efter en behandling med ett fritt bindvävstransplantat i kombination med en koronalförskjuten mjukvävnadslambå. Det initiala djupet på retraktionsdefekterna var 2–5
mm. I medeltal uppnåddes 66 procents reduktion av det initiala djupet på
retraktionsdefekten. En fullständig mjukvävnadstäckning erhölls inte i något
fall. Socialstyrelsens expertgruppsbedömning är att möjlighet föreligger att i
viss omfattning återskapa en mjukvävnadstäckning av ett exponerat tandimplantat genom en rekonstruktiv kirurgisk behandling med en kombination av ett fritt bindvävstransplantat och en koronalförskjuten mjukvävnadslambå.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
–
Hälsoekonomisk bedömning
Vid lokala mjukvävnadsretraktioner vid tandimplantat resulterar rekonstruktiva kirurgiska behandlingar med ett fritt bindvävstransplantat och en koronalförskjuten mjukvävnadslambå i en måttlig grad av reduktion i retraktionsdjupet (expertgruppsbedömning). Det kirurgiska ingreppet kostar med
utgångspunkt från en referensprislista cirka 4 500 kronor (inklusive besök
pre- och postoperativt hos en tandhygienist). Kostnaden per vunnen effekt
bedöms som måttlig. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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Åtgärder vid läkemedelsinducerad gingival överväxt
C25.1
Tillstånd: Läkemedelsorsakad gingival överväxt (omfattande
hyperplasi)
Åtgärd: Infektionskontroll – professionell tandrengöring och
munhygieninstruktion som enda åtgärd
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Professionella tandrengöringar och
munhygieninstruktioner som enda åtgärd har låg effekt och en liten möjlighet att
positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per
vunnen effekt är hög. Effekten av åtgärden har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten
grad av smärta eller obehag, en måttlig grad av nedsatt förmåga att äta,
tugga eller tala, en måttlig till stor grad av påverkan psykologiskt och socialt, en måttlig framtida risk för smärta eller obehag, en liten framtida risk för
sjukdomar eller vävnadsskador, en måttlig framtida risk för nedsatt förmåga
att äta, tugga eller tala och en måttlig till stor framtidarisk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt och Socialstyrelsen kan därför
inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit ställning
till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid en läkemedelsinducerad gingival överväxt (omfattande hyperplasi)
leder professionella tandrengöringar för avlägsnade av bakterieplack och
mineraliserade beläggningar i kombination med munhygieninstruktioner
till en låg grad av reduktion i den gingivala överväxten (expertgruppsbedömning).
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En volymökning av mjukvävnaden kring tänderna kan uppkomma vid användandet av läkemedel tillhörande grupperna antiepileptika, immunosuppressiva läkemedel och kalciumblockerare, och graden av gingival överväxt
varierar mellan olika läkemedel.
Litteratursökningen identifierar två randomiserade kontrollerade studier [1,
2], en med ett lågt och en med ett medelhögt bevisvärde. Studierna omfattar
27 respektive 37 organtransplanterade individer som följdes upp i sex månader. Behandlingen innefattade professionella tandrengöringar och munhygieninstruktioner och jämförs med en obehandlad kontrollgrupp.
De båda studierna visar att behandlingen leder till en reduktion av gingivala inflammationer. Professionella tandrengöringar och munhygieninstruktioner förhindrar inte utvecklingen av gingival överväxt [1] men resulterar i en signifikant minskad grad av vävnadsöverväxt hos individer med en
etablerad cyklosporin-inducerad gingival överväxt [2].
I en evidensbaserad litteraturgenomgång [3] vid 1996 års World Workshop in Periodontics konkluderas att effektiva infektionskontroller och avlägsnande av mineraliserade beläggningar kan reducera gingivala överväxter. En senare genomgång av relevant litteratur [4] kommer till samma slutsats. Socialstyrelsens expertgrupp bedömer att effekten avseende reduktion
av gingival överväxt är låg.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter är beskrivna i de ingående studierna.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid tillståndet läkemedelsinducerad gingival överväxt leder professionella
tandrengöringar för avlägsnade av bakterieplack och mineraliserade
beläggningar i kombination med munhygieninstruktioner till en viss grad av
reduktion i den gingivala överväxten. Effekten av åtgärden är begränsad
som enskild åtgärd och kostnaden per vunnen effekt skattas därför som hög.
Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på
en expertgruppsbedömning.
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C25.2
Tillstånd: Läkemedelsorsakad gingival överväxt (omfattande
hyperplasi)
Åtgärd: Kirurgisk behandling i kombination med infektionskontroll och stödbehandling
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Kirurgiska behandlingar i kombination med infektionskontroller och individuellt utformade stödbehandlingar bedöms
ha en positiv effekt och därmed möjlighet att positivt påverka den orala hälsan.
Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per vunnen effekt är låg till måttlig.
Effekten av åtgärden har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det
vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten
grad av smärta eller obehag, en måttlig grad av nedsatt förmåga att äta,
tugga eller tala, en måttlig till stor grad av påverkan psykologiskt och socialt, en måttlig framtida risk för smärta eller obehag, en liten framtida risk för
sjukdomar eller vävnadsskador, en måttlig framtida risk för nedsatt förmåga
att äta, tugga eller tala och en måttlig till stor framtida risk för påverkan
psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid en läkemedelsinducerad gingival överväxt (omfattande hyperplasi)
leder tilläggsbehandlingar med kirurgi till en större reducering av den
gingivala överväxten än enbart professionella tandrengöringar och mun-
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hygieninstruktioner, men recidivtendensen är hög (expertgruppsbedömning).
En volymökning av mjukvävnaden kring tänderna kan uppkomma vid användandet av läkemedel tillhörande grupperna antiepileptika, immunosuppressiva läkemedel och kalciumblockerare, och graden av gingival överväxt
varierar mellan olika läkemedel.
Inga studier identifierades i litteratursökningen där tilläggseffekten av kirurgiska behandlingar utvärderas i jämförelse med enbart infektionskontroller
(professionella tandrengöringar och munhygieninstruktioner).
I två randomiserade kontrollerade studier [1, 2] jämförs olika kirurgiska
tekniker för avlägsnade av gingival överväxt. Studierna inkluderar totalt 83
individer som medicinerar med cyklosporin och nifedipin efter en
genomgången organtransplantation. Uppföljningstiden är sex–tolv månader.
Åtgärderna avseende den postoperativa infektionskontrollen är dock inte
beskrivna. Studierna visar att både lambåkirurgi och gingivektomi (med
kniv eller laser) ger en reduktion av den gingivala överväxten (mätt som ett
reducerat sonderingsdjup), men att recidivtendensen är hög. Fickreduktionen är större än den som rapporteras i studier av enbart professionella tandrengöringar och munhygieninstruktioner [3, 4].
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter är beskrivna i de ingående studierna.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid tillståndet läkemedelsinducerad gingival överväxt leder tilläggsbehandlingar med kirurgi till en större reducering av den gingivala överväxten än
enbart professionella tandrengöringar och munhygieninstruktioner, men
recidivtendensen är hög. Kostnaden per vunnen effekt bedöms som låg till
måttlig. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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Åtgärder vid nekrotiserande gingivit eller parodontit
C26.1
Tillstånd: Nekrotiserande gingivit och parodontit
Åtgärd: Infektionskontroll – mekanisk och medikamentell
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en mycket stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 1 är
den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Mekanisk infektionskontroll,
vid behov i kombination med en medikamentell behandling (systemisk antibiotikabehandling), har en god effekt och möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per vunnen effekt är låg. Effekten
av åtgärden har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en mycket stor påverkan på den orala hälsan till följd av
en mycket stor grad av smärta eller obehag, en måttlig till stor grad av sjukdom eller vävnadsskada, en mycket stor grad av nedsatt förmåga att äta,
tugga eller tala och en stor grad av påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:
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 Vid nekrotiserande gingivit och parodontit leder lokala sårdebrideringar
och infektionskontroller och vid behov i kombination med systemiska antibiotikabehandlingar med metronidazol eller V-penicillin till eliminering
av smärtan samt utläkning av nekrotiska sår i gingivan (expertgruppsbedömning).
Underlaget för slutsatsen utgörs av åtta fallredovisningar [1-8] inkluderande
sammanlagt 73 personer. I tre fallbeskrivningar förelåg också diagnosen hiv
och i två fallbeskrivningar diagnosen aids. En systemisk antibiotikabehandling med metronidazol användes i fem studier och V-penicillin i två studier.
En kompletterande sårdebridering och mekanisk infektionskontroll ingick i
flertalet av studierna. I tre studier bestod behandlingen av lokala applikationer av tetracyklinpasta i kombination med sårdebridering, enbart mekaniska rengöringar eller enbart munhygieninstruktioner. Tidpunkten för utvärdering i studierna varierar från en dag till sex veckor. Samtliga studier
visar en utläkning av nekrotiska sår. Smärtfrihet uppnåddes efter två dagar
till sex veckor. Socialstyrelsens expertgruppsbedömning är att lokala sårdebrideringar och infektionskontroller, vid behov i kombination med systemiska antibiotikabehandlingar med metronidazol eller V-penicillin, har god
effekt avseende eliminering av smärta och läkningen av nekrotiska sår i gingivan.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter är redovisade i de granskade studierna.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid nekrotiserande gingivit och parodontit leder lokal sårdebridering och
infektionskontroll och vid behov i kombination med en systemisk antibiotikabehandling med metronidazol eller V-penicillin till eliminering av smärta
samt utläkning av nekrotiska sår i gingivan. Omfattningen av resursinsatserna framgår inte per vunnen effekt. Givet att effekten kan uppnås med ett
fåtal besök hos en tandläkare eller tandhygienist bedöms kostnaden per
vunnen effekt vara låg. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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Åtgärder vid parodontal abscess
C27.1
Tillstånd: Parodontal abscess
Åtgärd: Dränage och systemisk antibiotikabehandling
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en mycket stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 1 är
den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Dränage, vid behov i kombination med en systemisk antibiotikabehandling, har en god effekt och möjlighet att
positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen beaktar den risk för resistensutveckling som alltid följer med användning av antibiotika och detta innebär att
antibiotika bör övervägas först när det finns risk för spridning av infektionen och
när patientens allmäntillstånd är påverkat. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per vunnen effekt är låg. Effekten av åtgärden har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en mycket stor påverkan på den orala hälsan till följd av
en stor grad av smärta eller obehag, en stor grad av sjukdom eller vävnadsskada, en måttlig grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala, en stor
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grad av påverkan psykologiskt och socialt och en mycket stor framtida risk
för sjukdomar eller vävnadsskador.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid en parodontal abscess leder ett dränage av mjukvävnadsabscessen
och vid behov i kombination med en systemisk antibiotikabehandling till
eliminering av smärtan och svullnaden (expertgruppsbedömning).
Underlaget för slutsatsen utgörs av tre fallstudier (167 personer) med subjektiva symtom (smärta eller värk och svullnad) som effektmått [1-3]. I
samtliga studier gavs en systemisk antibiotikabehandling (azithromycin,
amoxicillin och clavulansyra, tetracyklin, V-penicillin och amoxicillin). I
två av studierna dränerades mjukvävnadsabscessen i samband med insättandet av antibiotikabehandlingen. Behandlingen utvärderades efter tre–tolv
dagar [1, 2].
Studierna redovisar att 86–100 procent av personerna blev smärtfria. Dränaget av abscessen i samband med insättandet av antibiotika resulterade i
eliminering av svullnaden inom tre–fem dagar i 81–92 procent av fallen.
Socialstyrelsens expertgruppsbedömning är att studierna indikerar att dränage av mjukvävnadsabscessen, vid behov i kombination med en systemisk
antibiotikabehandling, leder till eliminering av de akuta besvären vid parodontala abscesser.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Mag- och tarmbesvär samt illamående har beskrivits.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid en parodontal abscess leder ett dränage av mjukvävnadsabscessen och
vid behov i kombination med en systemisk antibiotikabehandling till eliminering av smärtan och svullnaden. Åtgärden bedöms generera en låg kostnad per vunnen effekt. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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Åtgärder vid parodontit som en manifestation av
genetiska sjukdomar
C28.1
Tillstånd: Parodontit som en manifestation av neutropeni
Åtgärd: Infektionsbehandling – icke kirurgisk och kirurgisk – inklusive frekvent stödbehandling
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en mycket stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 1 är
den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. En kombination av en mekanisk
och en medikamentell infektionsbehandling plus en frekvent stödbehandling bedöms ha god effekt och därmed en möjlighet att positivt påverka den orala hälsan.
Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per vunnen effekt är låg. Effekten av
åtgärden har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga
underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en mycket stor påverkan på den orala hälsan till följd av
en liten till måttlig grad av smärta eller obehag, en stor till mycket stor grad
av sjukdom eller vävnadsskada, en måttlig till stor grad av nedsatt förmåga
att äta, tugga eller tala, en stor grad av påverkan psykologiskt och socialt, en
stor framtida risk för smärta eller obehag, en mycket stor framtida risk för
sjukdomar eller vävnadsskador, en stor framtida risk för nedsatt förmåga att
äta, tugga eller tala och en stor framtida risk för påverkan psykologiskt och
socialt.
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Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid neutropeni leder en infektionskontroll bestående av en kombination
av mekaniska och medikamentella infektionsbehandlingar, inklusive en
frekvent stödbehandling, till en förbättrad parodontal hälsa (expertgruppsbedömning).
Underlaget utgörs av tre fallbeskrivningar [1-3] med sjukdomsdiagnoserna
kongenital neutropeni, infantil genetisk agranulocytosis respektive cyklisk
neutropeni. Uppföljningstiden är sex månader till sju år.
En kombination av munhygieninstruktioner, icke-kirurgiska och kirurgiska mekaniska infektionsbehandlingar, systemiska antibiotikabehandlingar och klorhexidinsköljningar resulterade i minskade gingivala inflammationer och fickdjupsreduktioner. Med en frekvent stödbehandling kunde behandlingsresultatet bibehållas under en observationstid av upp till sju år.
Socialstyrelsens expertgruppsbedömning är att en kombination av mekaniska och medikamentella infektionsbehandlingar plus en frekvent stödbehandling leder till en förbättrad parodontal hälsa.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar och oönskade effekter är beskrivna i de ingående studierna.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid neutropeni leder en infektionskontroll bestående av en kombination av
mekaniska infektionsbehandlingar, munhygienåtgärder (mekaniska, klorhexidinsköljningar) och frekventa stödbehandlingar till en förbättrad parodontal hälsa. Från ett tandvårdsperspektiv är merkostnaden för denna patientgrupp en följd av en frekvent stödbehandling och kan skattas till omkring
2 000–3 000 kronor (sex besök hos en tandhygienist) per patient och år.
Kostnaden per vunnen effekt är inte bedömbar, men sett till att det är en
liten grupp av individer bör kostnaden ändå kunna anses vara låg. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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C29.1
Tillstånd: Parodontit som en manifestation av Downs syndrom.
Åtgärd: Infektionsbehandling – icke kirurgisk och kirurgisk – inklusive frekvent stödbehandling
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. En kombination av en mekanisk och
en medikamentell infektionsbehandling plus en frekvent stödbehandling har effekt och därmed en viss möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per vunnen effekt är låg. Effekten av åtgärden
har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten
grad av smärta eller obehag, en liten till stor grad av sjukdom eller vävnadsskada, en liten grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala, en liten till
måttlig grad av påverkan psykologiskt och socialt, en liten till måttlig framtida risk för smärta eller obehag, en måttlig till stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en måttlig till stor framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en måttlig till stor framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:
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 Vid tandvårdsbehandlingar av personer med Downs syndrom leder infektionsbehandlingar bestående av en kombination av mekaniska infektionsbehandlingar, munhygieniska åtgärder och frekventa stödbehandlingar till en förbättrad parodontal hälsa (expertgruppsbedömning).
Litteratursökningen resulterade i tre relevanta fallstudier [1-3] omfattande
totalt 40 personer med en uppföljningstid av sex–tolv månader. Fallstudierna visar enligt Socialstyrelsens expertgruppsbedömning att en kombination
av munhygieninstruktioner, icke-kirurgiska och kirurgiska mekaniska infektionsbehandlingar, klorhexidinsköljningar och frekventa stödbehandlingar resulterar i fickdjupsreduktioner och minskade gingivala inflammationer.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Missfärgningar av tänder till följd av användning av en klorhexidinlösning
kan förekomma.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid tandvårdsbehandlingar av personer med Downs syndrom leder infektionskontroll bestående av en kombination av mekaniska infektionsbehandlingar, munhygienåtgärder (mekanisk och med klorhexidin) och frekventa
stödbehandlingar till en förbättrad parodontal hälsa. Från ett tandvårdsperspektiv är merkostnaden för denna patientgrupp en följd av frekventa stödbehandlingar och kan skattas till omkring 4 000 kronor (cirka tio besök hos
en tandhygienist) per patient och år. Kostnaden per vunnen effekt är inte
bedömbar, men sett till att det är en liten grupp av individer bör kostnaden
ändå kunna anses låg. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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Förtydligande av vissa tillstånd och åtgärder
Tillstånd
 Gingivit: en inflammation i mjukvävnaden kring tänderna.
 Mukosit: en inflammation i mjukvävnaden runt ett tandimplantat.
 Kronisk parodontit: en infektionssjukdom som leder till en progressiv
förlust av tändernas stödjevävnader.
 Aggressiv parodontit: en infektionssjukdom som karaktäriseras av en
snabb sjukdomsprogression med en avancerad nedbrytning av tändernas
stödjevävnader som följd.











Klinisk definition av aggressiv parodontit–vuxna individer
o Åldersgruppen 20-39 år: ≥6 tänder med ficksonderingsdjup
≥6 mm, blödning vid ficksondering och stödjevävnadsförlust
> 1/3 av rotens längd.
o Åldersgruppen 40-50 år: ≥12 tänder (eller 50 procent av
kvarvarande tänder) med ficksonderingsdjup ≥6 mm, blödning vid ficksondering och stödjevävnadsförlust ≥ 1/2 av rotens längd.
o Åldersgruppen >50 år: Sjukdomsgrad motsvarande för gruppen 40-50 år och därtill ytterligare 3 mm stödjevävnadsförlust vid >10 procent av kvarvarande tänder inom loppet av 5
år
Periimplantit: en bakteriellt orsakad inflammation (infektionssjukdom) i
vävnaden runt ett tandimplantat som har resulterat i förlust av benstödet
kring implantatet.
Nekrotiserande gingivit/parodontit: en akut inflammatorisk destruktiv
sjukdom karakteriserad av förekomst av approximala nekrotiska sår som
är smärtsamma vid beröring och mycket lättblödande. Patienten har oftast också en uttalad halitosis (dålig andedräkt).
Parodontal abscess: en akut, lokalt begränsad purulent (varig) inflammation i tandens parodontala vävnader till följd av ett förhindrat
dränage genom tandköttsfickan. Den vanligaste orsaken är akutisering av
en kronisk parodontit som är associerad med en djup tandköttsficka eller
en furkationsinvolverad tand.
Parodontit som en manifestation av genetiska sjukdomar: sjukdomarna
neutropeni och Downs syndrom är förknippade med en ökad risk för parodontit till följd av en ökad infektionskänslighet.
Djup bendefekt vid tand: vanligtvis en följd av olika grader av parodontitutveckling vid två angränsade tänder.
Djup bendefekt vid tandimplantat: en kraterformad bendefekt vid ett tandimplantat är vanligt förekommande som en följd av periimplantit.
Furkationsinvolverad tand: en flerrotig tand där stödjevävnadsdestruktionen involverar furkationsområdet, det vill säga en vävnadsförlust föreligger i området mellan tandens rötter. Graden av vävnadsförlust (invol-
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veringsgrad) i furkaturområdet anges som initial (grad I), partiell (grad
II) eller total (grad III).
 Mjukvävnadsretraktion (gingival retraktion): en förlust av mjukvävnadstäckningen över en del av en tandrot eller ett tandimplantat.
 Läkemedelsinducerad gingival överväxt: en volymökning av mjukvävnaden kring tänderna som är associerad med användandet av läkemedel
tillhörande grupperna antiepileptika, immunosuppressiva läkemedel och
kalciumblockerare. Överväxten är oftast mest uttalad i framtandsområdet.

Åtgärder
 Egenvård: innefattar åtgärderna munhygien med användning av tandkräm och munsköljningslösning med antimikrobiell substans.
 Professionell tandrengöring: utförs med visst tidsintervall för borttagande av bakteriell biofilm och eventuell tandsten och utgör en tilläggsbehandling till upprepad munhygieninstruktion/-kontroll.
 Professionell rengöring av tandimplantat: utförs för avlägsnande av
plack och mineraliserade beläggningar i kombination med instruktion i
munhygien.
 Mekanisk infektionsbehandling: professionell icke-kirurgisk eller kirurgisk instrumentering för avlägsnande av bakterieplack (biofilm) och mineraliserade beläggningar på tänder och tandimplantat.
 Medikamentell infektionsbehandling: tilläggsbehandling med antimikrobiella preparat (antiseptika, antibiotika).
 Rekonstruktiv behandling: kirurgisk tilläggsbehandling som syftar till att
återskapa parodontal vävnad kring tänder och uppnå defektutfyllnad
kring tandimplantat.
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Sjukdomar i tandpulpan och i de periradikulära vävnaderna

Därför belyser Socialstyrelsen området
Trots att tandhälsan har förbättrats är behovet av rotbehandlingar och behandlingar av tandpulpan alltjämt stort i Sverige. Pulpan kan skadas på flera
sätt. Vanliga orsaker är djup karies, sprickor, tandlagningar eller slag mot
tänderna. Om det inte är möjligt att tidigt behandla skadorna kan pulpavävnaden dö och bakterier tränger in i rotkanalen. Tillståndet är ofta helt utan
symtom men kan ge tandvärk som ibland är svår. Vid en rotbehandling rengörs rotkanalen och fylls ut tätt (rotfyllning). Utan rotbehandlingen går tanden förlorad.
I Sverige har drygt hälften av befolkningen en eller flera rotfyllda tänder
och förekomsten ökar med stigande ålder. Det är relativt komplicerat att
utföra en rotbehandling, vilket medför att behandlingsresultatet inte alltid
blir optimalt. Konsekvensen blir att redan utförda rotbehandlingar kan behöva göras om eftersom inflammationen inte läker. Under senare år har
kunskapen om rotbehandlingens delmoment utvecklats och teknikerna för
rotbehandlingen förbättrats i syfte att förenkla behandlingsmomenten och
göra det lättare att genomföra en optimal rotbehandling.

Detta ingår i området
Riktlinjerna omfattar behandlingar av tänder där pulpan har exponerats genom ett friskt dentin eller vid en kariesexkavering, tänder med pulpanekros,
rotkanalsinfektioner och åtföljande rotspetsinflammationer samt rotfyllda
tänder med rotkanalsinfektioner och rotspetsinflammationer. Behandlingarna omfattar pulpaöverkappning och partiell pulpotomi med pulpaöverlevnad
som det förväntade behandlingsresultatet. Riktlinjerna tar även upp olika
former av behandling av själva rotkanalen, med frisk vävnad runt rotspetsen
som det förväntade behandlingsresultatet. Sjukdomstillstånden i pulpan, i
rotkanalen och vid rotspetsen är för det mesta symtomfria men kan ge upphov till tandvärk, emellanåt av svår karaktär. Då symtomatiska behandlingar
av tandvärk utgör en viktig del av allmäntandvården omfattar riktlinjerna
även dessa.
Rotbehandlingens olika delmoment, instrumentering av rotkanalen, antimikrobiell behandling och fyllning av rotkanalen, utförs vid alla tillstånd då
en behandling av rotkanalen är aktuell. Utvärderingen av dessa moment har
samlats under tillståndet och åtgärden rotbehandling (nekrosbehandling) vid
pulpanekros med apikal parodontit. Vid övriga tillstånd då en behandling av
rotkanalen är aktuell (pulpektomi och revisionsbehandling) hänvisar Socialstyrelsen läsaren till underlaget för rotbehandling (nekrosbehandling) för
information om utvärderingar av delmomenten.

Trauma mot tänderna kan ge upphov till skador som involverar tandens
pulpa och rot på olika sätt med följd att rotkanalssystemet kan infekteras
och ge upphov till följdtillstånd som rotresorptioner. Vid dessa tillstånd är
den endodontiska behandlingen och det endodontiska behandlingsbeslutet
ofta avgörande för prognosen. Tandtrauma är trots det inte inkluderat i riktlinjerna för tandvård, bland annat på grund av att det huvudsakligen är barn
och ungdomar som drabbas av den typ av tandskador som ger pulpanekros
och rotresorptioner. Internetbaserade internationella riktlinjer för behandling
av tandtrauma finns tillgängliga på www.dentaltraumaguide.org.
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Åtgärder vid tänder med vital pulpa
D1.1
Tillstånd: Pulpa exponerad via friskt dentin
Åtgärd: Pulpaöverkappning med kalciumhydroxid
Rekommendation:

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Överkappningar med kalciumhydroxid har en god effekt och därmed möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per vunnen effekt är låg. Effekten
av åtgärden har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en stor
grad av sjukdom eller vävnadsskada, en stor framtida risk för smärta eller
obehag, en stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en stor
framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en stor framtida
risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

När pulpan har exponerats via friskt dentin
 innebär en överkappning med kalciumhydroxid en hög överlevnadsfrekvens för pulpan, i ett två–femårsperspektiv (expertgruppsbedömning)
 ger en överkappning med kalciumhydroxid en hög lyckandefrekvens
avseende surrogatmåtten hårdvävnadsläkning och inflammationsfri eller
milt inflammerad pulpa efter minst en månad (låg evidensstyrka).
Endast en prospektiv [1] och två retrospektiva [2, 3] fallstudier har identifierats för det avgörande effektmåttet pulpaöverlevnad efter minst två år. Den
prospektiva studien [1] är utförd på en specialistklinik och inkluderar 165
tänder på ett okänt antal individer i åldern 8–16 år. Överkappningar utfördes
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på 111 tänder och av dem följdes 84 upp. Pulpaöverlevnaden var 90 procent
(76 av 84 tänder) efter minst två år.
I en retrospektiv fallstudie [2] där överkappningar av tänder utfördes på
en studentklinik hade pulpan exponerats genom friskt dentin i 352 tänder.
Pulpaöverlevnaden var cirka 85 procent (konfidensintervall 70–94 procent)
efter fem år. I en annan retrospektiv fallserie av tänder som var överkappade
på en studentklinik [3] hade pulpan exponerats genom friskt dentin i 90 tänder, och av dem hade 83 tänder (92 procent) en vital pulpa efter minst tre år.
I båda de retrospektiva studierna var bortfallet stort.
För att utvärdera överkappningsmaterialet används ofta surrogatmått som
förekomsten av hårdvävnadsbryggor och graden av inflammation i pulpan
mätt med histologisk teknik. Pulpaöverkappningen utfördes experimentellt
på patienter där man ändå hade planerat att extrahera friska tänder, oftast i
samband med tandreglering. Utvärderingen med histologisk teknik utfördes
minst en månad efter behandlingen. En systematisk översikt [4] samt sju
randomiserade kontrollstudier med förekomsten av hårdvävnadsbryggor och
graden av inflammation i pulpan som effektmått har identifierats [5-11]. I
dessa studier utgör kalciumhydroxid överkappningsmaterialet i kontrollgruppen.
Vid en sammanvägning av de sju studierna är pulpasåret efter minst en
månad helt eller delvis täckt av hårdvävnad i 67 av de 84 tänder (80 procent) som överkappades med kalciumhydroxid, och 64 av 84 tänder (76
procent) uppvisade ingen eller en mild inflammation minst en månad efter
överkappningen.
Socialstyrelsens expertgruppsbedömning är att när pulpan har exponerad
via friskt dentin ger överkappningar med kalciumhydroxid en pulpaöverlevnad på 85–92 procent av de behandlade fallen efter minst två år. När pulpan
har exponerats via friskt dentin ger överkappningar med kalciumhydroxid
en hårdvävnadsbildning i 67 av 84 behandlade tänder (80 procent), och en
inflammationsfri eller milt inflammerad pulpa i 64 av 84 tänder (76 procent)
efter minst en månad.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Uppgifter om biverkningar och oönskade effekter finns i bilagan ”Biverkningar relaterade till material som används vid rotbehandling”.
Hälsoekonomisk bedömning
När pulpan har exponerats via friskt dentin ger överkappningar med kalciumhydroxid en hårdvävnadsläkning och en inflammationsfri eller milt
inflammerad pulpa i en hög andel av de behandlade fallen. Kostnaden bedöms vara låg per vunnen effekt och till följd av en lägre kostnad (cirka 20
kronor per behandling jämfört med 150 kronor för MTA) är åtgärden kostnadseffektiv jämfört med överkappning med mineraltrioxidagångeregat
(MTA). Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på expertgruppens slutsats.
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D1.2
Tillstånd: Pulpa exponerad via friskt dentin
Åtgärd: Pulpaöverkappning med mineraltrioxidaggregat (MTA)
Rekommendation:

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Överkappningar med mineraltrioxidaggregat (MTA) har en god effekt och därmed möjlighet att positivt påverka den
orala hälsan. Effekten med avseende på hårdvävnadsbildning och pulpainflammationer är bättre för MTA jämfört med kalciumhydroxid men den kliniska
erfarenheten är mindre då materialet är relativt nytt. Socialstyrelsen har bedömt
att kostnaden per vunnen effekt är låg. Effekten av åtgärden har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en stor
grad av sjukdom eller vävnadsskada, en stor framtida risk för smärta eller
obehag, en stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en stor
framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en stor framtida
risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

När pulpan har exponerats via friskt dentin ger en överkappning med MTA
 sannolikt en likvärdig överlevnadsfrekvens för pulpan jämfört med en
överkappning med kalciumhydroxid (expertgruppsbedömning)
 en statistiskt signifikant högre lyckandefrekvens avseende surrogatmåttet
förekomst av dentinbrygga jämfört med en överkappning med kalciumhydroxid (relativ risk 1,26, det vill säga chansen att lyckas ökar med
26 procent) (låg evidensstyrka)
 en statistiskt signifikant högre lyckandefrekvens avseende surrogatmåttet
ingen eller mild pulpainflammation jämfört med en överkappning med
kalciumhydroxid (relativ risk 1,31, det vill säga chansen att lyckas ökar
med 31 procent) (låg evidensstyrka).
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Det saknas studier med det avgörande effektmåttet pulpaöverlevnad när
överkappningar med MTA har utförts. Vid utvärderingar av överkappningsmaterialet används surrogatmåtten förekomst av hårdvävnadsbrygga
och grad av inflammation i pulpan när överkappningen utfördes experimentellt på patienter där man hade planerat att extrahera friska tänder, oftast i
samband med en tandreglering. Utvärderingarna med histologisk teknik
utfördes minst en månad efter behandlingen. En systematisk översikt [1] och
fem randomiserade kontrollstudier har identifierats där MTA har undersökts. I fyra av de randomiserade kontrollstudierna [2-5] utgjorde MTA
överkappningsmaterialet i interventionsgruppen och kalciumhydroxid i kontrollgruppen. I en studie [6] utgjorde olika typer av MTA överkappningsmaterialet i både interventions- och kontrollgruppen.
I två av studierna [4, 5] observerades att hårdvävnad helt eller delvis
täckte pulpasåret i alla behandlade fall. I övriga tre studier [2, 3, 6] täcktes
pulpasåret helt eller delvis av hårdvävnad i 65–97 procent av de behandlade
tänderna. Vid en sammanvägning av de fem studierna är pulpasåret efter
minst en månad helt eller delvis täckt av hårdvävnad i 92 av de 107 tänder
(86 procent) som överkappades med MTA. I en studie [4] uppvisade samtliga pulpor ingen eller en mild inflammation efter överkappningar med
MTA och i övriga fyra studier [2, 3, 5, 6] observerades ingen eller en mild
pulpainflammation i 73–95 procent av tänderna. Vid en sammanvägning av
de fem studierna uppvisade 95 av 107 tänder (89 procent) ingen eller en
mild pulpainflammation minst en månad efter överkappningen med MTA.
En metaanalys baserad på resultaten från de fyra randomiserade kontrollstudierna där MTA jämfördes med kalciumhydroxid [2-5] indikerade att vid
en pulpa som är exponerad via friskt dentin ger överkappningen med MTA
en statistiskt signifikant högre lyckandefrekvens avseende surrogatmåttet
förekomst av dentinbrygga jämfört med en överkappning med kalciumhydroxid (relativ risk 1,26, det vill säga chansen för att lyckas ökar med 1,26
gånger), och en statistiskt signifikant högre lyckandefrekvens avseende surrogatmåttet ingen eller en mild pulpainflammation jämfört med en
överkappning med kalciumhydroxid (relativ risk 1,31, det vill säga chansen
för att lyckas ökar med 1,31 gånger).
Överkappningar med kalciumhydroxid gav en hög pulpaöverlevnad i tre
fallserier [7-9] när pulpan har exponerats genom friskt dentin. Det är rimligt
att anta att pulpaöverlevnaden vid överkappning med MTA inte ger ett
sämre resultat.
Socialstyrelsens expertgruppsbedömning är att vid en pulpa som har exponerats genom friskt dentin är det troligt att överkappningar med MTA ger
en lika hög pulpaöverlevnad som överkappningar med kalciumhydroxid.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Uppgifter om biverkningar och oönskade effekter finns i bilagan ” Biverkningar relaterade till material som används vid rotbehandling”.
Hälsoekonomisk bedömning
När pulpan har exponerats via friskt dentin ger överkappningar med mineraltrioxidaggregat(MTA) en hårdvävnadsläkning och ingen eller en milt
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inflammerad pulpa i en hög andel av fallen, och andelen är lika hög som
med överkappningar med kalciumhydroxid. Kostnaden för MTA är högre
jämfört med kalciumhydroxid (cirka 150 kronor per behandling jämfört med
20 kronor för kalciumhydroxid). Kostnaden bedöms som låg per vunnen
effekt. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning och -slutsats.
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D1.3
Tillstånd: Pulpa exponerad via friskt dentin
Åtgärd: Pulpaöverkappning med bondingmaterial
Rekommendation:

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Överkappningar med ett bondingmaterial har en sämre effekt avseende pulpaöverlevnad jämfört med kalciumhydroxid och mineraltrioxidaggregat (MTA). Socialstyrelsen har bedömt att åtgärden
inte är kostnadseffektiv. Effekten av åtgärden har bedömts av Socialstyrelsens
expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en stor
grad av sjukdom eller vävnadsskada, en stor framtida risk för smärta eller
obehag, en stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en stor
framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en stor framtida
risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

När pulpan har exponerats via friskt dentin ger en överkappning med ett
bondingmaterial
 en sämre överlevnadsfrekvens för pulpan jämfört med en överkappning
med kalciumhydroxid (expertgruppsbedömning)
 en statistiskt signifikant lägre lyckandefrekvens avseende surrogatmåttet
förekomst av dentinbrygga jämfört med en överkappning med kalciumhydroxid (relativ risk 0,16, det vill säga chansen att lyckas är omkring 1/6 jämfört med kontrollen) (måttlig evidensstyrka)
 en statistiskt signifikant lägre lyckandefrekvens avseende surrogatmåttet
ingen eller en mild pulpainflammation jämfört med en överkappning med
kalciumhydroxid (relativ risk 0,71) (låg evidensstyrka).
För att utvärdera överkappningsmaterialet med avseende på förekomsten av
hårdvävnadsbrygga och graden av inflammation i pulpan har experimentella
studier gjorts på patienter där man hade planerat att extrahera friska tänder,
oftast i samband med en tandreglering. Utvärderingar med histologisk tek-
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nik utfördes minst en månad efter behandlingen. En systematisk översikt [1]
och fem randomiserade kontrollstudier har identifierats där ett dentinbondingmaterial har använts som överkappningsmaterial och jämförts med kalciumhydroxid [2-6]. Två av dessa studier [5, 6] ingår i den systematiska
översikten.
Vid en sammanvägning av de fem studierna observerades en dentinbrygga efter minst en månad i 8 av de 66 tänder (12 procent) som överkappades med ett dentinbondingmaterial jämfört med i 37 av de 43 tänder (86
procent) som överkappades med kalciumhydroxid. Ingen eller en mild inflammation observerades i 41 av de 66 tänder (62 procent) som överkappades med dentinbondningmaterialet jämfört med i 41 av de 43 tänder (95
procent) som överkappades med kalciumhydroxid [2, 3].
Enligt en metaanalys baserad på resultaten från de fem randomiserade
kontrollstudier där ett bondingmaterial jämförts med kalciumhydroxid [2-6]
ger överkappningar med bondingmaterialet en statistiskt signifikant lägre
lyckandefrekvens avseende surrogatmåttet förekomst av dentinbrygga jämfört med överkappningar med kalciumhydroxid (relativ risk 0,16, det vill
säga chansen för lyckat resultat är omkring 1/6 jämfört med kontrollgruppen). Ytterligare en metaanalys avseende surrogatmåttet ingen eller en mild
pulpainflammation visar en knapp om än statistiskt signifikant sämre lyckandefrekvens för bondingmaterialet jämfört med överkappningar med kalciumhydroxid (relativ risk 0,71).
Socialstyrelsens expertgruppsbedömning är att när pulpan har exponerats
via friskt dentin är det troligt att överkappningar med ett dentinbondingmaterial ger en låg pulpaöverlevnad eftersom en signifikant lägre andel tänder med en dentinbrygga och en signifikant lägre andel tänder med ingen
eller en mild pulpainflammation har observerats efter den åtgärden jämfört
med överkappningar med kalciumhydroxid.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Uppgifter om biverkningar och oönskade effekter finns i bilagorna ” Biverkningar relaterade till material som används vid rotbehandling” och ”Biverkningar och yrkesrelaterade besvär relaterade till komposit och glasjonomer”.
Hälsoekonomisk bedömning
När pulpan har exponerats via friskt dentin ger överkappningar med ett
dentinbondingmaterial en hårdvävnadsbildning i pulpasåret och en inflammationsfrihet i en mycket låg andel av de behandlade tänderna. Metoden bedöms inte vara kostnadseffektiv i jämförelse med kalciumhydroxid
och mineraltrioxidaggregat (MTA). Det hälsoekonomiska underlaget utgörs
av en skattning som är baserad på expertgruppens slutsats.
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D1.4
Tillstånd: Pulpa exponerad via friskt dentin
Åtgärd: Partiell pulpotomi
Rekommendation:

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Partiell pulpotomi har en god effekt
och därmed möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har
bedömt att kostnaden per vunnen effekt är låg men något högre jämfört med den
för överkappning. Effekten av åtgärden har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en stor
grad av sjukdom eller vävnadsskada, en stor framtida risk för smärta eller
obehag, en stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en stor
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framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en stor framtida
risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

 Hos unga personer har en pulpa som har exponerats genom friskt dentin
och som behandlats med partiell pulpotomi en hög överlevnadsfrekvens i
ett två–sjuårsperspektiv (expertgruppsbedömning).
 Hos vuxna har en pulpa som har exponerats genom friskt dentin och som
behandlats med partiell pulpotomi en hög överlevnadsfrekvens i ett två–
femårsperspektiv, och överlevnaden är jämförbar med den för en direkt
pulpaöverkappning (expertgruppsbedömning).
Det saknas studier som omfattar vuxna personer med en tandpulpa som har
exponerats via friskt dentin och behandlats med en djup överkappning –
partiell pulpotomi. Tre studier som omfattar permanenta tänder hos yngre
patienter har identifierats, varav en är en prospektiv kohortstudie [1] och två
är retrospektiva studier [2, 3]. I samtliga studier användes kalciumhydroxid
som sårförband och samtliga tre studier redovisade behandlingar utförda på
en specialistklinik. Den prospektiva studien [1] omfattade 213 tänder med
såväl avslutad som oavslutad rotutveckling, varav 178 kunde följas i tre år.
Pulpaöverlevnaden var efter tre år 95 procent (169 av 178 tänder). Den retrospektiva studien [2] inkluderade 40 tänder varav 34 kunde följas upp efter
fyra år. Pulpaöverlevnaden var efter fyra år 97 procent (33 av 34 tänder).
Den retrospektiva studien [3] omfattade 92 tänder, varav 40 tänder kunde
följas upp i sju år. Här rapporterades pulpaöverlevnaden efter sju år till 87
procent (35 av 40 tänder).
Socialstyrelsens expertgruppsbedömning är att hos unga personer har
pulpa som har exponerats genom friskt dentin och som behandlats med partiell pulpotomi en hög överlevnadsfrekvens i ett två–sjuårsperspektiv.
Socialstyrelsens expertgruppsbedömning är att hos vuxna har pulpa som
har exponerats genom friskt dentin och som behandlats med partiell pulpotomi en hög överlevnadsfrekvens i ett två–femårsperspektiv, och överlevnaden är jämförbar med den för direkt pulpaöverkappning.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Uppgifter om biverkningar och oönskade effekter finns i bilagan ” Biverkningar relaterade till material som används vid rotbehandling”.
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Hälsoekonomisk bedömning
När pulpan har exponerats genom friskt dentin ger behandlingar med partiell pulpotomi en hög överlevnadsfrekvens i ett två–femårsperspektiv. Kostnaden för behandlingar med partiell pulpotomi, räknat på att åtgärden tar
cirka 20 minuter i anspråk, är cirka 600 kronor enligt referensprislistan. Effekten är mycket god och likvärdig med den för överkappning och
pulpektomi. Förutsatt att effekten också är god på lång sikt är partiell pulpotomi kostnadseffektiv jämfört med pulpektomi. Partiell pulpotomi är något mer tidskrävande (cirka 5–10 minuter) jämfört med överkappning. Det
hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en
expertgruppsbedömning.
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D1.5
Tillstånd: Pulpa exponerad via friskt dentin
Åtgärd: Pulpektomi
Rekommendation:

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Pulpektomi har en god effekt och
därmed möjlighet att positivt påverka den orala hälsan, men till en högre kostnad
jämfört med överkappning och pulpotomi och åtgärden är därmed inte kostnadseffektiv. Effekten av åtgärden har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en stor
grad av sjukdom eller vävnadsskada, en stor framtida risk för smärta eller
obehag, en stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en stor
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framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en stor framtida
risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Hos vuxna där pulpan har exponerats genom friskt dentin leder
pulpektomi med en efterföljande rotfyllning till att vävnaden vid tandens
rotspets i minst nio fall av tio fortfarande är frisk efter tre år. Behandlingsutfallet är beroende av rotfyllningens kvalitet (expertgruppsbedömning).
I en prospektiv kohortstudie [1] med ett lågt bevisvärde rapporterades effekten av pulpektomi när pulpan hade exponerats som en följd av ett trauma.
Studien utfördes på en specialistklinik och inkluderar 165 tänder på ett
okänt antal individer i åldern 8–16 år. 117 av de behandlade tänderna följdes
upp. En pulpektomi utfördes på tänderna med avslutad eller nästan avslutad
rotutveckling. Vävnaden vid tandens rotspets bedömdes som frisk i 92 av de
117 tänderna (79 procent) efter en observationstid på minst två år. För tänder med en optimal rotfyllning bedömdes 66 av 71 (93 procent) som friska.
I en retrospektiv kohortstudie [2] bedömdes vävnaden vid tandens rotspets som frisk vid 69 av 72 tandrötter (96 procent) efter 8–10 år. I en annan
[3] bedömdes vävnaden vid tandens rotspets som frisk i 11 av 12 tänder (92
procent) 3,5–4 år efter behandlingen.
De ovanstående studierna utgör tillsammans med den prospektiva kohortstudien konsensusunderlaget, vilket stärks av att behandlingsutfallet överensstämmer med det som har rapporterats för pulpektomi när pulpan har
blivit exponerad på grund av karies. Det finns inte någon biologisk eller
behandlingsteknisk grund för att anta att utfallet av en pulpektomi när pulpan har blivit exponerad via friskt dentin skulle vara signifikant sämre än
när pulpan har blivit exponerad på grund av karies. Det är därför sannolikt
att vävnaden som omger tandroten kommer att vara fortsatt frisk i minst nio
tänder av tio då pulpa som har exponerats via friskt dentin behandlas med
pulpektomi och en efterföljande rotfyllning.
Socialstyrelsens expertgruppsbedömning är att hos vuxna där pulpan har
exponerats genom friskt dentin leder en pulpektomi med en efterföljande
rotfyllning till att vävnaden vid tandens rotspets i minst nio fall av tio fortfarande är frisk efter tre år. Behandlingsutfallet är beroende av rotfyllningens
kvalitet
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Uppgifter om biverkningar och oönskade effekter finns i bilagan ” Biverkningar relaterade till material som används vid rotbehandling”.
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Hälsoekonomisk bedömning
När pulpan har exponerats via friskt dentin leder en pulpektomi med en efterföljande rotfyllning till att vävnaden vid tandens rotspets i minst nio fall
av tio0 fortfarande är frisk efter tre år. Kostnaden är relaterad till den tidsmässiga arbetsinsatsen. Kostnaden (enligt referensprislistan) är beräknad
efter att behandlingen tar en–tre timmar och är 2 000–6 000 kronor beroende på hur många rotkanaler som behandlas, och effekten är likvärdig med
den för partiell pulpotomi och överkappning. Eftersom kostnaden är högre
och effekten likvärdig är metoden inte kostnadseffektiv för tillståndet. Det
hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en
expertgruppsbedömning.
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D2.1
Tillstånd: Pulpa exponerad via karierat dentin
Åtgärd: Överkappning
Rekommendation:

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Överkappningar har en måttlig effekt och därmed begränsad möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Åtgärden är inte kostnadseffektiv jämfört med pulpektomi. Effekten av åtgärden har
bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är
bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en stor
grad av sjukdom eller vävnadsskada, en stor framtida risk för smärta eller
obehag, en stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en stor
framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en stor framtida
risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
SBU [1] kommer fram till att behandlingens resultat beror på förekomsten
av preoperativ tandvärk samt de jämför också olika överkappningsmaterial
vid behandling av djupa kariesskador. SBU:s underlag utgörs av tre prospektiva studier om utfallet vid preoperativ tandvärk och två studier som
jämför sårförband med MTA och kalciumhydroxid.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:


Det finns ett begränsat vetenskapligt underlag för att preoperativ tandvärk ökar risken för ett misslyckande efter en direkt pulpaöverkappning
(SBU ⊕⊕ΟΟ).
 Det finns ett begränsat vetenskapligt underlag för att det inte finns någon
skillnad i behandlingseffekten mellan mineraltrioxidaggregat (MTA) och
kalciumhydroxidpasta som sårförband på en exponerad vital pulpa (SBU
⊕⊕ΟΟ). Det saknas vetenskapligt underlag för att bedöma effekten av
andra sårförband.
 För en tandpulpa som har blivit exponerad via karierat dentin ger en
pulpaöverkappning med kalciumhydroxid en måttlig pulpaöverlevnad efter minst ett år. Det finns indikationer på att effekten är åldersberoende
med en sämre pulpaöverlevnad vid stigande ålder (expertgruppsbedömning).
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Socialstyrelsen har identifierat tre prospektiva studier där permanenta
tänder med pulpan exponerad vid en kariesexkavering har överkappats (oftast med kalciumhydroxid) på vuxna och ungdomar [2-4]. Pulpan överlevde i
46 av 80 tänder (58 procent) där behandlingen utfördes på patienter över 15
år och i 45 av 64 tänder (70 procent) på barn under 15 år [2]. Shovelton et
al. [4] fann en pulpaöverlevnad i 148 av 205 behandlade tänder (72 procent). Majoriteten (59 procent) av patienterna var 15–24 år. Flera olika
överkappningsmaterial har använts. I en prospektiv multicenterstudie [3]
observerades pulpaöverlevnaden efter ett år i 7 av 22 tänder (32 procent) där
överkappningar hade utförts på vuxna patienter. Studien är en randomiserad
kontrollstudie med partiell pulpotomi som jämförelsebehandling. Studiedesignen avsåg stegvis exkavering.
En retrospektiv fall-kontroll studie med konsekutivt patienturval [5] visade att med MTA som överkappningsmaterial var lyckandefrekvensen stabilt hög över 3 års tid (83-86 procent), men med kalciumhydroxid som
överkappningsmaterial sjönk lyckandefrekvensen med tiden (75-46 procent). Studiekvalitet och bevisvärde är inte tillräcligt hög för att kunna förändra slutsatsen.
En sammanvägning av de tre prospektiva studierna [2-4] ger en pulpaöverlevnad i totalt 246 av 371 tänder (66 procent). Det finns indikationer på
att pulpaöverlevnaden kan vara åldersberoende med en högre frekvens
pulpaöverlevnad hos ungdomar och unga vuxna än hos äldre [2, 3, 6].
Socialstyrelsens expertgruppsbedömning är att när tandpulpan har exponerats via karierat dentin ger pulpaöverkappningar med kalciumhydroxid en
måttlig pulpaöverlevnad efter minst ett år. Det finns indikationer på att effekten är åldersberoende med en sämre pulpaöverlevnad vid stigande ålder.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Uppgifter om biverkningar och oönskade effekter finns i bilagan ” Biverkningar relaterade till material som används vid rotbehandling”.
Hälsoekonomisk bedömning
När tandpulpan har blivit exponerad i samband med en kariesexkavering ger
pulpaöverkappningar med kalciumhydroxid en måttlig pulpaöverlevnad
efter minst ett år. Kostnaden för behandlingen med överkappning, räknat på
att åtgärden tar cirka 15 minuter i anspråk, är cirka 450 kronor enligt referensprislistan. Effekten är låg till måttlig och tycks minska med stigande
ålder. Åtgärden bedöms hos vuxna inte vara kostnadseffektiv i jämförelse
med pulpektomi. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning
som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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D2.2
Tillstånd: Pulpa exponerad via karierat dentin
Åtgärd: Partiell pulpotomi
Rekommendation:

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Partiell pulpotomi har en måttlig
effekt och därmed begränsad möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Åtgärden är inte kostnadseffektiv jämfört med pulpektomi. Effekten av åtgärden har
bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är
bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en stor
grad av sjukdom eller vävnadsskada, en stor framtida risk för smärta eller
obehag, en stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en stor
framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en stor framtida
risk för påverkan psykologiskt och socialt.
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Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 För en pulpa som har blivit exponerad via karierat dentin ger en partiell
pulpotomi en måttlig pulpaöverlevnad efter ett–tre år. Det finns indikationer på att effekten är åldersberoende med en sämre pulpaöverlevnad
vid stigande ålder (expertgruppsbedömning).
Tre prospektiva kohortstudier har identifierats [1-3]. En av dessa studier [1]
utfördes på en vuxenpopulation. Denna [1] är en multicenterstudie där behandlingarna utfördes på såväl specialist- som allmänkliniker och i de övriga studierna utfördes behandlingarna på en specialistklinik. Studierna omfattar 44, 64, respektive 31 tänder. Samliga studier gjordes på permanenta
tänder.
I den andra studien [2] var pulpaöverlevnaden hos unga permanenta tänder 33 av 37 tänder (89 procent) efter tre år och i den tredje [3] överlevde
pulpan i 47 av 51 tänder (92 procent). Studien på vuxna patienter [1] rapporterade en lägre frekvens pulpaöverlevnad – 10 av 27 tänder (37 procent) –
efter ett års observation. Den sammanvägda pulpaöverlevnaden i de tre studierna är 90 av 115 tänder (78 procent). I den första studien [1] finns indikationer på en lägre frekvens pulpaöverlevnad vid stigande ålder, något som
också har rapporterats i studier som omfattar behandlingen överkappning
när pulpan har exponerats vid en kariesexkavering [4, 5].
Socialstyrelsens expertgruppsbedömning är att när pulpan har exponerats
via karierat dentin ger partiell pulpotomi en måttlig pulpaöverlevnad efter
ett–tre år. Effekten är åldersberoende med en sämre pulpaöverlevnad vid
stigande ålder.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Uppgifter om biverkningar och oönskade effekter finns i bilagan ” Biverkningar relaterade till material som används vid rotbehandling”.
Hälsoekonomisk bedömning
När pulpan har blivit exponerad i samband med en kariesexkavering ger
partiell pulpotomi en måttlig pulpaöverlevnad efter ett–tre år. Kostnaden för
behandlingen med partiell pulpotomi, räknat på att åtgärden tar cirka 20
minuter i anspråk, är cirka 600 kronor enligt referensprislistan. Effekten är
låg till måttlig och tycks minska med stigande ålder. Åtgärden bedöms hos
vuxna inte vara kostnadseffektiv i jämförelse med pulpektomi. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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D2.3
Tillstånd: Pulpa exponerad via karierat dentin
Åtgärd: Pulpektomi
Rekommendation:

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Pulpektomi har en god effekt och
därmed möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per vunnen effekt är låg och att åtgärden är kostnadseffektiv
jämfört med partiell pulpotomi respektive överkappning. Effekten av pulpektomi
har bedömts med stöd från ett vetenskapligt underlag.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en stor
grad av sjukdom eller vävnadsskada, en stor framtida risk för smärta eller
obehag, en stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en stor
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framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en stor framtida
risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Tre prospektiva kohortstudier [1-3] med minst två års observationstid rapporterar effekten av pulpektomi. Studierna inkluderar patienter som var
äldre än 20 år och utfördes på specialist- [1, 2] och studentkliniker [3]. Effektmåttet utvärderades dels på tandnivå, 256 tänder [1], dels på rotnivå 156
rötter [2] respektive 332 rötter [3].
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 När pulpan har blivit exponerad via karierat dentin leder en pulpektomi
med en åtföljande rotfyllning till att vävnaden som omger tandroten är
fortsatt frisk två–tre år efter behandlingen i minst nio fall av tio. Behandlingsutfallet är beroende av rotfyllningens kvalitet (låg evidensstyrka).
I två studier [1] och [2] med två–tre års uppföljning bedömdes 93 respektive
92 procent av behandlingarna som lyckade. I den andra [2] relaterades resultatet till rotfyllningens tekniska kvalitet. Det bästa resultatet observerades
när rotfyllningen var tekniskt adekvat (en väl utfylld rotkanal). en annan
studie [3] bedömdes 92 procent av behandlingarna som lyckade vid uppföljningarna efter tre–fem år.
Baserat på ett vetenskapligt underlag med låg evidensstyrka görs bedömningen att när pulpan har exponerats via karierat dentin leder en pulpektomi
med en åtföljande rotfyllning till att vävnaden som omger tandroten är fortsatt frisk två–tre år efter behandlingen i minst nio fall av tio. Behandlingsutfallet är beroende av rotfyllningens kvalitet.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Uppgifter om biverkningar och oönskade effekter finns i bilagan ” Biverkningar relaterade till material som används vid rotbehandling”.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid tillståndet pulpa som har blivit exponerad i samband med en kariesexkavering leder en pulpektomi med en åtföljande rotfyllning till att vävnaden
som omger tandroten är fortsatt frisk två–tre år efter behandlingen i minst
nio fall av tio. Kostnaden är relaterad till den tidsmässiga arbetsinsatsen.
Kostnaden (enligt referensprislistan) är beräknad efter att behandlingen tar
en–tre timmar och varierar mellan 2 000 och 6 000 kronor beroende på hur
många rotkanaler som behandlas. Behandlingseffekten är mycket god och
bedöms generera en låg kostnad per vunnen effekt, och åtgärden är kostnadseffektiv jämfört med partiell pulpotomi respektive överkappning. Det
hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på expertgruppens slutsats.

447

Referenser
1.

2.

3.

Gesi, A, Hakeberg, M, Warfvinge, J, Bergenholtz, G. Incidence of
periapical lesions and clinical symptoms after pulpectomy--a clinical
and radiographic evaluation of 1- versus 2-session treatment. Oral
surgery, oral medicine, oral pathology, oral radiology, and
endodontics. 2006; 101(3):379-88.
Petersson, K, Hasselgren, G, Petersson, A, Tronstad, L. Clinical
experience with the use of dentine chips in pulpectomies.
International endodontic journal. 1982; 15(4):161-7.
Kerekes, K, Tronstad, L. Long-term results of endodontic treatment
performed with a standardized technique. Journal of endodontics.
1979; 5(3):83-90.

Åtgärder vid tänder med nekrotisk pulpa
D3.1
Tillstånd: Pulpanekros utan apikal parodontit
Åtgärd: Rotbehandling (nekrosbehandling)
Rekommendation:

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Rotbehandlingar har mycket god
effekt och möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Kostnaden för den
vunna effekten har bedömts låg. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en stor
grad av sjukdom eller vävnadsskada, en måttlig framtida risk för smärta
eller obehag, en stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en
måttlig framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en måttlig framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
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Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid pulpanekros utan apikal parodontit ger en optimalt utförd rotbehandling en mycket hög frekvens av tänder med bevarad frisk apikal vävnad
upp till tio år efter behandlingen (expertgruppsbedömning).
I två prospektiva observationsstudier [1, 2] med låg kvalitet rapporterades
att vid pulpanekros utan apikal parodontit ledde rotbehandlingar till att frisk
apikal vävnad bevarades i 87 av 91 fall (96 procent) respektive 27 av 29 fall
(93 procent). Studierna utfördes på en student- respektive specialistklinik
och omfattade 91 rötter respektive 29 tänder. Observationstiden var fem år
[1] och sex–tolv månader [2]. I en retrospektiv observationsstudie [3] på en
studentklinik redovisades att 101 av 101 tänder bibehöll friska apikala förhållanden åtta–tio år efter behandlingen.
Socialstyrelsens expertgruppsbedömning är att vid pulpanekros utan apikal parodontit ger en optimalt utförd rotbehandling en mycket hög frekvens
av tänder med bevarad frisk apikal vävnad upp till tio år efter behandlingen
(expertgruppsbedömning).
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Uppgifter om biverkningar och oönskade effekter finns i bilagan ” Biverkningar relaterade till material som används vid rotbehandling”.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid pulpanekros utan apikal bendestruktion har rotbehandlingar en god
långsiktig effekt och genererar en låg kostnad per vunnen effekt. Kostnaden
är relaterad till den tidsmässiga arbetsinsatsen. Kostnaden (enligt referensprislistan) är beräknad efter att behandlingen tar en–tre timmar och varierar
mellan 2 000 och 6 000 kronor beroende på hur många rotkanaler som behandlas. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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D4.1
Tillstånd: Pulpanekros med apikal parodontit
Åtgärd: Rotbehandling (nekrosbehandling)
Rekommendation:

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Rotbehandlingar har god effekt och
möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Kostnaden för den vunnaeffekten
har bedömts som låg. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en stor
grad av sjukdom eller vävnadsskada, en måttlig framtida risk för smärta
eller obehag, en stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en
måttlig framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en måttlig framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

 Vid pulpanekros med apikal parodontit ger en optimalt utförd nekrosbehandling en hög frekvens av läkning av den apikala vävnaden (expertgruppsbedömning).
Vid pulpanekros med apikal parodontit, såväl som vid övriga tillstånd som
föranleder en rotbehandling,
 ger manuell eller maskinell instrumentering med filar av nickel-titan en
högre andel tänder med en god rotfyllningskvalitet än vid instrumentering med stålfilar (expertgruppsbedömning)
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 ger spolning med antimikrobiella spolvätskor, exempelvis natriumhypoklorit- och klorhexidinlösningar, en viss bakteriereducerande tilläggseffekt utöver mekanisk instrumentering (expertgruppsbedömning)
 finns ingen avgörande skillnad i den bakteriereducerande effekten mellan
natriumhypoklorit- och klorhexidinlösningar (expertgruppsbedömning)
 ger antimikrobiella inlägg såsom kalciumhydroxid en viss bakteriereducerande tilläggseffekt utöver mekanisk instrumentering och spolning (expertgruppsbedömning)
 har valet av rotfyllningsmaterial ingen avgörande betydelse för läkningen
av den apikala vävnaden (expertgruppsbedömning).
Två randomiserade kontrollstudier [1, 2] och fyra observationsstudier [3-6]
har identifierats där utfallet av rotbehandlingar vid pulpanekros med apikal
parodontit har studerats. De båda kontrollstudierna var randomiserade avseende utfallet av rotbehandling när rensningen och rotfyllningen utfördes vid
ett eller vid två behandlingstillfällen. För beräkning av den totala effekten
av nekrosbehandlingen slås interventions- och kontrollgrupperna samman.
Studierna utfördes på en specialistklinik av en [2] respektive två [1] behandlare. Totalt ingick 105 patienter och tänder. Läkningen av den apikala vävnaden observerades i 81 av 105 tänder (77 procent) efter fyra–fem år. Observationsstudierna utfördes på en specialistklinik [3, 4] respektive en studentklinik [5, 6] och omfattade totalt 532 tänder och rötter. Tre av studierna
[4-6] hade en uppföljningstid på fyra år eller mer. Läkning av den apikala
vävnaden observerades i 75–85 procent av fallen [3-6] och behandlingsutfallet påverkades av rotfyllningens kvalitet.
Socialstyrelsens expertgruppsbedömning är att vid pulpanekros med apikal parodontit ger en optimalt utförd rotbehandling en hög frekvens av läkning av den apikala vävnaden (expertgruppsbedömning).
Granskning av moment i rotbehandling

I en rotbehandling ingår följande moment som nedan har granskats var för
sig:
 instrumentering av rotkanalen
 spolning med antimikrobiella medel
 antimikrobiella inlägg
 rotfyllning.
Instrumentering av rotkanalen

Instrumenteringen av rotkanalen kan utföras med hand- eller maskinteknik.
Handinstrument tillverkas både i stål och i nickel-titan. Instrumenten för
maskinell rensning tillverkas oftast av nickel-titan vilket ger flexibla instrument som kan roteras i böjda rotkanaler.
Fyra studier har identifierats. Två av dessa var randomiserade kontrollstudier [7, 8] och två var observationsstudier [9, 10]. De båda randomiserade kontrollstudierna byggde på samma material (60 molarer) men hade
olika effektmått. I studierna jämfördes utfallet av instrumentering med
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handfilar av stål och av nickel-titan. I den första [7] gav användningen av
nickel-titanfilar en signifikant lägre frekvens av uträtning av rotkanalerna
och färre komplikationer än stålfilar. I den andra studien [8] observerades
läkning av den apikala vävnaden efter ett år i 15 av 40 rotkanaler som hade
blivit rensade med nickel-titanfilar jämfört med 9 av 40 fall som blev rensade med stålfilar.
I en av observationsstudierna [9] jämfördes nickel-titanfilar (maskinell instrumentering) med stålfilar (handinstrumentering) i 299 molarer. Läkning
av den apikala vävnaden förekom i 86 av 112 fall (77 procent) respektive 70
av 117 fall (60 procent). Komplikationer observerades i 21 av 112 fall (19
procent) respektive 46 av 117 fall (39 procent). Skillnaderna var signifikanta. Sammanlagt [8, 9] visade 101 av 152 tänder (66 procent) tecken på
läkning efter rotkanalsrensningar med nickel-titaninstrument och 79 av 157
tänder (50 procent) efter rensningar med instrument av rostfritt stål. I den
andra observationsstudien [10] jämfördes den tekniska kvaliteten på rotfyllningar av molarer före och efter en utbildning av 94 allmäntandläkare i maskinell rensningsteknik (nickel-titanfilar). Kvoten av excellenta rotfyllningar/undermåliga rotfyllningar ökade från 51/31 (1,65) före utbildningen till
83/22 (3,77) efter utbildningen.
Socialstyrelsens expertgruppsbedömning är att vid tänder med pulpanekros och apikal parodontit, såväl som vid övriga tillstånd som föranleder en
rotbehandling, ger manuell eller maskinell instrumentering med filar av
nickel-titan en högre andel tänder med en god rotfyllningskvalitet än vid
instrumentering med stålfilar (expertgruppsbedömning).
Antimikrobiella spolvätskor

Flera studier har visat en positiv korrelation mellan odlingsbara mikroorganismer i rotkanalen vid rotfyllningstillfället och en utebliven apikal läkning.
Den diagnostiska säkerheten i bakterieprovtagningarna från rotkanalen och
odlingarna på laboratorium har dock ifrågasatts [11]. I en randomiserad kontrollstudie på 40 enrotiga tänder [12] analyserades effekten av 2,5-procentig
natriumhypoklorit, 2-procentig klorhexidinglukonat, en blandning (2,5procentig natriumhypoklorit och 0,2-procentig klorhexidinglukonat) och
0,9-procentig koksaltlösning. Bakterieprover togs dels efter utrensningen av
rotkanalen, dels efter spolningar med den aktuella vätskan. I en studie [13]
användes 32 enrotiga tänder med intakta pulparum och apikal parodontit.
Bakterieprover togs dels före behandlingen, dels direkt efter instrumenteringen och spolningen med antingen 2,5-procentig natriumhypoklorit eller
0,12-procentig klorhexidindiglukonat. I en fallserie omfattande 32 enrotiga
tänder med nekrotisk pulpa och apikal parodontit fördelades spolningar med
2,5-procentig natriumhypoklorit och 2-procentig klorhexidingel till två lika
stora grupper [14]. Bakterieprover togs före behandlingen och efter instrumenteringen och spolningen.
I den randomiserade kontrollstudien [12] prövade man att mäta den direkta effekten av spolningarna och jämförde prover som var tagna direkt
efter instrumenteringen med prover som var tagna efter spolningen. Man
fann en signifikant bättre effekt av 2-procentig klorhexidinglukonat jämfört
med 2,5-procentig natriumhypoklorit och att båda hade en signifikant bättre
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effekt än spolningar med 0,9-procentig koksaltlösning. Däremot fann man i
den andra studien [13] ingen signifikant skillnad i mängden kvarvarande
mikroorganismer efter instrumentering och spolning med 2,5-procentig
natriumhypoklorit respektive 0,12-procentig klorhexidindiglukonat. Kombinationen av instrumentering och spolning med antingen en 2,5-procentig
natriumhypoklorit eller en 2-procentig klorhexidingel reducerade den initiala bakteriemängden i rotkanalerna med i genomsnitt över 99 procent [14].
I en prospektiv fall-kontroll studie [15], jämfördes instrumentering och
spolning med 2,5 % NaOCl i 30 tänder med instrumentering och spolning
med 0,12 % klorhexidin i 20 tänder. Ingen jämförelse med negativ kontroll
utfördes. Utfallsmåttet var negativa fynd mätt med polymerized chain reaction (PCR). Man fann ingen skillnad mellan 2 % NaOCl och 0,12 % klorhexidin.
Socialstyrelsens expertgruppsbedömning är att vid behandlingar av tänder
med pulpanekros och apikal parodontit, såväl som vid övriga tillstånd som
föranleder en rotbehandling, ger spolningar med antimikrobiella spolvätskor, exempelvis natriumhypoklorit- och klorhexidinlösningar, en viss bakteriereducerande tilläggseffekt utöver mekanisk instrumentering (expertgruppsbedömning). Ingen avgörande skillnad i den bakteriereducerande
effekten hos natriumhypoklorit- och klorhexidinlösningar föreligger.
Antimikrobiella rotkanalsinlägg

I granskningen ingår fyra randomiserade kontrollstudier [1, 2, 16, 17] med
apikal benläkning som effektmått. Surrogatmåttet odlingsbara mikroorganismer i rotkanalen var effektmått i två randomiserade kontrollstudier [18,
19], en fallkontrollstudie [20] och en systematisk översikt [21]. Alla randomiserade kontrollstudier är utförda på en specialistklinik av en eller flera
behandlare. I de fyra studierna med apikal benläkning som effektmått observerades ingen skillnad i läkningsfrekvensen mellan de tänder som hade
haft kalciumhydroxid som inlägg och de tänder som hade blivit rotfyllda
direkt [1, 2, 16, 17].
I studierna där man hade odlingsbara mikroorganismer i rotkanalen som
effektmått kunde sådana påvisas i 0 av 35 tänder med kalciumhydroxid som
inlägg, i 5 av 15 tänder med fenolkamfer (Chlumskys lösning) och i 5 av15
tänder med paramonoklorofenol [20]. I en annan studie påvisades odlingsbara mikroorganismer i 6 av 18 tänder (33 procent) med kalciumhydroxid
som inlägg och i 8 av 12 tänder (67 procent) där kanalen lämnades tom [19].
I en studie där två antiseptiska inläggsmaterial som inte saluförs i Sverige
jämfördes med kalciumhydroxid fann man ingen skillnad i frekvensen av
rotkanaler med odlingsbara mikroorganismer [18]. I den systematiska översikten drog man slutsatsen att kalciumhydroxid har en begränsad effekt när
elimineringen av mikroorganismer i rotkanalen utvärderas med olika odlingstekniker [21]. Eftersom mikrobiologisk diagnostik kan brista i tillförlitlighet [11] bör resultaten från dessa studier tolkas med försiktighet.
Socialstyrelsens expertgruppsbedömning är att vid pulpanekros med apikal parodontit, såväl som vid övriga tillstånd som föranleder en rotbehandling, ger ett antimikrobiellt inlägg med kalciumhydroxid en viss bakteriereducerande tilläggseffekt utöver mekanisk instrumentering och spolning.
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Rotfyllningsmaterial

I de granskade studierna [22-35] var syftet att studera läkningen av den apikala vävnaden efter en utförd rotbehandling. En enskild faktor som valet av
rotfyllningsmaterial har inte kunnat urskiljas som avgörande för behandlingens utfall [22-30]. I fem studier [31-35] förekommer två eller tre grupper där metoder eller material jämfördes vad gäller det kliniska behandlingsresultatet. I samtliga dessa studier kunde ingen skillnad påvisas mellan rotfyllningsmaterialens effekt på behandlingsresultatet.
Socialstyrelsens expertgruppsbedömning är att vid pulpanekros med apikal parodontit, såväl som vid övriga tillstånd som föranleder en rotbehandling, har valet av rotfyllningsmaterial ingen avgörande betydelse för läkningen av den apikala vävnaden.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Uppgifter om biverkningar och oönskade effekter finns i bilagan ” Biverkningar relaterade till material som används vid rotbehandling”.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid pulpanekros med apikal parodontit har rotbehandlingar en god långsiktig effekt och genererar en låg kostnad per vunnen effekt. Kostnaden är relaterad till den tidsmässiga arbetsinsatsen. Kostnaden (enligt referensprislistan) är beräknad efter att behandlingen tar en–tre timmar och varierar mellan
2 000 och 6 000 kronor beroende på hur många rotkanaler som behandlas.
Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på
en expertgruppsbedömning.
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D4.2
Tillstånd: Pulpanekros med apikal parodontit
Åtgärd: Rotbehandling (nekrosbehandling) vid ett behandlingstillfälle
Rekommendation:

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Rotbehandlingar har god effekt och
möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Kostnaden för den vunna effekten
har bedömts som låg. En rotbehandling vid ett tillfälle är kostnadseffektivt i förhållande till behandlingar vid flera tillfällen, men detta har inte varit avgörande
för att skilja rotbehandlingar vid eller flera tillfällen åt i prioritet. Effekten har
bedömts både med stöd från ett vetenskapligt underlag samt av Socialstyrelsens
expertgrupp.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en stor
grad av sjukdom eller vävnadsskada, en måttlig framtida risk för smärta
eller obehag, en stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en
måttlig framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en måttlig framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
SBU [1] har identifierat två randomiserade kontrollerade studier med ett
medelhögt bevisvärde avseende skillnaden i läkning av apikal parodontit
efter ett eller två besök vid rotbehandlingar av tänder med infekterad pulpanekros.
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Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

 Det finns ett begränsat vetenskapligt stöd (SBU ⊕⊕ΟΟ) för att det inte
finns någon kliniskt betydelsefull skillnad i utfallet av endodontiska behandlingar av tänder med nekrotisk pulpa och apikal parodontit efter en
eller flera behandlingsomgångar.
 Vid pulpanekros med apikal parodontit ger en optimalt utförd rotbehandling en hög frekvens läkning av den apikala vävnaden (expertgruppsbedömning).
SBU har funnit att två randomiserade kontrollerade studier med ett medelhögt bevisvärde inte kunde påvisa någon signifikant skillnad i läkning av
apikal parodontit efter ett eller två besök vid rotbehandlingar av tänder med
pulpanekros [2, 3]. En av studierna baserades på 94 individer och 101 behandlade tänder [2] där behandlingsutfallet efter ett respektive två besök
jämfördes. I gruppen som behandlades vid ett besök användes jodjodkalium
som desinfektionsmedel under behandlingen. I gruppen som behandlades
vid två besök lades kalciumhydroxid som desinfektionsmedel i rotkanalerna
mellan de två behandlingstillfällena. En studie [3] observerade ingen skillnad i utfallet då behandlingar med kalciumhydroxid som ett inlägg mellan
de båda behandlingarna jämfördes med behandlingar där instrumenteringen
och rotfyllningen utfördes under en behandlingsomgång. Studien omfattade
73 tänder, av vilka 67 tänder utvärderades i upp till fem år. Fem randomiserade kontrollstudier [2-6] och en systematisk översikt [7] har identifierats av
Socialstyrelsen. Studierna är utförda på en specialistklinik av en [4, 5] respektive två eller flera behandlare [2, 6]. Studierna har svagheter såsom att
rekryteringen av kohorten inte är beskriven [3, 5], få händelser [4, 5] samt
stort bortfall [6]. De fem studierna omfattar sammanlagt 344 patienter med
en uppföljningstid på ett år [4, 6], 2 år [2] 4–5 år [3] respektive över 4,5 år
[3].
Vid pulpanekros med apikal parodontit sker läkning av den apikala vävnaden i 63–83 procent av fallen vid en enstegsbehandling och i 68–75 procent av fallen vid en tvåstegsbehandling, med en uppföljningstid som var
mellan 1 och mer än 4,5 år. Vid en sammanräkning av studierna observeras
en läkning av den apikala vävnaden vid enstegsbehandlingar i 115 av 163
tänder (71 procent) och vid tvåstegsbehandlingar i 99 av 138 tänder (72 procent). Ingen signifikant skillnad i effekten mellan enstegs- och tvåstegsbehandlingen har påvisats i någon av studierna. Alla behandlingar är utförda
under optimala betingelser vid specialistkliniker. Den systematiska översikten [7], som inkluderade ovan nämnda studier [2-6] visade ingen skillnad i
behandlingsutfall mellan en- eller flerstegsbehandling.
Socialstyrelsens expertgruppsbedömning är att det vid pulpanekros med
apikal parodontit inte finns någon avgörande skillnad i behandlingsutfallet
mellan rotbehandlingar som är optimalt utförda vid ett eller flera behandlingstillfällen.
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Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Uppgifter om biverkningar och oönskade effekter finns i bilagan ”Biverkningar relaterade till material som används vid rotbehandling”.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid pulpanekros med apikal parodontit har rotbehandlingar en god långsiktig effekt och genererar en låg kostnad per vunnen effekt. Kostnaden är relaterad till den tidsmässiga arbetsinsatsen. Kostnaden (enligt referensprislistan) är beräknad efter att behandlingen tar en–tre timmar och varierar mellan
2 000 och 6 000 kronor beroende på hur många rotkanaler som behandlas.
Från ett samhällsekonomiskt perspektiv är behandlingen vid ett tillfälle
kostnadseffektivt jämfört med flera behandlingstillfällen, förutsatt att effekten är lika. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är
baserad på expertgruppens slutsats.
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D5.1
Tillstånd: Pulpanekros med apikal parodontit där ortograd rotbehandling bedöms ha hög risk för komplikationer
Åtgärd: Apikalkirurgisk behandling med retrograd fyllning
Rekommendation:

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. En retrograd rotbehandling vid detta
tillstånd har en måttlig till hög effekt och har därmed möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Kostnaden bedöms vara måttlig per vunnen effekt. Erfarenheten av metoden är än så länge begränsad. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en stor
grad av sjukdom eller vävnadsskada, en måttlig framtida risk för smärta
eller obehag, en stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en
måttlig framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en måttlig framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid tänder med pulpanekros och apikal parodontit, där en ortograd rotbehandling bedöms innebära en hög risk för komplikationer, ger en retrograd rotbehandling en måttlig till hög frekvens av läkning av den apikala
vävnaden (expertgruppsbedömning).
En retrospektiv studie [1] omfattande 21 tänder redovisade läkning i 17 av
21 fall (81 procent). En prospektiv studie [2] omfattande 10 tänder angav en
apikal läkning i 50 procent av fallen. Observationstiden i dessa studier [1, 2]
var upp till fyra år. I en prospektiv studie [3] med observationstiden 6 månader till 1,5 år omfattande 189 tänder angavs en apikal läkning i 147 fall
(78 procent). Urvalet av patienter var inte definierat och utvärderingens reliabilitet är låg.
Socialstyrelsens expertgruppsbedömning är att vid behandlingar av tänder
med pulpanekros och apikal parodontit, där en ortograd rotbehandling be-
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döms innebära en hög risk för komplikationer, ger en retrograd rotbehandling apikal läkning i måttlig till hög frekvens. De tillgängliga metoderna är
tekniskt avancerade.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Uppgifter om biverkningar och oönskade effekter finns i bilagan ” Biverkningar relaterade till material som används vid rotbehandling”.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid pulpanekros med apikal parodontit, där en ortograd rotbehandling bedöms innebära en hög risk för komplikationer, kan en retrograd rotbehandling vara en kostnadseffektiv åtgärd givet en måttlig till hög effekt av behandlingen. Erfarenheten av metoden är ännu så länge begränsad. Kostnaden är relaterad till den tidsmässiga behandlingsinsatsen (enligt referensprislistan) och beräknas till cirka 2 800 kronor. Även om kostnaden kan betraktas som låg bedöms den som måttlig per vunnen effekt, med hänsyn till en
viss osäkerhet avseende metodens effekt och komplexitet. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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Åtgärder vid rotfyllda tänder
D6.1
Tillstånd: Ofullständigt rotfylld tand utan apikal parodontit med
exponerat rotkanalssystem
Åtgärd: Revisionsbehandling
Rekommendation:

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en måttlig påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 5 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Inför en koronal restaurering och vid
en exponering av rotkanalssystemet finns en risk för att det utvecklas en apikal
parodontit. Revisionsbehandlingar har då god effekt och möjlighet att positivt
påverka den orala hälsan. Kostnaden har bedömts som låg till måttlig per vunnen
effekt. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en liten påverkan på den orala hälsan till följd av en liten
framtida risk för smärta eller obehag, en liten framtida risk för sjukdomar
eller vävnadsskador, en liten framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga
eller tala och en liten framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

Vid en ofullständigt rotfylld tand utan apikal parodontit med ett exponerat
rotkanalssystem
 föreligger risk för utveckling av apikal parodontit (expertgruppsbedömning)
 leder en optimalt utförd revisionsbehandling till bevarandet av frisk apikal vävnad i mycket hög andel av de behandlade fallen (expertgruppsbedömning).
Vid en ofullständigt rotfylld tand utan apikal parodontit föreligger risk för
att rotkanalen invaderas av bakterier från munhålan och apikal parodontit
utvecklas. I en studie fann man att 20 procent av de rotfyllda tänderna med

462

frisk apikal vävnad utvecklade apikal parodontit under en femårsperiod [1].
Detta skedde signifikant oftare i tänder med otäta rotfyllningar (23 procent)
än med täta (4 procent) [2]. Då man i en studie [3] fann att rötter med dåligt
förseglande rotfyllningar hade en signifikant högre frekvens apikal parodontit om roten var försedd med en stiftförankring, är det rimligt att anta att
risken för invasion av bakterier från munhålan är särskilt stor när rotkanalssystemet exponeras inför en koronal restaurering.
Faktaunderlaget består av två prospektiva kohortstudier på vuxenpopulationer, den ena utförd på en specialistklinik [4] och den andra på en studentklinik [5]. I båda studierna utgör rotfyllda tänder utan apikal parodontit
delmängder (115 tänder respektive 351 rötter). Uppföljningstiden var två år.
En retrospektiv kohortstudie med ett stort bortfall [6] har en lång uppföljningstid, åtta–tio år. 0
I en av studierna [4] fann att 12 av 115 behandlade tänder (10 procent)
utvecklade apikal parodontit inom en tvåårsperiod. Inom samma tidsrymd
diagnostiserades i en studie [5] apikal parodontit vid 20 av 322 rötter (6 procent). I den retrospektiva kohortstudien [6] rapporterades att 4 av 173 behandlade rötter (2 procent) hade apikal parodontit åtta–tio år efter behandlingen. Vid en ofullständigt rotfylld tand utan apikal parodontit leder revisionsbehandlingar till bevarande av frisk vävnad runt tandroten i en mycket
hög andel av de behandlade fallen.
Socialstyrelsens expertgruppsbedömning är att vid en ofullständigt rotfylld tand utan apikal parodontit, där rotkanalssystemet exponeras inför en
koronal restaurering, föreligger en risk för utveckling av apikal parodontit.
Gruppen bedömer också att en optimalt utförd revisionsbehandling leder till
bevarandet av frisk apikal vävnad i en mycket hög andel av de behandlade
fallen.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Uppgifter om biverkningar och oönskade effekter finns i bilagan ” Biverkningar relaterade till material som används vid rotbehandling”.
Hälsoekonomisk bedömning?
Vid en ofullständigt rotfylld tand utan apikal parodontit leder revisionsbehandlingar till bevarandet av frisk vävnad runt tandroten i cirka 90 procent
av de behandlade fallen. Kostnaden per framgångsrikt fall skattas som låg
till måttlig och beräknas till cirka 2 200 kronor baserat på referensprislistan
(beräknat på rotbehandling av en kanal, det vill säga 2 000/0,9). Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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D6.2
Tillstånd: Ofullständigt rotfylld tand utan apikal parodontit utan
exponerat rotkanalssystem
Åtgärd: Revisionsbehandling
Rekommendation:

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en liten påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 7 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Revisionsbehandlingar har en god
effekt och möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Kostnaden har bedömts
som låg till måttlig per vunnen effekt. När det inte planeras någon tandbehandling
som exponerar pulparummet, exempelvis kronterapi, bedöms risken för utveckling av apikal parodontit som mycket låg, varför någon revisionsbehandling inte är
motiverad och åtgärden är därmed inte kostnadseffektiv. Effekten har bedömts av
Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en liten påverkan på den orala hälsan till följd av en liten
framtida risk för smärta eller obehag, en liten framtida risk för sjukdomar
eller vävnadsskador, en liten framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga
eller tala och en liten framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
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Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

Vid en ofullständigt rotfylld tand utan apikal parodontit och utan ett exponerat rotkanalssystem
 bedöms risken för utveckling av apikal parodontit som mycket låg, varför
behandling i allmänhet inte är motiverad (expertgruppsbedömning)
 leder en optimalt utförd revisionsbehandling till bevarandet av frisk apikal vävnad i mycket hög andel av de behandlade fallen (expertgruppsbedömning).
Vid en ofullständigt rotfylld tand utan apikal parodontit och utan ett exponerat rotkanalssystem bedöms risken för utveckling av apikal parodontit som
mycket låg.
Faktaunderlaget består av två prospektiva kohortstudier på vuxenpopulationer, den ena utförd på en specialistklinik [1] och den andra på en studentklinik [2]. I båda studierna utgör rotfyllda tänder utan apikal parodontit
delmängder (115 tänder respektive 351 rötter). Uppföljningstiden var två år.
En retrospektiv kohortstudie med ett stort bortfall [3] har en lång uppföljningstid, åtta–tio år.
I en av studierna [1] fann man att 12 av 115 behandlade tänder (10 procent) utvecklade apikal parodontit inom en tvåårsperiod. Inom samma tidsrymd diagnostiserades i en studie [2] apikal parodontit vid 20 av 322 rötter
(6 procent). I den retrospektiva kohortstudien [3] rapporterade att 4 av 173
behandlade rötter (2 procent) hade apikal parodontit åtta–tio år efter behandlingen. Vid en ofullständigt rotfylld tand utan apikal parodontit leder revisionsbehandlingar till bevarande av frisk vävnad runt tandroten i en mycket
hög andel av de behandlade fallen.
Socialstyrelsens expertgruppsbedömning är att vid en ofullständigt rotfylld tand utan apikal parodontit, där den koronala restaureringen är utan
anmärkning, är risken för utveckling av apikal parodontit låg, varför behandlingen i allmänhet inte är motiverad. Socialstyrelsens expertgruppsbedömning är att vid en ofullständigt rotfylld tand utan apikal parodontit leder
en optimalt utförd revisionsbehandling till bevarandet av frisk apikal vävnad
i en mycket hög andel av de behandlade fallen.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Uppgifter om biverkningar och oönskade effekter finns i bilagan ” Biverkningar relaterade till material som används vid rotbehandling”.
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Hälsoekonomisk bedömning?
Vid en ofullständigt rotfylld tand utan apikal parodontit och utan ett exponerat rotkanalssystem leder revisionsbehandlingar till bevarandet av frisk vävnad runt tandroten i cirka 90 procent av de behandlade fallen. Kostnaden per
framgångsrikt fall skattas som låg till måttlig och beräknas till cirka 2 200
kronor baserat på referensprislistan (beräknat på rotbehandling av en kanal,
det vill säga 2 000/0,9).
När det inte planeras någon tandbehandling som exponerar pulparummet,
exempelvis kronterapi, bedöms risken för utveckling av apikal parodontit
som mycket låg, varför någon revisionsbehandling inte är motiverad och
åtgärden är därmed inte kostnadseffektiv. Det hälsoekonomiska underlaget
utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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D7.1
Tillstånd: Rotfylld tand med apikal parodontit
Åtgärd: Revisionsbehandling
Rekommendation:

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en måttlig påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 5 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Revisionsbehandlingar har en god
effekt och därmed möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Kostnaden har
bedömts som måttlig per vunnen effekt. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens
expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en måttlig påverkan på den orala hälsan till följd av en
måttlig framtida risk för smärta eller obehag, en måttlig framtida risk för
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sjukdomar eller vävnadsskador, en liten framtida risk för nedsatt förmåga att
äta, tugga eller tala och en liten framtida risk för påverkan psykologiskt och
socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid en rotfylld tand med apikal parodontit leder en optimalt utförd revisionsbehandling till läkning av den apikala vävnaden i en hög andel av de
behandlade fallen (expertgruppsbedömning).
Faktaunderlaget består av fem prospektiva studier på vuxenpopulationer,
fyra utförda på en specialistklinik [1-4] och en på en studentklinik [5]. I ena
studien [2] fann man att 208 av 337 behandlade tänder var helt läkta (62
procent) inom en tvåårsperiod. I den andra studien [5] observerades att 113
av 234 behandlade rötter (48 procent) var helt läkta efter två år. Sundqvist et
al [1] fann efter fem års observationstid att 37 av 50 tänder (74 procent) var
helt läkta och i två nyare studier med två till fyra års observationstid [3, 4]
observerades fullständig läkning för 35 av 42 tänder (83 procent) respektive
561 av 763 rötter (74 procent). Efter de längre observationstiderna uppvisade sammanlagt 633 av 855 tänder/rötter (74 procent) läkt apikal vävnad.
Socialstyrelsens expertgruppsbedömning är att vid en rotfylld tand med
apikal parodontit leder en optimalt utförd revisionsbehandling till läkning av
den apikala vävnaden i en hög andel av de behandlade fallen.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Uppgifter om biverkningar och oönskade effekter finns i bilagan ”Biverkningar relaterade till material som används vid rotbehandling”.
Hälsoekonomisk bedömning?
Vid en rotfylld tand med apikal parodontit leder revisionsbehandlingar till
återställandet av frisk vävnad runt tandroten i cirka 74 procent av de behandlade fallen. Kostnaden per framgångsrikt fall skattas som måttlig och
beräknas till cirka 2 700 kronor baserat på referensprislistan (beräknat på
rotbehandling av en kanal, det vill säga 2 000/0,74). Det hälsoekonomiska
underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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D7.2
Tillstånd: Rotfylld tand med apikal parodontit
Åtgärd: Apikalkirurgisk behandling med retrograd fyllning
Rekommendation:

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en måttlig påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 5 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Apikalkirurgi (med retrograd fyllning) har en god effekt och möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Kostnaden har bedömts som måttlig per vunnen effekt och åtgärden är kostnadseffektiv jämfört med apikalkirurgi utan retrograd fyllning. Effekten har bedömts av
Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en måttlig påverkan på den orala hälsan till följd av en
måttlig framtida risk för smärta eller obehag, en måttlig framtida risk för
sjukdomar eller vävnadsskador, en liten framtida risk för nedsatt förmåga att
äta, tugga eller tala och en liten framtida risk för påverkan psykologiskt och
socialt.
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Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

Vid en rotfylld tand med apikal parodontit
 leder en apikalkirurgisk behandling med en retrograd fyllning till läkning
av den apikala vävnaden i en hög andel av de behandlade fallen (expertgruppsbedömning)
 leder en apikalkirurgisk behandling med glasjonomercement som retrograd fyllning till ett sämre resultat än med de övriga undersökta materialen (expertgruppsbedömning).
Faktaunderlaget består av sex prospektiva kohortstudier [1-6] och åtta randomiserade kontrollstudier [7-14]. I de prospektiva kohortstudierna undersöktes utfallet av 194, 56, 50, 104, 146 respektive 114 behandlade fall.
Undersökningarna utfördes på en specialistklinik och alla tandgrupper inkluderades. Observationstiderna var ett år förutom i två studier där tiderna
var fyra–åtta år [4] och ett–fyra år [6]. I de åtta randomiserade kontrollstudierna behandlades 52, 113, 399, 110, 34, 134, 160 respektive 206 tänder.
Behandlingarna utfördes på specialistklinik. Observationstiderna var ett år,
förutom en studie [8] som hade två år och en studie [14] som hade ett till tre
år. Randomiseringen avsåg jämförelser av olika material för en retrograd
fyllning. I två av studierna randomiserades glasjonomercement som retrofyllningsmaterial mot Dyract AP [11] och Retroplast [12].
I de prospektiva kohortstudierna varierade frekvensen av apikal benläkning från 74 procent [4] till 93 procent [5]. Sammanlagt konstaterades en
läkning av den apikala vävnaden i 520 av 608 fall (86 procent). I de randomiserade kontrollstudierna varierade läkningsfrekvensen från 31 procent
[12] till 96 procent [7]. Sammanlagt konstaterades i de randomiserade kontrollerade studierna en läkning för 804 av 1034 tänder (78 procent). I en
studie [11] fann man sämre läkning när Ketac-silver användes som retrograd
fyllning i 7 av 16 behandlingar (44 procent) jämfört med Dyract AP, 16 av
18 behandlingar (89 procent). I en annan studie [12] konstaterade man läkning i 19 av 62 fall (31 procent) med Chelon-silver och i 44 av 60 fall (73
procent) med Retroplast. Ingen skillnad har observerats mellan de övriga
undersökta materialen för retrograda fyllningar. De randomiserade kontrollstudierna har olika svagheter; det är osäkert om alla behandlade tänder hade
någon kvarstående apikal parodontit och kriterierna för bedömning av utfallet var otydliga eller saknades. I ett par studier var enbart enrotiga tänder
behandlade [7, 11]. Då randomiseringen gällde jämförelser mellan olika
material för retrograda fyllningar är den inte relevant för den övergripande
åtgärden retrograd behandling, och studierna får därför betraktas som fallserier i det avseendet. Mot bakgrund av detta bedöms det sammanlagda evi-
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densvärdet som mycket lågt och studierna utgör därför ett konsensusunderlag.
Socialstyrelsens expertgruppsbedömning är att vid en rotfylld tand med
apikal parodontit leder behandlingen apikalkirurgi med en retrograd fyllning
till apikal läkning i en hög andel av de behandlade fallen. Glasjonomercement som material för en retrograd fyllning ger sämre resultat än de övriga
undersökta materialen.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Uppgifter om biverkningar och oönskade effekter finns i bilagan ”Biverkningar relaterade till material som används vid rotbehandling”.
Hälsoekonomisk bedömning?
Vid en rotfylld tand med apikal parodontit leder behandlingen apikalkirurgi
med en retrograd fyllning till apikal benläkning i en hög andel av de behandlade fallen, cirka 80 procent (70–90 procent enligt studier). Kostnaden
skattas som måttlig per framgångsrikt fall och beräknas till 3 500 kronor
(baserat på referensprislistan: 2 820/0,8). Behandlingen är kostnadseffektiv
jämfört med apikalkirurgi utan någon retrograd fyllning. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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D7.3
Tillstånd: Rotfylld tand med apikal parodontit
Åtgärd: Apikalkirurgisk behandling utan retrograd fyllning
Rekommendation:

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en måttlig påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 5 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Apikalkirurgisk behandling utan en
retrograd fyllning har låg effekt och möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Kostnaden har bedömts som hög per vunnen effekt och behandlingen är inte
kostnadseffektiv jämfört med kirurgi med retrograd rotfyllning. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är
bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en måttlig påverkan på den orala hälsan till följd av en
måttlig framtida risk för smärta eller obehag, en måttlig framtida risk för
sjukdomar eller vävnadsskador, en liten framtida risk för nedsatt förmåga att
äta, tugga eller tala och en liten framtida risk för påverkan psykologiskt och
socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid en rotfylld tand med apikal parodontit leder apikalkirurgiska behandlingar utan någon retrograd fyllning till läkning av den apikala vävnaden
i en låg till måttlig andel av de behandlade fallen (expertgruppsbedömning).
Faktaunderlaget består av två studier på vuxenpopulationer: en randomiserad kontrollstudie [1] och en retrospektiv kohortstudie [2]. Båda utfördes på
en specialistklinik. I kontrollstudien [1] randomiserades 52 tänder med en
god rotfyllningskvalitet mellan apikoektomi med eller utan en retrograd
fyllning. I kohortstudien [2] analyserades ett utgångsmaterial på 1 345 operationer utförda under fyra år. I slutbedömningen registrerades enbart de där
en periapikal biopsi kunde tas (648 fall). I de fall där rotfyllningen betraktades som god gjordes ofta enbart en apikoektomi. Observationstiderna var ett
respektive tre år. I kontrollstudien [1] läkte 25 av 26 fall (96 procent) som
behandlades med en apikoektomi och retrograd fyllning med MTA. Av de
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25 fall där enbart en apikoektomi utfördes läkte 13 fall (52 procent). I kohortstudien [2] behandlades 101 tänder med enbart en apikoektomi, varav
37 fall (37 procent) betraktades som läkta efter tre år. En apikoektomi med
en retrograd amalgamfyllning utfördes i 467 fall, varav en läkning konstaterades i 228 fall (49 procent).
Socialstyrelsens expertgruppsbedömning är att vid en rotfylld tand med
apikal parodontit leder behandlingen apikalkirurgi utan någon retrograd
fyllning till en låg till måttlig frekvens av apikal läkning.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
–
Hälsoekonomisk bedömning?
Vid en rotfylld tand med apikal parodontit medför behandlingen apikalkirurgi utan någon retrograd fyllning en låg till måttlig effekt. Beräknat utifrån
en 50-procentig effekt skattas kostnaden per framgångsrikt fall som hög per
vunnen effekt och beräknas till cirka 5 600 kronor (baserat på referensprislistan, 2 800/0,5). Åtgärden är inte kostnadseffektiv jämfört med apikalkirurgi med en retrograd fyllning. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av
en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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Åtgärder vid vitala tänder med symtom
D8.1
Tillstånd: Symtomatisk pulpit där kariesskadans uppmjukningszon inte nått pulpan
Åtgärd: Symtomatisk behandling – kariesexkavering till hårt
dentin – och försegling med temporär eller permanent fyllning
Rekommendation:

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en mycket stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 1 är
den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Exkavering till hårt dentin och
försegling med en fyllning har en mycket god effekt och möjlighet att positivt
påverka den orala hälsan. Åtgärden är vävnadsbevarande. Kostnaden är låg per
vunnen effekt. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det
vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en mycket stor påverkan på den orala hälsan till följd av
en mycket stor grad av smärta, en stor grad av sjukdom eller vävnadsskada,
en stor grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en mycket stor
grad av påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid symtomatisk pulpit där kariesskadans uppmjukningszon inte har nått
pulpan ger en kariesexkavering till hårt dentin och en försegling med en
temporär eller permanent fyllning symtomfrihet i en mycket hög andel av
de behandlade fallen (expertgruppsbedömning).
En retrospektiv studie har identifierats [1]. Den utfördes på en vuxenpopulation med tandvärk på grund av pulpit. Urvalet gjordes bland patienter som
hade behandlats av studenter på en akutklinik vid en svensk högskola. Effektmåttet var antalet patienter som återkom med värk inom en 30dagarsperiod efter akutbehandlingen, vilket 37 av 868 patienter gjorde (4
procent).
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Socialstyrelsens expertgruppsbedömning är att vid symtomatisk pulpit där
kariesskadans uppmjukningszon inte har nått pulpan ger en kariesexkavering till hårt dentin och en försegling med en temporär eller permanent fyllning symtomfrihet i en mycket hög andel av de behandlade fallen.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
–
Hälsoekonomisk bedömning
Vid tandvärk på grund av pulpit där kariesskadans uppmjukningszon inte
har nått pulpan ger en kariesexkavering till hårt dentin och en försegling
med en temporär fyllning en god effekt och genererar en låg kostnad per
vunnen effekt. Den beräknade kostnaden baseras på att åtgärden tar cirka 20
minuter i anspråk, motsvarande cirka 600 kronor enligt referensprislistan.
Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på
en expertgruppsbedömning.
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D9.1
Tillstånd: Symtomatisk pulpit där kariesskadans uppmjukningszon eller annan mikrobiell invasion nått pulpan
Åtgärd: Symtomatisk behandling – kariesexkavering – och försegling med temporär fyllning
Rekommendation:

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en mycket stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 1 är
den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Exkavering till läsionen och
försegling med en fyllning har en måttlig effekt och en begränsad möjlighet att
positivt påverka den orala hälsan. Detta är en behandling som alltid följs av en
permanent åtgärd såsom pulpektomi och rotfyllning. Åtgärden innebär en måttlig
kostnad per vunnen effekt men åtgärden är inte kostnadseffektiv jämfört med
pulpotomi. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det
vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en mycket stor påverkan på den orala hälsan till följd av
en mycket stor grad av smärta, en stor grad av sjukdom eller vävnadsskada,
en stor grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en mycket stor
grad av påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid symtomatisk pulpit där kariesskadans uppmjukningszon eller någon
annan mikrobiell invasion har nått pulpan ger en kariesexkavering till
läsionen och en försegling med en temporär fyllning symtomfrihet i en
måttlig andel av de behandlade fallen (expertgruppsbedömning).
 Medikament mot sårytan ger ingen tilläggseffekt till behandlingsutfallet
(expertgruppsbedömning).
En retrospektiv studie identifierades [1]. Urvalet gjordes bland patienter
som hade behandlats av studenter på en akutklinik vid en svensk högskola.
Behandlingen utfördes på 234 patienter på grund av svårigheter att få en
fullgod anestesi för att utföra en pulpotomi eller pulpektomi. Effektmåttet
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var antalet patienter som återkom med värk inom en 30-dagarsperiod efter
akutbehandlingen, vilket 42 av 234 patienter gjorde (18 procent).
En symtomatisk behandling ska följas av en permanent åtgärd såsom
pulpektomi och rotfyllning.
Socialstyrelsens expertgruppsbedömning är att vid symtomatisk pulpit där
kariesskadans uppmjukningszon har nått pulpan ger en kariesexkavering till
läsionen och en försegling med en temporär fyllning symtomfrihet i en måttlig andel av de behandlade fallen. Medikament mot sårytan ger ingen tilläggseffekt till behandlingsutfallet.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
–
Hälsoekonomisk bedömning
Vid tandvärk på grund av pulpit ger en kariesexkavering till läsionen och en
försegling med någon temporär fyllning en måttlig effekt och genererar en
måttlig kostnad per vunnen effekt. Den beräknade kostnaden baseras på att
åtgärden tar cirka 20 minuter i anspråk, motsvarande cirka 600 kronor enligt
referensprislistan. Åtgärden är inte kostnadseffektiv jämfört med pulpotomi
och förseglingar med en temporär fyllning. Det hälsoekonomiska underlaget
utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.

Referenser
1.

Bjerkén, E, Wennberg, A, Tronstad, L. Endodontisk akutbehandling.
Tandläkartidningen. 1980; (6):314-19.
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D9.2
Tillstånd: Symtomatisk pulpit där kariesskadans uppmjukningszon eller annan mikrobiell invasion nått pulpan
Åtgärd: Symtomatisk behandling – pulpotomi – och försegling
med temporär fyllning
Rekommendation:

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en mycket stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 1 är
den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Pulpotomi har en mycket god
effekt och möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har
bedömt att kostnaden per vunnen effekt är låg och att åtgärden är kostnadseffektiv jämfört med att enbart göra en fyllning. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en mycket stor påverkan på den orala hälsan till följd av
en mycket stor grad av smärta, en stor grad av sjukdom eller vävnadsskada,
en stor grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en mycket stor
grad av påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

 Vid symtomatisk pulpit där kariesskadans uppmjukningszon eller någon
annan mikrobiell invasion har nått pulpan ger en pulpotomi och försegling med någon temporär fyllning en mycket hög frekvens av symtomfrihet (expertgruppsbedömning).
 Medikament mot sårytan ger ingen tilläggseffekt till behandlingsutfallet
(expertgruppsbedömning).
En randomiserad kontrollstudie [1], fyra prospektiva observationsstudier [25] och en retrospektiv studie [6] har identifierats. Urvalen var konsekutiva
på akutkliniker vid högskolor. Behandlingen utfördes på vuxenpopulationer
med en irreversibel symtomatisk pulpit. I studierna nåddes målet (smärtfrihet) i cirka 90 procent av fallen oavsett vilket medikament som lades på
pulpasåret. En studie [2] jämförde olika medikament med en kontrollgrupp
utan någon aktiv komponent. De sex grupperna var små och ingen skillnad i
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smärtlindring påvisades. I en studie [4] var effektmåttet antalet patienter
som återkom med värk inom 24 timmar, vilket 30 av 394 gjorde (8 procent).
En annan studie [5] redovisade en god smärtlindring (lägre värden på en
tiogradig intensitetsskala) för 126 patienter. I den randomiserade kontrollerade studien [1] som omfattade 407 patienter jämfördes pulpotomi med
pulpektomi + rotfyllning. Resultatet visade att pulpotomi gav bättre smärtlindring än pulpektomi + rotfyllning dag 1, men dag 7 var smärtfrihet lika
god (90 procent) vid båda behandlingarna mätt med Numeric Rating Scale
(NRS). Analgetikaintaget var lägre i pulpotomigruppen än i pulpektomi +
rotfyllningsgruppen. I ytterligare en studie [6] var effektmåttet antalet patienter som återkom med värk inom 30 dagar, vilket 134 av 1884 patienter
gjorde (7 procent). En symtomatisk behandling ska följas av en permanent
åtgärd såsom pulpektomi och rotfyllning.
Socialstyrelsens expertgruppsbedömning är att vid symtomatisk pulpit där
kariesskadans uppmjukningszon eller någon annan mikrobiell invasion har
nått pulpan ger en pulpotomi och försegling med temporär fyllning en
mycket hög frekvens av symtomfrihet. Medikament mot sårytan ger ingen
tilläggseffekt till behandlingsutfallet.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
–
Hälsoekonomisk bedömning
Vid tandvärk på grund av pulpit där kariesskadans uppmjukningszon har
nått pulpan ger en pulpotomi och försegling med någon temporär fyllning en
god effekt och genererar en låg kostnad per vunnen effekt. Den beräknade
kostnaden baseras på att åtgärden tar cirka 30 minuter i anspråk, motsvarande cirka 900 kronor enligt referensprislistan. Åtgärden är kostnadseffektiv jämfört med enbart en temporär fyllning och pulpektomi om avsikten
enbart är symtomfrihet. Utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv kan
pulpektomi vara en kostnadseffektiv åtgärd då det medför totalt färre behandlingar för patienten. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en
skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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D9.3
Tillstånd: Symtomatisk pulpit där kariesskadans uppmjukningszon eller annan mikrobiell invasion nått pulpan
Åtgärd: Symtomatisk behandling – pulpektomi – och kalciumhydroxidinlägg eller permanent rotfyllning
Rekommendation:

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en mycket stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 1 är
den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Pulpektomi har en mycket god
effekt och möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har
bedömt att kostnaden per vunnen effekt är måttlig men att åtgärden inte är kostnadseffektiv jämfört med pulpotomi för att åstadkomma smärtfrihet i en akut
situation. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det
vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en mycket stor påverkan på den orala hälsan till följd av
en mycket stor grad av smärta, en stor grad av sjukdom eller vävnadsskada,
en stor grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en mycket stor
grad av påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i gransknigen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:
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 Vid symtomatisk pulpit där kariesskadans uppmjukningszon eller någon
annan mikrobiell invasion har nått pulpan ger pulpektomi och ett kalciumhydroxidinlägg eller en permanent rotfyllning en mycket hög frekvens av symtomfrihet (expertgruppsbedömning).
En randomiserad kontrollerad studie [1], två observationsstudier [2, 3] och
en kontrollerad studie [4] har identifierats. En prospektiv studie [3] visade
att 52 av 1 023 patienter (5 procent) återkom med kvarstående eller förvärrad värk inom ett dygn. En retrospektiv studie [2] omfattar beskrivning och
sammanfattning av all endodontisk akutvård på en högskola där 3 av 257
patienter (1 procent) återkom med värk inom 30 dagar. I en kliniskt kontrollerad studie [4] jämfördes symtomfrihet efter ett dygn vid ett lokalt applicerat kortikosteroidinlägg (22 av 26 patienter, 85 procent) med ett placeboinlägg (12 av 24 patienter, 50 procent). Efter tre dygn förelåg ingen skillnad
mellan grupperna. I den randomiserade kontrollerade studien [1] som omfattade 407 patienter, jämfördes pulpotomi med pulpektomi + rotfyllning. Resultatet visade att pulpotomi gav bättre smärtlindring än pulpektomi + rotfyllning dag 1, men dag 7 var smärtfrihet lika god (90 procent) vid båda
behandlingarna mätt med Numeric Rating Scale (NRS). Analgetikaintaget
var lägre i pulpotomigruppen än i pulpektomi + rotfyllningsgruppen.
Socialstyrelsens expertgruppsbedömning är att vid symtomatisk pulpit där
kariesskadans uppmjukningszon eller någon annan mikrobiell invasion har
nått pulpan ger pulpektomi och ett kalciumhydroxidinlägg eller en permanent rotfyllning en mycket hög frekvens av symtomfrihet.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Uppgifter om biverkningar och oönskade effekter finns i bilagan ”Biverkningar relaterade till material som används vid rotbehandling”.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid tandvärk på grund av pulpit har pulpektomi med en temporär eller permanent rotfyllning en god effekt och genererar en måttlig kostnad per vunnen effekt. Kostnaden är relaterad till den tidsmässiga arbetsinsatsen. Kostnaden (enligt referensprislistan) är beräknad efter att behandlingen tar en–tre
timmar och varierar mellan 2 000 och 6 000 kronor beroende på hur många
rotkanaler som behandlas. Åtgärden är inte kostnadseffektiv jämfört med
pulpotomi om avsikten är enbart symtomfrihet. Utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv kan pulpektomi inklusive en permanent rotbehandling vara
en kostnadseffektiv åtgärd då det medför totalt färre behandlingar för patienten. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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481

2.
3.

4.

postoperative pain relief in irreversible pulpitis: a randomized
clinical trial. Odontology / the Society of the Nippon Dental
University. 2010; 98(2):126-33.
Bjerkén, E, Wennberg, A, Tronstad, L. Endodontisk akutbehandling.
Tandläkartidningen. 1980; (6):314-19.
Oguntebi, BR, DeSchepper, EJ, Taylor, TS, White, CL, Pink, FE.
Postoperative pain incidence related to the type of emergency
treatment of symptomatic pulpitis. Oral Surg Oral Med Oral Pathol.
1992; 73(4):479-83.
Moskow, A, Morse, DR, Krasner, P, Furst, ML. Intracanal use of a
corticosteroid solution as an endodontic anodyne. Oral Surg Oral
Med Oral Pathol. 1984; 58(5):600-4.

D9.4
Tillstånd: Symtomatisk pulpit där kariesskadans uppmjukningszon eller annan mikrobiell invasion nått pulpan
Åtgärd: Symtomatisk behandling – systemisk antibiotikabehandling
Rekommendation:

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en mycket stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 1 är
den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Antibiotikabehandlingar har
ingen effekt och saknar möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att åtgärden inte är kostnadseffektiv. Socialstyrelsen beaktar
den risk för resistensutveckling som alltid följer med användning av antibiotika
och detta innebär att antibiotika bör övervägas först när det finns risk för spridning av infektionen och när patientens allmäntillstånd är påverkat. Effekten har
bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är
bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en mycket stor påverkan på den orala hälsan till följd av
en mycket stor grad av smärta, en stor grad av sjukdom eller vävnadsskada,
en stor grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en mycket stor
grad av påverkan psykologiskt och socialt.
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Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid symtomatisk pulpit där kariesskadans uppmjukningszon eller någon
annan mikrobiell invasion har nått pulpan ger en systemisk antibiotikabehandling ingen smärtlindrande effekt (expertgruppsbedömning).
En randomiserad kontrollstudie har identifierats med 20 patienter i två
grupper [1]. Ingen statistiskt signifikant skillnad i symtomfrihet förelåg mellan en systemisk penicillinbehandling och en placebobehandling. Frekvensen av perkussionsömhet eller spontan tandvärk skiljde sig inte mellan
grupperna. Behovet av analgetika var likvärdigt i de två grupperna. Sannolikheten för att enbart en behandling med antibiotika skulle kunna ge någon
symtomlindring är begränsad till följd av att de orala mikroorganismer som
orsakar pulpainflammationen inte finns i den vitala tandpulpan utan i kariesangreppet.
Socialstyrelsens expertgruppsbedömning är att vid symtomatisk pulpit där
kariesskadans uppmjukningszon eller någon annan mikrobiell invasion har
nått pulpan ger systemisk antibiotikabehandling ingen smärtlindrande effekt.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Det finns risk för överkänslighet för antibiotika och risken för att bidra tillresistensutveckling bör beaktas vid valet av behandling med antibiotika.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid tandvärk på grund av pulpit då kariesskadans uppmjukningszon har nått
pulpan har en systemisk antibiotikabehandling ingen effekt och metoden är
därför inte kostnadseffektiv. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en
skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.

Referenser
1.
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Åtgärder vid symtomatisk apikal parodontit
D10.1
Tillstånd: Symtomatisk apikal parodontit utan påverkat allmäntillstånd
Åtgärd: Symtomatisk behandling – enbart utrymning av pulpakavum
Rekommendation:

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en mycket stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 1 är
den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Enbart en utrymning av pulpakavum som en temporär symtomatisk behandling har en måttlig effekt och en
begränsad möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Kostnaden har bedömts
som låg till måttlig per vunnen effekt. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens
expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en mycket stor påverkan på den orala hälsan till följd av
en mycket stor grad av smärta eller obehag, en stor grad av sjukdom eller
vävnadsskada, en stor grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en
mycket stor grad av påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid en symtomatisk apikal parodontit utan något påverkat allmäntillstånd
ger en utrymning av pulpakavum som en temporär symtomatisk behandling smärtlindring för en måttlig andel av patienterna (expertgruppsbedömning).
En prospektiv studie identifierades [1]. Effektmåttet var smärta som registrerades på en tiogradig intensitetsskala. Den upplevda smärtan minskade
tre–fem dagar efter behandlingen, från 7,3 preoperativt till 2,2. I en retrospektiv studie [2] återkom 14 av 45 patienter (31 procent) med värk inom 30
dagar.
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Socialstyrelsens expertgruppsbedömning är att vid en symtomatisk apikal
parodontit utan något påverkat allmäntillstånd ger en utrymning av pulpakavum som en temporär symtomatisk behandling smärtlindring för en måttlig andel av patienterna.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
–
Hälsoekonomisk bedömning?
Vid en symtomatisk apikal parodontit ger enbart en utrymning av pulpakavum en måttlig effekt och genererar en låg till måttlig kostnad per vunnen
effekt. Den beräknade kostnaden baseras på att åtgärden tar cirka 20 minuter
i anspråk, motsvarande cirka 600 kronor enligt referensprislistan. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.

Referenser
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D10.2
Tillstånd: Symtomatisk apikal parodontit utan påverkat allmäntillstånd
Åtgärd: Symtomatisk behandling – fullständig rensning av rotkanalssystemet
Rekommendation:

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en mycket stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 1 är
den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. En rensning av rotkanalssystemet har en god effekt och möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Kostnaden har bedömts som låg till måttlig per vunnen effekt. Effekten har bedömts av
Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en mycket stor påverkan på den orala hälsan till följd av
en mycket stor grad av smärta eller obehag, en stor grad av sjukdom eller
vävnadsskada, en stor grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en
mycket stor grad av påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid en symtomatisk apikal parodontit utan något påverkat allmäntillstånd
ger en rensning av rotkanalssystemet, med ett kalciumhydroxidinlägg och
en försegling med någon temporär fyllning, symtomfrihet för en hög andel av patienterna. Inte sällan krävs en kompletterande behandling med
perifert verkande analgetika (expertgruppsbedömning).
I två randomiserade kontrollstudier [1, 2], där randomiseringen avsåg antibiotikabehandlingen, behandlades kontrollgruppen med enbart en utrensning
av rotkanalssystemet (10 respektive 22 patienter). Två retrospektiva studier
[3, 4] omfattade 646 respektive 124 patienter. I samtliga studier noterades
symtomfrihet för en hög andel av patienterna (73–89 procent) efter minst tre
dagar. I tre av de fyra studierna anges en samtidig användning av analgetika
vid behov.
Socialstyrelsens expertgruppsbedömning är att vid en symtomatisk apikal
parodontit utan något påverkat allmäntillstånd ger en utrensning av rotka-
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nalssystemet, med ett kalciumhydroxidinlägg och en försegling med någon
temporär fyllning, symtomfrihet för en hög andel av patienterna. Inte sällan
krävs en kompletterande behandling med perifert verkande analgetika.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Uppgifter om biverkningar och oönskade effekter finns i bilagan ” Biverkningar relaterade till material som används vid rotbehandling”.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid en symtomatisk apikal parodontit ger en rensning av rotkanalssystemet
symtomfrihet för en hög andel av patienterna och genererar en låg till måttlig kostnad per vunnen effekt. Den beräknade kostnaden baseras på att åtgärden tar cirka 30 minuter i anspråk. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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D10.3
Tillstånd: Symtomatisk apikal parodontit utan påverkat allmäntillstånd
Åtgärd: Systemisk antibiotikabehandling som tillägg till rensning
av rotkanalssystemet
Rekommendation:

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en mycket stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 1 är
den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. En systemisk antibiotikabehandling som ett tillägg till en rensning av rotkanalssystemet har ingen tilläggseffekt
och saknar möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Behandlingen är därför
inte kostnadseffektiv. Socialstyrelsen beaktar den risk för resistensutveckling som
alltid följer med användning av antibiotika och detta innebär att antibiotika bör
övervägas först när det finns en risk för spridning av infektionen och när patientens allmäntillstånd är påverkat. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en mycket stor påverkan på den orala hälsan till följd av
en mycket stor grad av smärta eller obehag, en stor grad av sjukdom eller
vävnadsskada, en stor grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en
mycket stor grad av påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid en symtomatisk apikal parodontit utan något påverkat allmäntillstånd
ger en symtomatisk behandling med ett systemiskt antibiotikum ingen
tilläggseffekt till en rensning av rotkanalssystemet (expertgruppsbedömning).
Två randomiserade kontrollstudier [1, 2] har identifierats. Dessa ingår i en
systematisk översikt [3]. Den ena [1] omfattade 30 patienter där utrensningar av rotkanalssystemet kombinerades med penicillin V i 10 fall och med
placebo i 10 fall. 10 fall utgjorde en kontrollgrupp med enbart utrensningar
av rotkanalssystemet. Den andra studien [2] omfattade 41 patienter där utrensningar av rotkanalssystemet kombinerades med penicillin V i 19 fall
och med placebo i 22 fall. I båda studierna gavs också analgetika att intas
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vid behov. En hög grad av symtomfrihet eller symtomlindring noterades
efter minst tre dagar i samtliga studier. Administrationen av systemiskt antibiotikum visade ingen säkerställd tilläggseffekt.
Socialstyrelsens expertgruppsbedömning är att vid en symtomatisk apikal
parodontit utan något påverkat allmäntillstånd ger en symtomatisk behandling med ett systemiskt antibiotikum ingen tilläggseffekt utöver den som
utrensningen av rotkanalssystemet ger.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Det finns risk för överkänslighet mot antibiotika och risken för att bidra till
resistensutveckling bör beaktas vid valet av behandling med antibiotika.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid en symtomatisk apikal parodontit utan något påverkat allmäntillstånd
har en systemisk antibiotikabehandling i kombination med en rensning av
rotkanalssystemet ingen tilläggseffekt och är därför inte kostnadseffektiv.
Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på
en expertgruppsbedömning.
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D10.4
Tillstånd: Symtomatisk apikal parodontit utan påverkat allmäntillstånd
Åtgärd: Enbart systemisk antibiotikabehandling
Rekommendation:

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en mycket stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 1 är
den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Enbart en systemisk antibiotikabehandling har en god effekt och möjlighet att positivt påverka den orala hälsan men är inte den slutliga behandlingen av tillståndet. Tillståndet kräver en
fortsättning med en rensning och rotfyllning. Kostnaden har bedömts som låg per
vunnen effekt. Socialstyrelsen beaktar den risk för resistensutveckling som alltid
följer med användning av antibiotika och detta innebär att antibiotika bör övervägas först när det finns en risk för spridning av infektionen och när patientens allmäntillstånd är påverkat. För detta tillstånd finns det ett behandlingsalternativ.
Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga
underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en mycket stor påverkan på den orala hälsan till följd av
en mycket stor grad av smärta eller obehag, en stor grad av sjukdom eller
vävnadsskada, en stor grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en
mycket stor grad av påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid en symtomatisk apikal parodontit utan något påverkat allmäntillstånd
kan en systemisk antibiotikabehandling leda till symtomlindring inom
tre–tio dagar för en hög andel av patienterna, i en akut vårdsituation i avvaktan på vidare behandling (expertgruppsbedömning).
I en öppen, randomiserad multicenterstudie [1] där kontrollgruppen utgjordes av 148 patienter som medicinerade med 625 mg Co-amoxiclav (500 mg
amoxycillin + 125 mg clavulanic acid) tre gånger om dagen i fem–tio dagar,
och interventionsgruppen (150 patienter) medicinerade med Azithromycin
500 mg en gång om dagen i tre dagar, uppnåddes symtomfrihet eller symtomlindring hos 96 procent av kontrollgruppen och 91 procent av intervent-
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ionsgruppen vid ett uppföljningsbesök inom 10 dagar. Medicineringen gavs
i en akut vårdsituation i avvaktan på vidare behandling.
Socialstyrelsens expertgruppsbedömning är att vid en symtomatisk apikal
parodontit utan något påverkat allmäntillstånd kan en systemisk antibiotikabehandling leda till symtomlindring inom tre–tio dagar för en hög andel av
patienterna, i en akut vårdsituation i avvaktan på vidare behandling.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Risken för resistensutveckling bör beaktas när ett systemiskt antibiotikum
väljs som behandling för en symtomatisk apikal parodontit utan något påverkat allmäntillstånd. I FASS upptas inte odontogen infektion som en indikation för behandling med azithromycin.
Hälsoekonomisk bedömning?
Vid en symtomatisk apikal parodontit kan en systemisk antibiotikabehandling med penicillin leda till symtomlindring inom tre–tio dagar för en hög
andel av patienterna, i en akut vårdsituation i avvaktan på vidare behandling, och behandlingen genererar en låg kostnad per vunnen effekt. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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D11.1
Tillstånd: Symtomatisk apikal parodontit med spridning och påverkat allmäntillstånd
Åtgärd: Antibiotikabehandling och dränage
Rekommendation:

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en mycket stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 1 är
den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Systemiska antibiotikabehandlingar och dränage har en god effekt och möjlighet att positivt påverka den orala
hälsan. Socialstyrelsen beaktar den risk för resistensutveckling som alltid följer
med användning av antibiotika och detta innebär att antibiotika bör övervägas
först när det finns en risk för spridning av infektionen och när patientens allmäntillstånd är påverkat. Kostnaden har bedömts som låg per vunnen effekt. Effekten
har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en mycket stor påverkan på den orala hälsan till följd av
en mycket stor grad av smärta eller obehag, en mycket stor grad av sjukdom
eller vävnadsskada, en mycket stor grad av nedsatt förmåga att äta, tugga
eller tala och en mycket stor grad av påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid en symtomatisk apikal parodontit med spridning och ett påverkat
allmäntillstånd ger dränage i form av en incision och/eller utrensning av
rotkanalsystemet i kombination med en systemisk antibiotikabehandling
god symtomlindring inom två–tre dagar, och en hög andel med symtomfrihet efter fem dagar (expertgruppsbedömning).
Två av studierna är randomiserade kontrollerade studier [1, 2]. I den ena, en
prospektiv dubbelblind studie [1], inkluderades 55 patienter att som ett
komplement till dränage erhålla V-penicillin (27 patienter) eller klindamycin (28 patienter). Efter sju dagar noterades en fullständig symtomfrihet i 81
respektive 82 procent av fallen. I den andra studien [2] jämfördes tre olika
antibiotikapreparat som ett komplement till dränage via en incision eller
rensning av rotkanalsystemet. 100 patienter fördelades slumpmässigt till
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behandling med ett cefalosporinpreparat, med amoxicillin eller med Vpenicillin. Efter två dagar noterades en klinisk förbättring för patienterna i
alla tre grupperna, dock mest påtagligt i cefalosporingruppen. Efter fem dagar var samtliga patienter väsentligen symtomfria. I en fallserie [3] fick 82
patienter efter incisionen en individuellt bedömd antibiotikabehandling. 60
patienter erhöll V-penicillin eller amoxicillin och 22 patienter fick motsvarande behandling kompletterad med metronidazol. Efter två–tre dagar noterades en hög grad av förbättring för båda grupperna.
Systemiska antibiotikabehandlingar som komplement till dränage med en
incision eller rensning av rotkanalsystemet hade med de studerade preparaten [1-3] en god effekt efter två dagar, och efter femsju dagar var en hög
andel patienter symtomfria. Studiedesignen innebär dock att man inte kan
separera effekten av dränaget från effekten av den systemiska antibiotikabehandlingen.
I situationer då ett dränage inte kan erhållas vid den primära behandlingen
kan en systemisk antibiotikabehandling ha god effekt i avvaktan på vidare
tandbehandlingar. Vid en spridning med någon speciell risk, till exempel i
munbotten eller retromandibulärt, bör patienten hänvisas till sjukhusanknuten vård såsom en käkkirurgisk klinik eller en öron-, näs- och halsklinik.
Socialstyrelsens expertgruppsbedömning är att vid symtomatisk apikal
parodontit med spridning och ett påverkat allmäntillstånd ger dränage i form
av en incision och/eller rensning av rotkanalsystemet, i kombination med en
systemisk antibiotikabehandling, en god symtomlindring inom två–tre dagar
och en hög andel med symtomfrihet efter fem dagar.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Med tanke på risken för resistensutveckling hos olika bakteriestammar används i dag inte cefalosporinpreparat som första alternativ vid odontogena
infektioner. Klindamycin används som ett ersättningspreparat då patienterna
uppger överkänslighet mot V-penicillin.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid en symtomatisk apikal parodontit med spridning och ett påverkat allmäntillstånd ger dränage i form av en incision och/eller rensning av rotkanalsystemet, i kombination med en systemisk antibiotikabehandling, en god
symtomlindring inom två–tre dagar och en hög andel med symtomfrihet
efter fem dagar. Åtgärden bedöms generera en låg kostnad per vunnen effekt. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad
på en expertgruppsbedömning.
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Åtgärder vid endodontiska komplikationer
D12.1
Tillstånd: Frakturerat instrument i rotkanalen
Åtgärd: Rotbehandling och rotfyllning till instrumentfragmentet
Rekommendation:

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Åtgärden med rotfyllning till ett
instrumentfragment som är beläget i rotens apikala tredjedel bedöms ha god lyckandefrekvens. Kostnaden bedöms som låg per vunnen effekt. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är
bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en stor
grad av sjukdom eller vävnadsskada, en måttlig framtida risk för smärta
eller obehag, en stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador och en
måttlig framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:
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 Vid ett frakturerat instrument i rotkanalen ger en optimalt utförd rotbehandling till ett instrumentfragment som är beläget i rotkanalens apikala
tredjedel en hög andel apikal läkning (expertgruppsbedömning).
Två fall-kontrollstudier [1, 2], en fallserie [3] och en systematisk översikt
[4] har identifierats. I dessa var filfragmenten huvudsakligen lokaliserade
till den apikala tredjedelen av kanalen och en kompletterande rotfyllning till
eller förbi fragmentet utfördes. Studierna pekar samstämmigt på att kvarlämnade instrumentfragment i denna position inte utgör någon säkerställd
prognosförsämrande faktor. Sämst lyckandefrekvens (75 procent) redovisas
dock för kvarlämnade pastaspiraler vid tänder med apikal parodontit. Det
saknas information om behandlingsutfallet när ett filfragment blockerar koronala delar av kanalen och hindrar tillträde till dess apikala delar. I den
systematiska översikten [4], där två av nämnda studier ingår [1, 2], redovisas ingen ny kunskap utöver det som framgår ovan.
Socialstyrelsens expertgruppsbedömning är att vid ett frakturerat instrument i rotkanalen ger en optimalt utförd rotbehandling till ett instrumentfragment beläget i rotkanalens apikala tredjedel en hög andel apikal läkning.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Uppgifter om biverkningar och oönskade effekter finns i bilagan ”Biverkningar relaterade till material som används vid rotbehandling”.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid en komplikation i samband med en rotbehandling (ett frakturerat rotkanalinstrument i kanalen) har en optimalt utförd rotbehandling till ett instrumentfragment som är beläget i rotkanalens apikala tredjedel en hög andel
apikal läkning. Kostnaden är relaterad till den tidsmässiga arbetsinsatsen.
Kostnaden (enligt en referensprislista) är beräknad efter att behandlingen tar
en–tre timmar och varierar mellan 2 000 och 6 000 kronor beroende på hur
många rotkanaler som behandlas. Kostnaden skattas som låg per vunnen
effekt. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.

Referenser
1.

2.

3.

Crump, MC, Natkin, E. Relationship of broken root canal
instruments to endodontic case prognosis: a clinical investigation.
Journal of the American Dental Association (1939). 1970;
80(6):1341-7.
Spili, P, Parashos, P, Messer, HH. The impact of instrument fracture
on outcome of endodontic treatment. Journal of endodontics. 2005;
31(12):845-50.
Fox, J, Moodnik, RM, Greenfield, E, Atkinson, JS. Filing root canals
with files radiographic evaluation of 304 cases. N Y State Dent J.
1972; 38(3):154-7.

495

4.

Panitvisai, P, Parunnit, P, Sathorn, C, Messer, HH. Impact of a
retained instrument on treatment outcome: a systematic review and
meta-analysis. Journal of endodontics. 2010; 36(5):775-80.

D13.1
Tillstånd: Rotperforation vid rotbehandling
Åtgärd: Förslutning av perforation med MTA
Rekommendation:

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Åtgärden med förslutning av perforationen med mineraltrioxidaggregat (MTA) bedöms ha mycket god lyckandefrekvens. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden är låg per vunnen effekt. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en stor
grad av sjukdom eller vävnadsskada, en måttlig framtida risk för smärta
eller obehag, en stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en
måttlig framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en måttlig framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid en rotperforation i samband med en rotbehandling ger en förslutning
av perforationen med MTA periradikulär läkning i en mycket hög andel
av fallen (expertgruppsbedömning).
Samtliga tre refererade studier [1-3] är fallserier där MTA har använts som
förslutningsmaterial för rotperforationer i varierande positioner. Ett arbete
[3] behandlar enbart perforationer i furkaturen. Studierna redovisar klinisk
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symtomfrihet och normala röntgenologiska förhållanden i 93–100 procent
av de behandlade fallen sex månader till fem år efter behandlingen.
Socialstyrelsens expertgruppsbedömning är att vid en rotperforation i
samband med en rotbehandling ger en förslutning av perforationen med
MTA periradikulär läkning i en mycket hög andel av fallen.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Uppgifter om biverkningar och oönskade effekter finns i bilagan ”Biverkningar relaterade till material som används vid rotbehandling”.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid en rotperforation i samband med en rotbehandling ger en förslutning av
perforationen med MTA periradikulär benläkning i en mycket hög andel av
fallen. Materialkostnaden är låg och vid alternativa behandlingar som kan ha
sämre effekt, eller vid ingen behandling, kan kostsamma komplikationer
uppkomma. Detta sammantaget gör att kostnaden bedöms som låg per vunnen effekt. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är
baserad på en expertgruppsbedömning.
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Förtydligande av vissa tillstånd och åtgärder
Tillstånd
 Pulpa exponerad via karierat dentin: Om tandpulpan exponeras innebär
det att barriären mot munhålan bryts och att munhålans bakterier kan
tränga in i pulpan och orsaka inflammationer och vävnadsdöd. Tandpulpan exponeras vanligen på grund av karies och i denna situation är tandpulpan inflammerad och i många fall infekterad.
 Pulpanekros med apikal parodontit: Pulpanekros innebär att tandpulpan
har genomgått en vävnadsnedbrytning, vanligen beroende på en fortskridande inflammation som är orsakad av munhålans mikroorganismer. När
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dessa har etablerat sig i rotkanalen ger de ofta upphov till en inflammation i den vävnad som omger tandens rotspets.
Rotfylld tand (ofullständigt rotfylld) utan apikal parodontit där rotkanalssystemet exponeras inför koronal restaurering: Om förslutningen av
rotkanalen är ofullständig (otät eller för kort rotfyllning) föreligger en
risk för att kanalen invaderas av bakterier från munhålan. Detta kan i sin
tur leda till att en inflammation utvecklas i den vävnad som omger tandens rotspets (apikal parodontit). Baserat på fynd från longitudinella epidemiologiska studier bedöms 20 procent av alla rotfyllda tänder med
frisk apikal vävnad utveckla apikal parodontit under en femårsperiod [1],
och tänder med otäta rotfyllningar signifikant oftare (23 procent) än tänder med täta rotfyllningar (4 procent) [2]. Man har i en studie [3] funnit
att rötter med dåligt förseglande rotfyllningar hade signifikant högre frekvens av apikal parodontit om roten var försedd med en stiftförankring.
Det är därför rimligt att anta att risken för en invasion av bakterier från
munhålan är särskilt stor när rotkanalssystemet öppnas direkt mot munhålan, till exempel vid en restaurering med en stiftförankring.
Rotfylld tand med apikal parodontit: I en rotfylld tand med en kvarvarande eller tillstötande apikal parodontit (inflammation kring tandens rotspets) räknar man med att bakterier finns i rotkanalen. Det kan vara kvarvarande bakterier efter den tidigare rotbehandlingen eller nyetablerade
bakterier som har trängt in genom läckande restaureringar eller sprickor.
Symtomatisk pulpit där kariesskadans uppmjukningszon eller annan mikrobiell invasion har nått pulpan: Symtomatisk pulpit beror på att orala
mikroorganismer och/eller deras produkter når pulpan genom karierat
dentin. (Samma tillstånd kan uppstå på grund av en läckande fyllning eller en tandspricka). Smärtan är ofta intensiv och kräver då ett snabbt och
effektivt omhändertagande annars kan smärtan kvarstå under lång tid. Efter hand inträder ofta symtomfrihet och pulpanekros samt en infektion
som sprider sig till käkbenet runt roten.
Symtomatisk apikal parodontit utan påverkat allmäntillstånd: Symtomatisk apikal parodontit uppstår som följd av en pulpanekros och infektion i
rotkanalsystemet, vilket ger upphov till en inflammation i den vävnad
som omger tandens rotspets. Denna inflammation kan vara förenad med
såväl lokala som allmänna symtom.
Symtomatisk apikal parodontit med spridning och påverkat allmäntillstånd: Symtomatisk apikal parodontit uppstår som följd av en pulpanekros och infektion i rotkanalsystemet, vilket ger upphov till en inflammation i den vävnad som omger tandens rotspets. Denna inflammation kan
vara förenad med såväl lokala som allmänna symtom. En spridning av
rotkanalsinfektionen innebär att mikroorganismer invaderar vävnaden utanför tandroten med svullnad och/eller en abscessbildning som följd.
Detta kan leda till att gapförmågan reduceras (trismus). Allmäntillståndet
kan påverkas med sjukdomskänsla, feber, svullnad av lokala lymfkörtlar
och i sällsynta fall sepsis som följd
Rotperforation i samband med rotbehandling: Perforationer genom roten
från rotkanalssystemet ut i rothinnan kan uppkomma vid kavumpreparationer, preparationer för stiftförankringar och rensningar av rotkanalen in-
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för en rotfyllning. En sådan perforation kan utgöra en inkörsport för
mikroorganismer att nå vävnaden runt tanden och kan ge upphov till en
fortskridande periradikulär bendestruktion.

Åtgärder
 Pulpaöverkappning: syftar till att återskapa barriären mot munhålan för
att undvika en infektion eller inflammation och vävnadsdöd i pulpan, så
att pulpan fortsätter att vara vital på lång sikt.
 Partiell pulpotomi: syftar till att avlägsna det yttre skiktet, cirka en–två
mm av den sårgjorda pulpan, samt att återskapa barriären mot munhålan
för att undvika en infektion eller inflammation och vävnadsdöd i pulpan,
så att pulpan fortsätter att vara vital på lång sikt.
 Rotbehandling (nekrosbehandling): syftar till att dels avlägsna mikroorganismerna i rotkanalen, dels återskapa en barriär mot munhålan genom
att göra en tät förslutning av rotkanalssystemet (rotfyllning).
 Revisionsbehandling: syftar till att göra en ny behandling av rotkanalen
för att avlägsna eller avdöda infektionen och därefter säkra en barriär mot
munhålan genom att göra en ny tät förslutning av rotkanalsystemet.
 Symtomatisk behandling – pulpotomi: syftar till att avlägsna kariesskadad
tandsubstans och inflammerad vävnad i kronpulpan ned till rotkanalsmynningarna. Pulparummet försluts med ett temporärt cement, eventuellt
med något medikament mot sårytan.
 Symtomatisk behandling – rensning av rotkanalsystemet: innebär att nekrotisk och infekterad vävnad avlägsnas, rotkanalen förses med ett kalciumhydroxidinlägg och tanden förseglas med en temporär fyllning. Vid
behov kan behandlingen kombineras med analgetika.
 Antibiotikabehandling och dränage: syftar till att abscessen dräneras kirurgiskt med incision eller en endodontisk behandling med rensning av
rotkanalsystemet. Symtomatiska behandlingar i form av systemiska antibiotikabehandlingar kan förväntas ge effekt på den del av infektionen
som är belägen i vävnaderna utanför rotspetsen. I situationer då ett dränage inte kan erhållas vid den primära behandlingen kan en systemisk antibiotikabehandling ha god effekt i avvaktan på vidare tandbehandlingar.
 Förslutning av perforation med MTA: syftar till att återskapa barriären
genom att försluta perforationen. Tidigare behandlingsmetoder – förslutning med andra cement eller med varierande guttaperkatekniker, eventuellt i kombination med kirurgi – gav en måttligt god prognos. Speciellt
var perforationer i furkaturen svåra att försegla och hade en hög frekvens
av inflammationer i efterförloppet [4, 5].
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Smärta och funktionsstörningar i
mun, ansikte och käkar

Därför belyser Socialstyrelsen området
En vanlig orsak till att en person söker vård är att han eller hon har smärta i
munnen, ansiktet eller käkarna som också påverkar grundläggande funktioner som att äta, tala och tugga. Smärtor som inte beror på tandvärk kan
ofta härledas till käkleden och/eller käkmuskulaturen. Andelen kvinnor som
söker vård på grund av sådana symtom är högre än andelen män. Många
personer har en samsjuklighet med andra smärtor i kroppen eller nedsatt
allmän hälsa, vilket ofta får konsekvenser som ett sänkt stämningsläge och
en minskad arbetsförmåga. Detta leder i sin tur till ekonomiska konsekvenser, inte bara för den enskilde utan också för samhället. Studier visar tydligt
att personer med dessa tillstånd har en nedsatt oral hälsa och livskvalitet.
Det är därför betydelsefullt att tandvården uppmärksammar dessa personer
samt att det finns riktlinjer för vården.
Medan behandlingsbehovet hos vuxna för smärta och funktionsstörningar
i munnen, ansiktet och käkarna bedöms vara 5–15 procent behandlas endast
0,5–1,5 procent för dessa tillstånd inom ramen för tandvårdsförsäkringen.
Orsakerna till denna skillnad är inte kända men kan bero på att patienten
söker primärvården och inte tandvården i första hand, att allmäntandvården
har svårt att identifiera eller känner en osäkerhet när det gäller att omhänderta patienter med dessa tillstånd, att kostnaderna är för höga eller att behandlingsbehovet har överskattats för att nämna några.
Orsakerna till symtomen som påverkar funktionen i käkarna är ofta komplexa och livsstilsrelaterade. Bedömningen av patienterna ska därför göras
ur både ett odontologiskt och ett biopsykosocialt perspektiv. Den kliniska
erfarenheten är att en majoritet av patienterna, efter en noggrann utredning
och behandling, svarar positivt på terapier med inriktning mot att minska
smärtan och förbättra funktionen. Det innebär att för flertalet patienter med
lokal smärta och funktionsstörningar i käksystemet är förstahandsvalet behandlingar som påverkar ogynnsamma beteenden, reducerar belastningar
och aktiverar rörelse. Endast undantagsvis krävs några omfattande behandlingsinsatser såsom kirurgi eller protetik. För patienter med komplexa smärtor och samsjuklighet, till exempel en utbredd smärta (fibromyalgi) och neuropatiska smärtor, är det betydelsefullt att behandlingen sker i samarbete
med medicinska specialiteter och med tillämpning av så kallad multimodal
behandling [1]. Utredningarna och behandlingarna görs oftast av allmäntandläkare, medan svårare tillstånd remitteras till specialister i bettfysiologi.
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Detta ingår i området
I smärta och funktionsstörningar i mun, ansikte och käkar ingår
 käkfunktionstörningar utan någon närmare specifikation TMD (Temporomandibular disorders) UNS (utan närmare specifikation) som omfattar smärta och funktionsstörningar i käkmusklerna och käkleden
 käkfunktionsstörningar som är relaterade till käkleden, som omfattar
symtomatisk diskförskjutning, käkledssmärta (artralgi), käkledsartrit,
symtomatisk käkledsartros, käkledsankylos, käkledsluxation, käkledsfraktur, synoyial chondromatos samt osteochondrom
 käkfunktionsstörningar som är relaterade till käkmuskulaturen, som omfattar käkmuskelsmärta (myofasciell smärta), käkmuskelsmärta associerad med generell smärta, masseterhypertrofi, nedsatt käkrörelseförmåga,
störd käkmotorik som en följd av pares, smärta och störd käkmotorik
som är associerad med en pisksnärtskada, samt huvudvärk som är associerad med en käkfunktionsstörning
 käkfunktionsstörningar som är relaterade till en ocklusion, som omfattar
traumatiserande ocklusion, dysocklusion (som inte kan observeras kliniskt), tandslitage med risk för progression, samt bruxism och annan oral
parafunktion
 smärta i ansiktet och munnen som är relaterad till störningar i nervsystemet, som omfattar idiopatisk ansiktssmärta och atypisk odontalgi samt
tung- och munsveda
 sömnapnésyndrom.
De behandlingar vi har beskrivit faller under grupperna beteendepåverkan,
motorisk aktivering, sensorisk stimulering, läkemedelsbehandling,
bettskena, ocklusal korrigering och kirurgisk behandling.
Smärta och funktionsstörningar i munnen, ansiktet och käkarna har beröringspunkter med tillstånd som behandlas inom det medicinska området,
som trigeminusneuralgi, temporalisarterit, dystonier och dystrofier. Vi har
valt att inkludera de vanligaste tillstånden och de behandlingar som tandläkare i Sverige har kunskap om och viss klinisk erfarenhet av. Kirurgi som
syftar till att normalisera relationen mellan över- och underkäken (ortognatkirurgi) har inte inkluderats i riktlinjearbetet. Riktlinjerna tar inte heller
upp åtgärder som huvudsakligen hanteras inom den medicinska professionen, förutom viss läkemedelsbehandling som ofta sker i samarbete mellan
tandvården och sjukvården. Det fanns en ambition att även inkludera alternativmedicinska eller komplementära åtgärder, men de vetenskapliga underlagen var inte av tillräcklig kvalitet.

Åtgärder vid käkfunktionsstörning utan närmare
specifikation
E1.1
Tillstånd: Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD
UNS)
Åtgärd: Beteendepåverkan
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Beteendepåverkan som kognitiv
beteendeterapi har en måttlig effekt på smärta och därmed möjlighet att positivt
påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att åtgärden har en måttlig
kostnad per vunnen effekt. Effekten har bedömts med stöd från ett vetenskapligt
underlag.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan som en följd av en stor
grad av smärta, en måttlig grad av vävnadsskada, en måttlig grad av nedsatt
förmåga att äta, tugga eller tala, en stor grad av påverkan psykologiskt och
socialt, en stor risk för smärta och en stor risk för påverkan psykologiskt och
socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
SBU-rapporten [1] omfattade fyra systematiska översikter och sex studier
med ett medelhögt bevisvärde. Därutöver har fem systematiska översikter
[2-6], fem randomiserade kontrollerade studier [7-14] samt en observationsstudie identifierats [15].
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

 Vid långvarig smärta i ansiktet och käkarna har beteendepåverkande behandlingar som biofeedback och kognitiv beteendeterapi bättre effekt än
ingen behandling (SBU evidensstyrka 3).
Vid en käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD UNS) har
beteendepåverkande behandlingar
 måttlig effekt på smärtan (måttlig evidensstyrka)
 låg till måttlig effekt på den psykiska hälsan och depressioner (låg evidensstyrka)
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 ingen till låg effekt på gapförmågan (låg evidensstyrka).
En rad beteendepåverkande behandlingar har studerats. Biofeedback, biofeedback-baserad träning, kognitiv beteendeterapi (KBT), ”habit-reversal”
(motrörelseteknik), självbehandling i hemmet efter instruktioner, progressiv
avslappning och självhypnos eller hypnorelaxation, hade alla en måttlig till
hög effekt på reducering av käkmuskelsmärta, vilket var likvärdigt med
andra behandlingar såsom bettskena och bättre än ingen eller minimal behandling. Effekten av beteendepåverkande behandlingar på gapförmågan
var minimal och skiljde sig inte från enbart information. Instruktioner om
avslappning och undvikande av parafunktioner i kombination med biofeedback minskade masseter- och frontalismuskelaktiviteten mer än enbart biofeedback. Fyra av sju KBT- studier visade en signifikant förbättring av olika
mått på den psykiska hälsan såsom depression och förbättrad förmåga att
handskas med sina problem. De övriga tre studierna fann ingen skillnad i
dessa avseenden mellan behandlingsgrupperna. En randomiserad studie [10]
jämförde patienter som fick behandling med KBT och biofeedback (”biopsykosocialt baserad behandling”), en gång per vecka i sex veckor, med en
kontrollgrupp utan någon sådan behandling. Båda grupperna uppmanades
att fortsätta med behandlingen som vanligt hos sina terapeuter. Kostnaderna
för all behandling relaterad till käkfunktionsstörningar beräknades under ett
år. Gruppen som initialt fick en biopsykosocialt baserad behandling hade ett
år efter denna haft signifikant mindre utgifter för behandling av sin käkfunktionsstörning än kontrollgruppen. Författarnas slutsats var att en tidigt
insatt biopsykosocialt baserad behandling är en kostnadseffektiv åtgärd vid
behandlingen av TMD. En Cochrane rapport [5] bedömer att det finns svag
evidens för att beteendeinriktade insatser minskar långvariga smärttillstånd i
mun, ansikte och käkar, nedstämdhet samt symtomens påverkan på daglig
aktivitet. Slutsatsen i en ytterligare systematisk översikt [6] är att det finns
svag evidens för att kognitiv beteendeterapi minskar smärtintensitet och
symtomens påverkan på daglig aktivitet samt ökar underkäkens rörelseomfång. Rapporten bedömer att det inte finns tillräcklig evidens för att rekommendera kognitiv beteendeterapi framför andra behandlingsformer.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter är rapporterade.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid en käkfunktionsstörning utan närmare specifikation har beteendepåverkande behandlingar en måttlig effekt på smärtreduktionen, en låg till måttlig
effekt på den psykiska hälsan och depressioner samt ingen till låg effekt på
gapförmågan. Kostnaden för genomgången behandling (KBT) är beräknad
till cirka 8 000 kronor (baserat på åtta besök à 1 000 kronor). Åtgärden genererar en måttlig kostnad per vunnen effekt (sammanvägd bedömning av
flera utfallsmått). Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning
som är baserad på expertgruppens slutsats.
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E1.2
Tillstånd: Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD
UNS)
Åtgärd: Hållningsträning
Rekommendation:

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Motorisk aktivering (hållningsträning och aktivering mot motstånd) har en låg till måttlig effekt på smärta och en
låg effekt på gapförmågan och därmed möjlighet att positivt påverka den orala
hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att åtgärden har en låg kostnad per vunnen
effekt. Effekten har bedömts med stöd från ett vetenskapligt underlag.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan som en följd av en stor
grad av smärta, en måttlig grad av vävnadsskada, en måttlig grad av nedsatt
förmåga att äta, tugga eller tala, en stor grad av påverkan psykologiskt och
socialt, en stor risk för smärta och en stor risk för påverkan psykologiskt och
socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Underlaget består av två systematiska översikter [1, 2], vilka har bristande
redovisning på grund av de ingående studiernas heterogenitet avseende effektmåtten. Utifrån en systematisk översikt har sex randomiserade och kontrollerade studier omfattande 259 patienter identifierats. Studierna hade en
uppföljningstid som varierade mellan tre veckor och tolv månader och undersökte effekten av hållningsträning och/eller aktivering mot motstånd
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jämfört med rådgivning [3-6] eller bettskena [7, 8] för patienter med en i
huvudsak myofasciell smärta. Därutöver har ytterligare en randomiserad och
kontrollerad studie omfattande 45 patienter med myofasciell smärta i käkmuskulaturen och en uppföljningstid på fyra veckor identifierats [9].
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

Vid en käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD UNS) har
träning inkluderande hållningsträning och aktivering mot motstånd
 låg till måttlig effekt på smärtan (måttlig evidensstyrka)
 måttlig effekt på den globalt skattade förbättringen (låg evidensstyrka)
 låg effekt på gapförmågan (måttlig evidensstyrka).
Studierna visade att träning av käk- och nackmusklerna omfattande hållningsträning och/eller rörelser mot motstånd, med eller utan kylbehandling
och hjälpmedel, har en låg till måttlig effekt på smärtan och den globala
förbättringen samt en låg effekt på gapförmågan. Effekten av rörelseträning
på smärta är bättre än enbart rådgivning (effektspann: 0,1–6,1) och likvärdig
med bettskena (effektspann: 0,2–0,7). Effekten på den globala förbättringen
är bättre än för enbart rådgivning (effektspann: 0,4–4,2). Effekten på gapförmågan är bättre än enbart rådgivning (effektspann: 0,4–3,4) och ger en
förväntad ytterligare ökning av gapförmågan i storleksordningen 2–5 mm.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter är rapporterade.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid en käkfunktionsstörning utan närmare specifikation har motorisk aktivering – hållningsträning och aktivering mot motstånd – en låg till måttlig
effekt på smärtan, en måttlig effekt på den globalt skattade förbättringen
samt en låg effekt på den maximala gapförmågan. Åtgärden är beräknad så
att information och rådgivning ligger som bas (40 minuter) och till detta
läggs rörelseträning (30 minuter) till sammanlagt 70 minuter, och kostnaden
skattas till högst 2 000 kronor (enligt referensprislistan). Åtgärden bedöms
generera en låg kostnad per vunnen effekt (sammanvägd bedömning av flera
utfallsmått). Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är
baserad på expertgruppens slutsatser.
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E1.3
Tillstånd: Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD
UNS)
Åtgärd: Töjning
Rekommendation:

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Motorisk aktivering (töjning eller
töjning som tillägg till bettskena) har en måttlig effekt på smärtan och gapförmågan och därmed möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Töjning har en
bättre effekt jämfört med enbart hållningsträning eller aktivering mot motstånd.
Socialstyrelsen har bedömt att åtgärden har en låg kostnad per vunnen effekt.
Effekten har bedömts med stöd från ett vetenskapligt underlag.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan som en följd av en stor
grad av smärta, en måttlig grad av vävnadsskada, en måttlig grad av nedsatt
förmåga att äta, tugga eller tala, en stor grad av påverkan psykologiskt och
socialt, en stor risk för smärta och en stor risk för påverkan psykologiskt och
socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Underlaget består av två systematiska översikter [1, 2] vilka har bristande
redovisning på grund av de ingående studiernas heterogenitet avseende effektmåtten. Utifrån de systematiska översikterna har tre randomiserade och
kontrollerade studier, omfattande 62 patienter med en uppföljningstid på
maximalt sex månader identifierats, där man har undersökt effekten av töjning jämfört med rådgivning eller gap- och stängningsövningar [3],
bettskena [4] eller ansiktsmassage [5] vid TMD. Därutöver har fem randomiserade kontrollerade studier identifierats omfattande 177 patienter med
påverkan av diskförskjutning [6-8] och myofasciell smärta som inte svarade
på behandlingen [9]. En av studierna [10] rapporterar även långtidsresultat
[7]. Behandlingen bestod av passiv töjning och NSAID (nonsteroid antiinflammatory drug) jämfört med skena och NSAID eller enbart rådgivning [7,
10], töjning i kombination med NSAID jämfört med ingen åtgärd [6] samt
töjning som en tilläggsbehandling till bettskena jämfört med enbart
bettskena [8, 9].
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

Vid en käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD UNS) har
passiv töjning
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 eller passiv töjning som en tilläggsbehandling till kyla eller värme,
bettskena eller NSAID måttlig effekt på smärtan (måttlig evidensstyrka)
 måttlig effekt på den globalt skattade förbättringen (låg evidensstyrka)
 måttlig effekt på den maximala gapförmågan (måttlig evidensstyrka).
Studierna visade att passiv töjningsträning som en enskild intervention eller
i kombination med andra behandlingar har en måttlig effekt på smärtan och
den globala förbättringen samt en måttlig effekt på gapförmågan. Effekten
av töjning på smärtan är bättre än enbart rådgivning (effektspann: 1,0–2,3).
Töjning ger en tilläggseffekt när den kombineras med en skena (effektspann
−0,1–22,5). Effekten på den globala förbättringen är bättre än för enbart
rådgivning (effektspann: 0,2–0,8). Effekten på den maximala gapförmågan
är bättre än enbart rådgivning (effektspann: 0,8–3,7) och passiv töjning ger
en ökad rörelseförmåga i kombination med en bettskena (effektspann: 0,4–
19,4). Passiv töjning förväntas ge en ytterligare ökning av gapförmågan i
storleksordningen 3–15 mm.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter är rapporterade.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid en käkfunktionsstörning utan närmare specifikation har motorisk aktivering – töjning eller töjning som en tilläggsbehandling till en bettskena –
måttlig effekt på smärtan, måttlig effekt på den globalt skattade förbättringen samt måttlig effekt på den maximala gapförmågan. Åtgärden är beräknad
så att information och rådgivning ligger som bas (40 minuter) och till detta
läggs rörelseträning (30 minuter) till sammanlagt 70 minuter, och kostnaden
skattas till högst 2 000 kronor (enligt referensprislistan). Om åtgärden utförs
i kombination med en bettskena tillkommer kostnaden för skenan. Åtgärden
bedöms generera en låg kostnad per vunnen effekt (sammanvägd bedömning av flera utfallsmått). Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en
skattning som är baserad på expertgruppens slutsatser.
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E1.4
Tillstånd: Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD
UNS)
Åtgärd: Akupunktur
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Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Akupunktur har en måttlig effekt på
smärta och därmed möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att åtgärden har en måttlig kostnad per vunnen effekt. Effekten
har bedömts med stöd från ett vetenskapligt underlag.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet har stor påverkan på den orala hälsan som en följd av en stor
grad av smärta, en måttlig grad av vävnadsskada, en måttlig grad av nedsatt
förmåga att äta, tugga eller tala, en stor grad av påverkan psykologiskt och
socialt, en stor risk för smärta och en stor risk för påverkan psykologiskt och
socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Underlaget består tre systematiska översikter [1-3]. En av översikterna inkluderar 14 RCT studier [1] och totalt 808 patienter. Den andra översikten
[2] inkluderar fyra RCT studier av vilka tre också ingår i den förra översikten. Den tredje översikten [3] inkluderar 7 RCT studier av vilka två inte ingår i de tidigare översikterna. Studierna jämförde akupunktur med ingen
behandling (väntelista), placeboakupunktur, bettskena, eller NSAID. Totalt
ingår 870 patienter. Placebo innebär att så kallade placebonålar användes
(nålar som inte penetrerar huden), eller så användes konventionella akupunkturnålar som applicerades vid sidan om akupunkturpunkten och som
inte stimulerades aktivt, eller placebolaser. Uppföljningstiden varierade från
direkt efter behandling till ett år efter avslutad behandling i en studie. Utfallsmåtten i studierna var smärtintensitet och kliniska mått.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

 Vid TMD UNS har akupunktur måttlig effekt på smärtlindring (måttlig
evidensstyrka)
 Vid TMD UNS har akupunktur låg effekt på maximal gapförmåga (låg
evidensstyrka).
Akupunktur minskar smärta i käkarna signifikant jämfört med ingen behandling eller efter placeboakupunktur [1-3]. Maximal gapförmåga ökade
efter akupunktur i en översikt men påverkades inte enligt en annan [2]. Palpationssmärta reduceras efter akupunktur (2). Två av översikterna [1, 2]
bedömer att det finns ett måttligt vetenskapligt stöd för att akupunktur reducerar symtom associerade med TMD UNS. Den tredje [3] bedömer dock att
det vetenskapliga stödet är lågt. Samtliga översikter beskriver att det veten-

513

skapliga underlaget är begränsat och att det behövs studier av högre kvalitet
och med längre uppföljningstid.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga allvarliga biverkningar av akupunkturbehandlingen rapporteras [224,
226] [1-3].
Hälsoekonomisk bedömning
Vid en käkfunktionsstörning utan närmare specifikation har akupunktur en
måttlig effekt på smärtlindring, globalförbättring, daglig funktion och kliniska mått. Kostnaden skattas till 5 000–6 000 kronor om behandlingen utförs på en tandvårdsklinik (beräknat enligt referensprislistan och sex–sju
behandlingstillfällen à 30 minuter). Åtgärden bedöms generera en måttlig
kostnad per vunnen effekt. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en
skattning som är baserad på expertgruppens slutsatser.
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E1.5
Tillstånd: Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD
UNS)
Åtgärd: Terapilaser
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Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Terapilaser har en låg till måttlig
effekt på smärta och låg effekt på gapförmågan, och därmed en begränsad möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att åtgärden har en måttlig kostnad per vunnen effekt. Effekten har bedömts med stöd från
ett vetenskapligt underlag samt av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget i vissa delar är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en stor
grad av smärta, en måttlig grad av vävnadsskada, en måttlig grad av nedsatt
förmåga att äta, tugga eller tala, en stor grad av påverkan psykologiskt och
socialt, en stor risk för smärta och en stor risk för påverkan psykologiskt och
socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Underlaget består av fem randomiserade och kontrollerade studier [1-5] och
två kontrollerade studier [6, 7] omfattande totalt 264 patienter, med uppföljningarna direkt efter avslutad behandling och upp till en månad senare. Fem
av studierna utvärderade effekten av terapilaser i jämförelse med en placebobehandling (laser utan eller med minimal stimulering) [1, 2, 6, 7], i en
femte studie var kontrollbehandlingen transkutan elektrisk nervstimulering
(TENS) [3] och i en studie jämförs terapilaser med bettskena. Effektmåtten
var smärta, maximal gapförmåga och käkfunktion.
SBU [8] konstaterade att det ”vetenskapliga underlaget för att dra slutsatser om fysikalisk behandling mot smärtor i ansikte och käkar är otillräckligt
eftersom de granskade studierna är heterogena avseende diagnos och behandlingsmetod.” Vidare skriver SBU följande: ”Egenbehandling med rörelseträning, massage och värme gav bättre effekt än enbart råd och information. Lågfrekvent laser, pulserande elektromagnetiska fält och lokalt applicerad icke-invasiv radiofrekvensbehandling gav ingen ytterligare effekt jämfört med placebobehandlingar.” En systematisk översikt [9] bedömer att det
inte finns evidens som stödjer terapilaser som behandlingsåtgärd vid käkfunktionsstörningar.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

Vid en käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD UNS) har
terapilaser
 låg effekt på smärta (låg evidensstyrka)
 låg effekt på gapförmågan (låg evidensstyrka).
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Resultatet visar att terapilaser har en låg effekt på smärtlindringen (effektspann: 0,1–19) och käkfunktionen samt en låg effekt på den maximala gapförmågan (effektspann: 1,09–1,5).
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter är rapporterade.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid en käkfunktionsstörning utan närmare specifikation har lågfrekventlaser
en låg effekt på smärtlindring och förbättrad käkfunktion samt en låg effekt
på ökad maximal gapförmåga. Kostnaden skattas till 5 000–6 000 kronor
om behandlingen utförs på en tandklinik (beräknad enligt referensprislistan
och åtta behandlingstillfällen à 30 minuter). Kostnaden bedöms som måttlig
per vunnen effekt (sammanvägd bedömning av flera utfallsmått). Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på expertgruppens bedömning och slutsats.
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E1.6
Tillstånd: Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD
UNS)
Åtgärd: Transkutan elektrisk nervstimulering (TENS)
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. TENS har en låg effekt på smärta
och en låg effekt på gapförmågan, och därmed en begränsad möjlighet att positivt
påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att åtgärden har en hög
kostnad per vunnen effekt och inte är kostnadseffektiv i jämförelse med alternativa behandlingar. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom
det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en stor
grad av smärta, en måttlig grad av vävnadsskada, en måttlig grad av nedsatt
förmåga att äta, tugga eller tala, en stor grad av påverkan psykologiskt och
socialt, en stor risk för smärta och en stor risk för påverkan psykologiskt och
socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

Vid en käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD UNS) har
transkutan elektrisk nervstimulering
 låg effekt på smärtan (expertgruppsbedömning)
 låg effekt på gapförmågan (expertgruppsbedömning).
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Underlaget består av en randomiserad kontrollerad studie [1] med crossoverdesign, omfattande tio patienter. Studien utvärderade effekten av TENS
jämfört med terapilaser på effektmåttet gapförmåga. Resultatet visade att
både TENS och laser ökade gapförmågan signifikant (3,3 mm respektive 7,2
mm), och ökningen var signifikant större efter behandling med laser vid en
jämförelse mellan grupperna. Bedömningen är att TENS ger en låg effekt på
smärta vid en käkfunktionsstörning utan närmare specifikation.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter är rapporterade.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid en käkfunktionsstörning utan närmare specifikation har TENS en låg
effekt på smärtan och ökningen av den maximala gapförmågan. Åtgärden
bedöms generera en hög kostnad per vunnen effekt och metoden är inte
kostnadseffektiv i jämförelse med alternativa behandlingar. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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E1.7
Tillstånd: Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD
UNS)
Åtgärd: Paracetamol
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Paracetamol har en låg till måttlig
effekt på smärta och viss möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att åtgärden har en låg kostnad per vunnen effekt men inte
är kostnadseffektiv i jämförelse med NSAID, förutsatt att NSAID kan rekommenderas (med tanke på risken för biverkningar). Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en stor
grad av smärta, en måttlig grad av vävnadsskada, en måttlig grad av nedsatt
förmåga att äta, tugga eller tala, en stor grad av påverkan psykologiskt och
socialt, en stor risk för smärta och en stor risk för påverkan psykologiskt och
socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid en käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD UNS) har
behandling med paracetamol en låg till måttlig smärtlindrande effekt (expertgruppsbedömning).
Litteratursökningen identifierade två systematiska översikter [1, 2]. Effekten
av en farmakologisk behandling av en käkfunktionstörning gällande smärtminskning i käksystemet visar motsägande resultat. Dock finns evidens avseende smärtlindring vid användningen av paracetamol vid andra lätta till
måttliga muskuloskelettala smärttillstånd. Slutsatsen i SBU [1] var att
smärta vid en lätt till måttlig artros lindras något av paracetamol (evidensstyrka 1). Paracetamol i kombination med en svag opioid eller tramadol och
NSAID (nonsteroid antiinflammatory drug) är mer effektivt än enbart paracetamol (evidensstyrka 1). Det finns ett starkt vetenskapligt underlag för att
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en kombination av paracetamol, NSAID och en svag opioid är mer effektivt
än enbart paracetamol (evidensstyrka 1). Det finns ett starkt vetenskapligt
underlag för att paracetamol i rekommenderad dos är likvärdigt med placebo vad gäller biverkningar (evidensstyrka 1). Effekten av paracetamol vid
lokala smärttillstånd relaterade till en käkfunktionsstörning bedöms vara
likvärdig andra motsvarande smärttillstånd (expertgruppsbedömning).
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Paracetamol uppvisar endast ett fåtal biverkningar och som är i paritet med
placebo (SBU evidensstyrka 1).
Hälsoekonomisk bedömning
Vid en käkfunktionsstörning utan närmare specifikation har behandling med
paracetamol en låg till måttlig smärtlindrande effekt. Kostnaden för läkemedlet är låg. Då effekten är lägre jämfört med NSAID är paracetamol endast kostnadseffektiv i de situationer då patienten inte kan rekommenderas
NSAID på grund av risken för biverkningar. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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E1.8
Tillstånd: Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD
UNS)
Åtgärd: Antiinflammatorika (NSAID)
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. NSAID har en måttlig effekt på
smärta och därmed möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att åtgärden har en låg kostnad per vunnen effekt. Det finns en
risk för biverkningar. Åtgärden är kostnadseffektiv i jämförelse med paracetamol
och opioider, förutsatt att NSAID kan rekommenderas även med hänsyn till en
viss risk för biverkningar. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp
eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en stor
grad av smärta, en måttlig grad av vävnadsskada, en måttlig grad av nedsatt
förmåga att äta, tugga eller tala, en stor grad av påverkan psykologiskt och
socialt, en stor risk för smärta och en stor risk för påverkan psykologiskt och
socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid en käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD UNS) har
behandlingar med NSAID en måttlig effekt på smärtan och de kliniska
måtten (expertgruppsbedömning).
Litteratursökningen identifierade två systematiska översikter [1, 2]. Effekten
av en farmakologisk behandling av en käkfunktionstörning gällande smärtminskning i käksystemet visar motsägande resultat. Dock finns evidens avseende smärtlindring vid användningen av NSAID (nonsteroid antiinflammatory drug) för andra lätta till måttliga muskuloskelettala smärttillstånd,
vilka visar att användningen av NSAID i rekommenderad dos är mer effektivt än tre–fyra gram paracetamol dagligen (evidensstyrka 1) och att effekten förstärks ytterligare med kombinationen NSAID, paracetamol och en
svag opioid (evidensstyrka 1). Effekten av NSAID vid lokala smärttillstånd
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relaterade till en käkfunktionsstörning bedöms vara likvärdig andra motsvarande smärttillstånd (expertgruppsbedömning). I en randomiserad och kontrollerad studie på patienter med käkledssmärta var effekten efter tre månaders behandling med NSAID (80 procents smärtminskning), samma som
den som erhölls efter tre månaders behandling med en bettskena [3].
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
NSAID eller coxiber ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar (SBU evidensstyrka 1). Det finns även risk finns för mag- och tarmblödningar.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid en käkfunktionsstörning utan närmare specifikation har behandlingar
med NSAID en måttlig effekt på smärtlindringen och de kliniska måtten.
Kostnaden för läkemedel är låg. Effekten av NSAID är högre jämfört med
paracetamol och opioider och åtgärden är därför kostnadseffektiv. Om hänsyn tas till risken för biverkningar kan paracetamol vara att föredra. Det
hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en
expertgruppsbedömning
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E1.9
Tillstånd: Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD
UNS)
Åtgärd: Opioider
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Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Opioider har en låg till måttlig effekt på smärta och en möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att åtgärden har en låg kostnad per vunnen effekt men inte är
kostnadseffektiv i jämförelse med NSAID och paracetamol. Det finns också en
ökad risk för biverkningar. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp
eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en stor
grad av smärta, en måttlig grad av vävnadsskada, en måttlig grad av nedsatt
förmåga att äta, tugga eller tala, en stor grad av påverkan psykologiskt och
socialt, en stor risk för smärta och en stor risk för påverkan psykologiskt och
socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

Vid en käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD UNS) ger
behandling med svaga opioider
 låg till måttlig smärtlindrande effekt (expertgruppsbedömning)
 besvärande biverkningar (expertgruppsbedömning).
Litteratursökningen identifierade en systematisk översikt [1]. Effekten av en
farmakologisk behandling för smärtminskning vid en käkfunktionstörning
visar motsägande resultat. Dock finns evidens avseende smärtlindring vid
användningen av opioider vid andra lätta till måttliga muskuloskelettala
smärttillstånd, vilka visar att smärta vid en lätt till måttlig artros och ländryggsmärta lindras med cirka 40 procent av svaga opioider och att effekten
är likvärdig med NSAID (evidensstyrka 1). Opioider ger dock besvärande
biverkningar hos över hälften av patienterna (evidensstyrka 1). Effekten av
svaga opioider vid lokala smärttillstånd relaterade till käkfunktionsstörningar bedöms vara likvärdig andra motsvarande smärttillstånd (expertgruppsbedömning).
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Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Biverkningar är ett stort problem vid behandling med opioider. De vanligaste biverkningarna vid såväl kort- som långtidsbehandlingar är förstoppning, trötthet, yrsel, illamående och kräkningar. De flesta biverkningar går
över inom en månad men förstoppningen kvarstår alltid under terapin. Man
har inte funnit någon förhöjd risk för beroendeutveckling åtminstone inte i
speciellt utvalda patientgrupper under en begränsad förskrivningsperiod.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid en käkfunktionsstörning utan närmare specifikation har behandlingar
med svaga opioider en låg till måttlig smärtlindrande effekt samt förekommande besvärande biverkningar. Kostnaden för läkemedel är låg men i jämförelse med NSAID och paracetamol är behandlingen med opioider inte
kostnadseffektiv. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning
som är baserad på en expertgruppsbedömning.

Referenser
1.

SBU. Metoder för behandling av långvarig smärta. Rapport nr 177.
2006; 177/1:303.

E1.10
Tillstånd: Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD
UNS)
Åtgärd: Bettskena
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. En bettskena har en måttlig effekt på
smärta och därmed möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att åtgärden har en låg kostnad per vunnen effekt. Det finns en
viss risk finns för icke önskvärda sidoeffekter vid användning av partiella skenor
(exempelvis relaxerings- och NTI-skena). Effekten har bedömts med stöd från ett
vetenskapligt underlag.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en stor
grad av smärta, en måttlig grad av vävnadsskada, en måttlig grad av nedsatt
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förmåga att äta, tugga eller tala, en stor grad av påverkan psykologiskt och
socialt, en stor risk för smärta och en stor risk för påverkan psykologiskt
och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
I granskningen har tre systematiska översikter [1-3] samt tolv randomiserande kontrollerade studier inkluderats [4-15]. I en av de ingående systematiska översikterna [2] har behandling med en stabiliseringsskena jämförts
med ingen behandling, en placeboskena, akupunktur, biofeedback, avslappning och rörelseträning för effektmåtten smärta, depression, livskvalitet,
rörelseomfång, allmän förbättring, käkledsknäppning, dysfunktionsindex
och trovärdighet i behandlingen. Rapporten omfattar totalt 496 patienter
och behandlings- och uppföljningstiderna varierar mellan sex veckor och
sex månader. De randomiserade kliniska studierna avser patienter med käkledssmärta [4-7] och myofasciell smärta [8-13]. Studierna har jämfört effekten av en stabiliseringsskena med en kombination av en stabiliseringsskena och rörelseträning [4], en stabiliseringsskena jämfört med en skena
utan ocklusal täckning [6, 13, 14], med NSAID [5, 12], med TENS [7], med
ingen behandling [8], med en partiell skena [8-10] och mot en mjukplastskena [12, 14], samt en mjukplastskena mot ingen behandling [15].
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

Vid en käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD UNS)
 har åtgärden bettskena en måttlig effekt på smärtan (måttlig evidensstyrka)
 har åtgärden bettskena en måttlig till hög effekt på den globala förbättringen (låg evidensstyrka)
 har åtgärden bettskena en måttlig effekt på palpationssmärtan (låg evidensstyrka)
 har åtgärden bettskena en låg effekt på ett ökat rörelseomfång (låg evidensstyrka)
 är effekten av en bettskena jämförbar med andra aktiva behandlingar
avseende påverkan på depressioner och livskvaliteten (expertgruppsbedömning)
 är risken för icke önskvärda sidoeffekter vid långtidsbehandlingar större
med partiella skenor än med stabiliseringsskenor (expertgruppsbedömning).
I SBU:s rapport från år 2006 [1] är bedömningen att behandlingar med en
bettskena ger bättre smärtlindring vid smärtor i ansiktet och käkarna än ingen behandling (SBU evidensstyrka 3). Utifrån de granskade studierna bedöms effekten för att uppnå smärtminskning och reducering av palpationssmärtan vara måttlig. En bettskena bedöms ha måttlig till hög effekt på den
globala förbättringen. En bettskena har låg effekt på det ökade maximala
rörelseomfånget. För övriga effektmått (livskvalitet, depression, rörelseom-
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fång och allmän förbättring) fann Cochrane-rapporten [2] inga säkerställda
skillnader mellan stabiliseringsskenan och andra aktiva behandlingar.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
I en av de systematiska översikterna rapporteras komplikationer som har
inträffat vid användningen av en så kallad NTI-skena. Dessa har utgjorts av
bettförändringar, ömhet i framtänderna samt en fallpresentation där en patient vaknade med NTI-skenan i matstrupen [3]. En partiell skena med framtandskontakt är därför indicerad endast för korttidsbruk och kräver noggrann
uppföljning.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid en käkfunktionsstörning utan närmare specifikation har åtgärden
bettskena en måttlig effekt på smärtan och en måttlig till hög effekt på den
globala förbättringen. Kostnaden för en stabiliseringsskena i hårdplast är
beräknad till 3 000 kronor (enligt referensprislistan) och skattas som låg per
vunnen effekt (sammanvägd bedömning av flera utfallsmått). Det
hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på
expertgruppens slutsatser och en expertgruppsbedömning. Åtgärder vid käkfunktionsstörning relaterat till käkled
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E2.1
Tillstånd: Symtomatisk diskförskjutning med återgång
Åtgärd: Rådgivning samt koordinationsträning
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en måttlig påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 5 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Rådgivning inklusive motorisk aktivering har en måttlig effekt och därmed möjlighet att positivt påverka den orala
hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per vunnen effekt är måttlig.
Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga
underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en måttlig påverkan på den orala hälsan till följd av en
liten grad av smärta eller obehag, en liten grad av sjukdom eller vävnadsskada, en måttlig grad av nedsatt förmåga att äta, tugga och tala, en måttlig
risk för smärta eller obehag, en måttlig risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en måttlig risk för nedsatt förmåga att äta, tugga och tala och en måttlig
risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

Vid en symtomatisk diskförskjutning med återgång
 kan träning i att gapa och stänga käken utan att provocera knäppningar
leda till en minskning av symtomen (expertgruppsbedömning)
 leder en minskning av käkledsljuden efter träning till en förbättrad livskvalitet (expertgruppsbedömning).
I litteratursökningen identifierades två randomiserade kontrollerade studier
omfattande 83 patienter som hade följts upp i tre månader respektive fyra
veckor [1, 2]. Den första studien utvärderade effekten av rörelseträning jämfört med information om tillståndet på utfallsmåtten käkledsljud och livskvalitet. Den andra studien omfattade 41 patienter med en uppföljningstid
om fyra veckor. Studien jämförde effekten av hypnos, avslappning och ingen behandling (väntelista) på utfallsmåttet käkledsljud. Studierna är heterogena och bedöms därför inte räcka för en evidensgradering.
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Ytterligare tre studier har tagits med i konsensusdiskussionen [3-5]. En
fallstudie omfattande 30 patienter där man nyttjade väntetiden innan behandlingsstart som kontrollgrupp (27 dagar). Patienterna fick därefter rörelseträning som var individuellt anpassad. Uppföljningstiden var sex månader
och utfallsmåtten var skattad global förändring av smärta, käkfunktion och
käkledsljud. En annan fallstudie omfattade 22 patienter som följdes upp i
sex månader avseende käkledsljud efter rörelseträning. I en longitudinell
observationsstudie undersöktes 308 individer vid två tillfällen med ett års
mellanrum avseende bland annat käkledsljud. Resultatet av den första randomiserade kontrollerade studien visade att gap- och stängningsövningar i
en för leden icke traumatiserande position (protruderat läge och efter diskreduktion) gav en minskning av käkledsljudet hos 62 procent jämfört med 0
procent i kontrollgruppen. Av dem som fick en minskning av käkledsljuden
efter träning upplevde i genomsnitt 40 procent förbättrad livskvalitet. Den
andra randomiserade kontrollerade studien visade en signifikant minskning
av käkledsljuden, med 30 procent i hela patientgruppen, men ingen signifikant skillnad mellan grupperna. Andelen med förbättrade käkledsljud var 42
procent respektive 64 procent i behandlingsgrupperna, och 21 procent i
gruppen utan behandling. I fallstudierna fann man en global förbättring avseende käkledsljuden för 27 procent respektive 82 procent av fallen. Den
longitudinella observationsstudien visade att käkledsljuden försvann utan
behandling hos 27 procent av dem som ett år tidigare hade sådana.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
I den första randomiserade kontrollerade studien [1] fick två patienter i behandlingsgruppen smärta från käkleden, två rapporterade högre käkledsljud
och två fick en mindre maximal gapförmåga.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid en symtomatisk diskförskjutning med återgång medför rådgivning samt
koordinationsträning en måttlig kostnad per vunnen effekt (sammanvägd
bedömning av flera utfallsmått). Med måttlig effekt beräknas att cirka 30–40
procent fler blir hjälpta jämfört med kontrollgruppen. Om åtgärden information och rörelseträning tar cirka 60 minuter i anspråk inklusive kontroll
medför det enligt referenspriset en kostnad på cirka 1 700 kronor. Detta innebär en kostnad per hjälpt individ på omkring 5 000 kronor. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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E2.2
Tillstånd: Symtomatisk diskförskjutning med återgång
Åtgärd: Stabiliseringsskena
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en måttlig påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 5 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. En stabiliseringsskena har en låg till
måttlig effekt på knäppningar och smärta, och därmed möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per vunnen effekt är låg. Långtidseffekten är lika med den som uppnås med en reponeringsskena. Effekten av behandlingen har bedömts med stöd från ett vetenskapligt
underlag.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en måttlig påverkan på den orala hälsan till följd av en
liten grad av smärta eller obehag, en liten grad av sjukdom eller vävnadsskada, en måttlig grad av nedsatt förmåga att äta, tugga och tala, en måttlig
risk för smärta eller obehag, en måttlig risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en måttlig risk för nedsatt förmåga att äta, tugga och tala och en måttlig
risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Litteratursökningen identifierade tre randomiserade kontrollerade studier [13] och en systematisk översikt med en metaanalys, i vilken två av de randomiserade kontrollerade studierna var inkluderade [4]. Översikten jämför-
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de effekten av en stabiliseringsskena med en reponeringsskena. Två av de
randomiserade kontrollerade studierna utvärderade stabiliseringsskenans
effekt på käkledsljud och käkledsmärta jämfört med en obehandlad kontrollgrupp (enbart information) och den tredje jämförde två typer av stabiliseringsskenor med en gomplatta utan påbitning (så kallad placeboskena).
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

Vid en symtomatisk diskförskjutning med återgång har en stabiliseringsskena
 låg effekt på käkledsknäppningarna och ökningen av gapförmågan (måttlig evidensstyrka)
 måttlig till hög effekt på käkledssmärtan (måttlig evidensstyrka).
Enligt metaanalysen försvann käkledsknäppningen hos 17 procent (konfidensintervall 7–27 procent) av patienterna. De randomiserade kontrollerade
studierna visade att behandling med en stabiliseringsskena minskade knäppningarna hos 4–80 procent av de behandlade individerna. Käkledsknäppningarna minskade för 0–22 procent av patienterna i de obehandlade kontrollgrupperna. I en studie jämfördes två typer av stabiliseringsskenor med
en placeboskena [1]. Käkledsknäppningarna minskade med 16–30 procent i
behandlingsgrupperna mot 17 procent i gruppen med en placeboskena (ingen signifikant skillnad). Enligt metaanalysen upphörde käkledssmärtan hos
33 procent (konfidensintervall 18–49 procent). Behandling med en stabiliseringsskena minskade käkledssmärtan hos 33 respektive 59 procent av de
behandlade patienterna [2, 3].
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter är rapporterade.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid en symtomatisk diskförskjutning med återgång medför stabiliseringsskenor en låg kostnad per vunnen effekt (sammanvägd bedömning av flera
utfallsmått). Behandlingskostnaden för en stabiliseringsskena är cirka 3 000
kronor (beräknad enligt referensprislistan). Det hälsoekonomiska underlaget
utgörs av en skattning som är baserad på expertgruppens slutsats.
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E2.3
Tillstånd: Symtomatisk diskförskjutning med återgång
Åtgärd: Reponeringsskena
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en måttlig påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 5 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. En reponeringsskena har en god
effekt på smärta och knäppningar, och därmed möjlighet att positivt påverka den
orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per vunnen effekt är måttlig i det korta perspektivet men att en reponeringsskena inte är kostnadseffektiv
jämfört med en stabiliseringsskena i ett längre perspektiv, på grund av ett ökat
behov av efterkontroller. Effekten av behandlingen har bedömts med stöd från ett
vetenskapligt underlag.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en måttlig påverkan på den orala hälsan till följd av en
liten grad av smärta eller obehag, en liten grad av sjukdom eller vävnadsskada, en måttlig grad av nedsatt förmåga att äta, tugga och tala, en måttlig
risk för smärta eller obehag, en måttlig risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en måttlig risk för nedsatt förmåga att äta, tugga och tala och en måttlig
risk för påverkan psykologiskt och socialt.
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Vilka studier ingår i granskningen?
Litteratursökningen identifierade sex randomiserade kontrollerade studier
[1-6] omfattande 193 patienter och en uppföljningstid om tre månader till ett
år samt en systematisk översikt (metaanalys) [7], i vilken tre av de randomiserade kontrollerade studierna var inkluderade. Metaanalysen jämförde behandlingar med reponeringsskenor och stabiliseringsskenor. Fyra av de randomiserade kontrollerade studierna jämförde behandlingar med reponeringsskenor och stabiliseringsskenor med en obehandlad kontrollgrupp. En
av de randomiserade kontrollerade studierna jämförde behandlingar med
reponeringsskenor i tre grupper som använde skenan antingen dagtid, nattetid eller dygnet runt. Ytterligare en studie [6] jämförde reponeringsskena
mot TENS och en kombination av reponeringsskena och TENS. Utfallsmåtten i studierna var käkledljud, käkledsmärta och kliniska mått (gapförmåga
och palpationssmärta).
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

Vid en symtomatisk diskförskjutning med återgång
 har en reponeringsskena hög effekt på käkledssmärtan jämfört med ingen
behandling eller en stabiliseringsskena (måttlig evidensstyrka)
 har en reponeringsskena hög effekt på käkledsljuden jämfört med ingen
behandling eller en stabiliseringsskena (måttlig evidensstyrka)
 har en reponeringsskena måttlig effekt på palpationssmärtan jämfört med
ingen behandling eller en stabiliseringsskena (låg evidensstyrka)
 återkommer ofta käkledljuden efter utsättning av reponeringsskenan,
vilket medför en minskande lyckandefrekvens med tiden. Risk finns för
ocklusionsförändringar vid långtidsanvändning (expertgruppsbedömning).
Metaanalysen visade att käkledsknäppningarna försvann hos 75 procent
(konfidensintervall 69–80 procent), vilket var signifikant bättre än behandlingen med en stabiliseringsskena där käkledsljuden försvann hos 17 procent
(konfidensintervall 7–27 procent). De randomiserade kontrollerade studierna visade att i kontrollgrupperna minskade antalet individer med käkledsknäppningar med 0–22 procent. I behandlingsgruppen minskade antalet
patienter med käkledsknäppningar med 21–95 procent. En randomiserad
kontrollerad studie jämförde stabiliseringsskenor med reponeringsskenor.
För åtta av tio försvann knäppningarna i reponeringsskenegruppen, mot två
av tio vid behandling med stabiliseringsskenor. Metaanalysen visade att
käkledsmärtan upphörde hos 80 procent (konfidensintervall 72–87 procent)
av de patienter som hade fått en reponeringsskena jämfört med 33 procent
(konfidensintervall 18–49 procent) av dem som hade fått behandling med en
stabiliseringsskena. I de randomiserade kontrollerade studierna reducerades
käkledsmärtan hos 22–75 procent av de behandlade. Smärtupplevelsen
minskade med 94 procent. Utan behandling ökade smärtan med 3–44 procent. Antalet individer med käkledsmärta reducerades i reponeringsskenegruppen med 60 procent mot 20 procent i stabiliseringsskenegruppen. Dyg-
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net-runt-behandling med reponeringsskenan var signifikant bättre än användning dag- eller nattetid. När reponeringsskenan i en korttidsstudie slutade användas efter sex veckor återkom käkledsljuden [3].
Långtidsuppföljningar visar på 39 procent lyckandefrekvens efter 1,5 år
[8] och 35 procent efter 2,5 år [9]. Lyckandefrekvensen minskade med tiden, från 70 procent direkt efter behandling till 36 procent efter 5 år [10]. I
motsats till dessa resultat visar en studie [11] att för cirka 90 procent av patienterna kvarstod förbättringen 3 år efter en korttidsbehandling med reponeringsskena.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Den kliniska erfarenheten är att för vissa patienter sker bettförändringar som
kräver en ocklusal korrigering [12, 13]. Effekten av behandlingen ska därför
följas upp noggrant och med täta intervall.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid en symtomatisk diskförskjutning med återgång medför reponeringsskenor en måttlig kostnad per vunnen effekt (sammanvägd bedömning av flera
utfallsmått). Kostnaden för en reponeringsskena beräknas ungefärligen motsvara kostnaden för en stabiliseringsskena (det vill säga cirka 3 000 kronor
enligt referensprislistan). En reponeringsskena medför behov av fler efterkontroller jämfört med en stabiliseringsskena, vilket innebär en ökad kostnad. Hänsyn bör även tas till att åtgärden har en långsiktigt minskad effekt.
Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på
expertgruppens slutsats.
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E3.1
Tillstånd: Handikappande symtomatisk diskförskjutning med
återgång som inte lindrats efter reversibel behandling
Åtgärd: Diskektomi eller diskreponering
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en mycket stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 1 är
den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Diskektomi har en god effekt
och möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att
behandlingen är kostnadseffektiv jämfört med modifierad kondylotomi, artroskopi och artrocentes. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en mycket stor påverkan på den orala hälsan till följd av
en stor grad av smärta, en mycket stor grad av vävnadsskada, en mycket stor
grad av påverkan på förmågan att äta, tugga och tala, en mycket stor påverkan psykologiskt och socialt, en stor risk för smärta, en stor risk för vävnadsskador, en stor risk för påverkan på käkfunktionen och stor risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

Vid en handikappande symtomatisk diskförskjutning med återgång som inte
har lindrats efter en reversibel behandling har diskektomi eller diskreponering
 hög effekt på smärtlindringen (expertgruppsbedömning)
 hög effekt på den globala förbättringen (expertgruppsbedömning)
 måttlig effekt på gapförmågan (expertgruppsbedömning)
 hög effekt på elimineringen av knäppningar och upphakningar (expertgruppsbedömning).
Underlaget består av fem observationsstudier som har undersökt effekten av
diskektomi vid diagnosen ”internal derangement” [1-5]. Huvuddelen av
patienterna hade en symtomatisk diskförskjutning utan återgång och antalet
med en diskförskjutning med återgång var relativt litet. Någon säkerhet av-
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seende behandlingseffekten kan därför inte anges, men det finns inte heller
rapporterat att patienter med en diskförskjutning med återgång skulle avvika
mot övriga patienter vad gäller behandlingsutfallet.
I en observationsstudie följdes 29 patienter i upp till tio år efter en diskektomi [1]. Resultaten visade en signifikant minskning av smärta och en
ökad rörelseförmåga för underkäken efter tre år. Resultaten kvarstod efter
tio år; bortfallet var 17 procent. Den andra studien omfattade 64 patienter,
varav 8 med en diskförskjutning med återgång, som följdes i fem år [2]. Ett
gott behandlingsresultat rapporterades för 85 procent, ett acceptabelt för 6
procent och ett dåligt för 9 procent. Den tredje observationsstudien [3] undersökte 72 patienter före och ett år efter en diskektomi, och rapporterade en
lyckandefrekvens på 83 procent samt minskad smärta och normaliserad gapförmåga hos 60 patienter. 40 respektive 15 av dessa patienter undersöktes
också efter tre respektive fem år. Av dessa var två inte lyckade efter tre år
men inga efter fem år. Den fjärde studien [4] undersökte effekten av diskreponering alternativt diskektomi jämfört med artroskopi hos 56 patienter
fyra–sex år efter behandlingen. Ingen skillnad i behandlingsresultat förelåg
mellan behandlingsmetoderna eller mellan diagnoserna diskförskjutning
med respektive utan återgång avseende smärtlindring, käkfunktion eller
livskvalitet mätt med en ADL-skala (Activity of Daily Living). Bortfallet av
patienter var 20 procent respektive 36 procent. Den sista studien jämförde
retrospektivt 136 patienter som hade fått olika former av käkledskirurgi med
40 kontrollpatienter utan någon kirurgisk behandling 5–14 år efter behandlingen [5]. Ett bättre behandlingsresultat avseende smärta, käkfunktion och
radiologiska förändringar rapporterades för den kirurgiska behandlingen
jämfört med den icke kirurgiska behandlingen.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
En patient fick kvarstående anestesi i n. auriculotemporalis utbredningsområde [1]. Andelen patienter med skrapljud ökade, från 27 procent före operationen till 75 procent efter fem år [2].
Hälsoekonomisk bedömning
Vid en handikappande, symtomatisk diskförskjutning med återgång som
inte har lindrats efter en reversibel behandling bedöms en diskektomi eller
diskreponering som kostnadseffektiv jämfört med artroskopi, modifierad
kondylotomi eller artrocentes. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en
skattning som är baserad på konsensus och antagandet att åtgärden har en
hög effekt. Kostnaden för en diskektomi skattas till cirka 23 000 kronor (enligt ett listpris från S:a Regionvårdsnämnden 2009). Jämförelsen mellan
modifierad kondylotomi och diskektomi baseras på att diskektomi är något
billigare och har enligt konsensus något bättre effekt än modifierad kondylotomi.
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E3.2
Tillstånd: Handikappande symtomatisk diskförskjutning med
återgång som inte lindrats efter reversibel behandling
Åtgärd: Modifierad kondylotomi
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en mycket stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 1 är
den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Modifierad kondylotomi har en
god effekt och möjlighet att positivt påverka den orala hälsan, och en något
mindre sammantagen effekt jämfört med diskektomi. Socialstyrelsen har bedömt
att behandlingen inte är lika kostnadseffektiv som diskektomi, men kostnadseffektiv jämfört med artroskopi och artrocentes. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en mycket stor påverkan på den orala hälsan till följd av
en stor grad av smärta, en mycket stor grad av vävnadsskada, en mycket stor
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grad av påverkan på förmågan att äta, tugga och tala, en mycket stor påverkan psykologiskt och socialt, en stor risk för smärta, en stor risk för vävnadsskador, en stor risk för påverkan på käkfunktionen och en stor risk för
påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

Vid en handikappande symtomatisk diskförskjutning med återgång som inte
har lindrats efter en reversibel behandling har modifierad kondylotomi
 måttlig till hög effekt på smärtlindringen (expertgruppsbedömning)
 måttlig till hög effekt på den globala förbättringen (expertgruppsbedömning)
 hög effekt på elimineringen av knäppningar och upphakningar (expertgruppsbedömning).
Underlaget består av en randomiserad kontrollerad studie omfattande 8 patienter [1] och en prospektiv fallstudie omfattande 48 patienter med diagnosen smärtsam diskförskjutning med återgång [2]. Den randomiserade kontrollerade studien jämförde modifierad kondylotomi med en icke kirurgisk
behandling (4 i varje grupp). Resultatet visade en signifikant minskning av
rörelsesmärtan om 72 procent för kondylotomi jämfört med en icke signifikant minskning om 47 procent för icke-kirurgiska behandlingar. Svårighetsgraden av käkledsknäppningarna minskade med 99 procent efter en kondylotomi jämfört med 10 procent för kontrollerna. Skillnaden var signifikant. Behandlingsresultatet mätt som global förbättring var bättre än för
icke-kirurgiska behandlingar. Resultatet var ytterligare något förbättrat efter
ett år.
Fallstudien undersökte patienter före behandling och med ett och tre års
uppföljning efter behandling. Patientbortfallet var 35 procent efter ett år och
54 procent efter tre år. Resultaten visade en minskning av smärtan med 71
procent och en minskning av käkledsknäppningarna, från 64 procent till 16
procent efter ett år. Efter tre år var smärtintensiteten oförändrad.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Biverkningar i form av ocklusionsförändringar (n = 2), sårinfektioner (n =
3) och dislokering av kondylen (n = 1) rapporterades i fallstudien. Dessa var
övergående eller eliminerades av en tilläggsbehandling. Ett år efter den utförda behandlingen noterades inga bestående men.
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Hälsoekonomisk bedömning
Vid en handikappande, symtomatisk diskförskjutning med återgång som
inte har lindrats efter en reversibel behandling ger åtgärden modifierad kondylotomi en något sämre effekt jämfört med diskektomi, och till en något
högre kostnad. Åtgärden är därmed inte kostnadseffektiv jämfört med diskektomi. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är
baserad på konsensus och antagandet att åtgärden har en måttlig till god
effekt. Kostnaden för modifierad kondylotomi skattas till cirka 24 000 kronor (enligt ett listpris från S:a Regionvårdsnämnden 2009).
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E3.3
Tillstånd: Handikappande symtomatisk diskförskjutning med
återgång som inte lindrats efter reversibel behandling
Åtgärd: Artroskopi
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en mycket stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 1 är
den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Artroskopi har en låg effekt på
käkledsknäppningar och upphakningar och därmed begränsad möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att behandlingen inte är
kostnadseffektiv jämfört med diskektomi och modifierad kondylotomi. Effekten
har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en mycket stor påverkan på den orala hälsan till följd av
en stor grad av smärta, en mycket stor grad av vävnadsskada, en mycket stor
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grad av påverkan på förmågan att äta, tugga och tala, en mycket stor påverkan psykologiskt och socialt, en stor risk för smärta, en stor risk för vävnadsskador, en stor risk för påverkan på käkfunktionen och en stor risk för
påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

Vid en handikappande symtomatisk diskförskjutning med återgång som inte
har lindrats efter en reversibel behandling har artroskopi
 måttlig effekt på smärtlindringen (expertgruppsbedömning)
 måttlig effekt på den globala förbättringen (expertgruppsbedömning)
 måttlig effekt på gapförmågan (expertgruppsbedömning)
 låg effekt på elimineringen av knäppningar och upphakningar (expertgruppsbedömning).
Underlaget består av en randomiserad kontrollerad studie [1] och två fallstudier som har undersökt effekten av artroskopi [2, 3]. Huvuddelen av
dessa hade en symtomatisk diskförskjutning utan återgång och antalet patienter med en diskförskjutning med återgång var relativt litet. Någon säkerhet avseende behandlingseffekten kan därför inte anges, men det finns inte
heller rapporterat att patienter med en diskförskjutning med återgång skulle
avvika mot övriga patienter vad gäller behandlingsutfallet.
Den randomiserade kontrollerade studien omfattade 19 patienter och jämförde artroskopi med artrocentes för diagnoserna diskförskjutning med återgång (41 procent) och utan återgång (59 procent) [1]. Patienterna följdes
under 6–24 månader efter behandlingen. Ett lyckat behandlingsresultat vid
det sista besöket rapporterades för 82 procent av patienterna som hade fått
en artroskopi jämfört med 75 procent som hade behandlats med artrocentes.
Smärtintensiteten minskade med 74 procent efter en artroskopi och med 65
procent efter en artrocentes. Gapförmågan ökade med 58 procent efter en
artroskopi och med 24 procent efter en artrocentes. Inga av dessa gruppskillnader var signifikanta. I den ena fallstudien undersöktes effekten av
artroskopi före och ett år efter behandlingen hos 43 patienter [4]. Goda behandlingsresultat sågs för båda diagnoserna (diskförskjutning med och utan
återgång) med avseende på parametrarna smärta i käkleden och förmågan att
äta och tugga samt för käkrörelserna.
Den tredje studien jämförde retrospektivt effekten av en artroskopisk behandling med diskreponering alternativt diskektomi hos 56 patienter fyra–
sex år efter behandlingen [3]. Ingen skillnad i behandlingsresultatet förelåg
mellan behandlingsmetoderna eller mellan diagnoserna diskförskjutning
med och utan återgång avseende smärtlindring, käkfunktion eller livskvalitet
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mätt med en ADL-skala (Activity of Daily Living). Bortfallet av patienter
var 20 procent respektive 36 procent.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter är rapporterade.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid en handikappande, symtomatisk diskförskjutning med återgång som
inte har lindrats efter en reversibel behandling bedöms effekten av åtgärden
artroskopi något bättre jämfört med artrocentes. Kostnaden bedöms vara
måttlig till hög per vunnen effekt (sammanvägd bedömning av flera utfallsmått). Kostnaden för artroskopi skattas till cirka 12 000 kronor (enligt
ett listpris från S:a Regionvårdsnämnden 2009) och är något högre än för
artrocentes. Även om en artroskopi har något bättre effekt på gapförmågan
har både artroskopi och artrocentes en låg effekt på knäppningar och upphakningar. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är
baserad på en expertgruppsbedömning.
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E3.4
Tillstånd: Handikappande symtomatisk diskförskjutning med
återgång som inte lindrats efter reversibel behandling
Åtgärd: Artrocentes
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en mycket stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 1 är
den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Artrocentes har en låg effekt på
det huvudsakliga problemet, käkledslåsning, och därmed begränsad möjlighet att
positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att behandlingen
inte är kostnadseffektiv jämfört med diskektomi och modifierad kondylotomi.
Effekten har bedömts med stöd från ett vetenskapligt underlag samt av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget till vissa delar är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en mycket stor påverkan på den orala hälsan till följd av
en stor grad av smärta, en mycket stor grad av vävnadsskada, en mycket stor
grad av påverkan på förmågan att äta, tugga och tala, en mycket stor påverkan psykologiskt och socialt, en stor risk för smärta, en stor risk för vävnadsskador, en stor risk för påverkan på käkfunktionen och en stor risk för
påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera två av slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga
kunskap. En systematisk översikt utgör underlaget för övriga två slutsatser.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

Vid en handikappande symtomatisk diskförskjutning med återgång som inte
har lindrats efter en reversibel behandling har artrocentes
 måttlig effekt på smärtlindringen (låg evidensstyrka)
 måttlig effekt på den globala förbättringen (låg evidensstyrka)
 låg effekt på gapförmågan (expertgruppsbedömning)
 låg effekt på elimineringen av knäppningar och upphakningar (expertgruppsbedömning).
Underlaget består av en systematisk översikt [1] inkluderande två randomiserade kliniska studier (RCT) i vilka patienter med diskförskjutning med
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återgång ingår. En RCT omfattade 19 patienter som jämförde artroskopi
med artrocentes för diagnoserna diskförskjutning med återgång (41 procent)
och utan återgång (59 procent) [2]. Patienterna följdes 6–24 månader efter
behandlingen. Ett lyckat behandlingsresultat vid det sista besöket rapporterades för 75 procent av patienterna som hade behandlats med en artrocentes
jämfört med 82 procent med artroskopi. Smärtintensiteten minskade med 65
procent efter en artrocentes och med 74 procent efter en artroskopi. Gapförmågan ökade med 24 procent efter en artrocentes och med 58 procent
efter en artroskopi. Inga av dessa gruppskillnader var signifikanta. I den
andra studien [3] ingick 62 patienter som inte förbättrats efter reversibel
behandling. 33 behandlades med artroskopi och 29 med artrocentes. Behandlingen utvärderades efter ett år. Av de som erhållit artroskopi rapporterade 79 procent förbättring jämfört med 86 procent bland de som erhållit
artrocentes. Skillnaden mellan grupperna var inte statistiskt signifikant. I en
sammanvägd analys var medelskillnaden i ökad gapförmåga 5.28 (95 % CI
7.1 – 3.46) till artroskopin fördel. Den systematiska översikten bedömer att
åtgärderna är likvärdiga och att det finns en svag evidens för att använda
artrocentes vid tillståndet.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
I en av studierna [3] fick en patient i artroskopigruppen övergående ansiktspares, en fick ett ödem som en följd av intubering. Två patienter som fick
artrocentes fick bradykardi.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid en handikappande, symtomatisk diskförskjutning med återgång som
inte har lindrats efter en reversibel behandling bedöms effekten av åtgärden
artrocentes vara låg avseende knäppningar och upphakningar och något
sämre jämfört med artroskopi. Kostnaden bedöms som måttlig till hög per
vunnen effekt (sammanvägd bedömning av flera utfallsmått). Kostnaden för
artrocentes skattas något lägre än för artroskopi, för vilken kostnaden är
cirka 12 000 kronor (enligt ett listpris från S:a Regionvårdsnämnden 2009).
Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på
en expertgruppsbedömning.
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E4.1
Tillstånd: Symtomatisk diskförskjutning utan återgång
Åtgärd: Töjning som tilläggsbehandling
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Töjning i kombination med NSAID
eller en bettskena har en låg till måttlig effekt och därmed möjlighet att positivt
påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per vunnen
effekt är låg. Effekten har bedömts med stöd från ett vetenskapligt underlag.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en måttlig grad av smärta eller obehag, en måttlig grad av sjukdom eller vävnadsskada, en stor grad av nedsatt förmåga att äta, tugga och tala, en stor grad av
påverkan psykologiskt och socialt, en måttlig risk för smärta eller obehag,
en stor risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en stor risk för nedsatt förmåga att äta, tugga och tala och en stor risk för påverkan psykologiskt och
socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Underlaget består av sex randomiserade kontrollerade studier [1-6].
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

Vid en symtomatisk diskförskjutning utan återgång har töjning som tilläggsbehandling
 låg effekt på smärtan i käkarna (måttlig evidensstyrka)
 måttlig effekt på den globala förbättringen (låg evidensstyrka)
 låg till måttlig effekt på livskvaliteten (låg evidensstyrka)
 måttlig effekt på gapförmågan (måttlig evidensstyrka).
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De sex RCT-studierna [1-6] omfattar 241 patienter och där tre olika jämförelser görs mellan kontroll- och interventionsgrupp. I en studie jämfördes
ingen behandling med NSAID en gång per dag och passiva töjningar tio
gånger à tio sekunder fyra gånger per dag. I en annan studie jämfördes information med en kombination av information, bettskena, NSAID och töjningar fyra gånger på en klinik alternativt kombinationen information,
NSAID, behandling med värme eller kyla, skonkost och lätta töjningar. I en
tredje studie jämfördes bettskena med en kombination av bettskena och töjningar vid två behandlingstillfällen. I en fjärde studie [5] jämförs effekten
av skena + NSAID med töjning och i en ytterligare studie utbildning mot
utbildning i kombination med töjning [6].
För patienter med en symtomatisk diskförskjutning utan återgång har åtgärden passiva töjningar i kombination med NSAID eller en stabiliseringsskena låg till måttlig effekt på smärtan vid gapning (effektspann 0,1–1),
tuggning (effektspann 0,1–2,3) eller i vila (effektspann 0,2–0,9).
För patienter med en symtomatisk diskförskjutning utan återgång har åtgärden passiva töjningar i kombination med NSAID eller en stabiliseringsskena en statistisk signifikant, måttlig tilläggseffekt på den globala förbättringen jämfört med rådgivning eller en bettskena (relativ riskreduktion 0,7).
För patienter med en symtomatisk diskförskjutning utan återgång har åtgärden passiva töjningar i kombination med NSAID eller en stabiliseringsskena en statistisk signifikant, låg till måttlig tilläggseffekt på förbättrad
livskvalitet jämfört med rådgivning eller rådgivning i kombination med lätta
tänjningsövningar i hemmet (effektspann 0,03–12,3).
För patienter med en symtomatisk diskförskjutning utan återgång har åtgärden passiva töjningar i kombination med NSAID eller en stabiliseringsskena en måttlig tilläggseffekt på gapförmågan jämfört med rådgivning eller
rådgivning i kombination med lätta tänjningsövningar i hemmet, eller en
bettskena (effektspann 0,2–3,7).
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter är rapporterade.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid en symtomatisk diskförskjutning utan återgång ger åtgärden töjningar i
kombination med NSAID eller en bettskena en viss tilläggseffekt jämfört
med enbart information och rådgivning. Åtgärden är beräknad så att information och rådgivning ligger som bas (40 minuter) och till detta läggs rörelseträning (20 minuter) till sammanlagt en timme, och kostnaden skattas till
högst 1 700 kronor (enligt referensprislistan). I kombination med en
bettskena tillkommer en kostnad på cirka 3 000 kronor. Kostnaden bedöms
som låg per vunnen effekt (sammanvägd bedömning av flera utfallsmått).
Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på
en expertgruppsbedömning.
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E4.2
Tillstånd: Symtomatisk diskförskjutning utan återgång
Åtgärd: Transkutan elektrisk nervstimulering (TENS)
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. TENS har en låg effekt och en liten
möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att
kostnaden per vunnen effekt är hög. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens
expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en måttlig grad av smärta eller obehag, en måttlig grad av sjukdom eller vävnads-
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skada, en stor grad av nedsatt förmåga att äta, tugga och tala, en stor grad av
påverkan psykologiskt och socialt, en måttlig risk för smärta eller obehag,
en stor risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en stor risk för nedsatt förmåga att äta, tugga och tala och en stor risk för påverkan psykologiskt och
socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

Vid en symtomatisk diskförskjutning utan återgång har transkutan elektrisk
nervstimulering (TENS)
 låg effekt på smärtan (expertgruppsbedömning)
 lägre lyckandefrekvens jämfört med en bettskena (expertgruppsbedömning)
 måttlig effekt på gapförmågan och en minskad palpationssmärta (expertgruppsbedömning).
Litteratursökningen identifierade en randomiserad kontrollerad studie med
övervägande god metodik men studien var inte”blindad” [1]. Studien omfattade 31 patienter med uppföljning efter sex veckors behandling. Studien
utvärderade effekten av TENS jämfört med en bettskena på utfallsmåtten
smärta, gapförmåga och palpationssmärta. Resultatet visade en 50 procents
minskning av smärtintensiteten hos 6 procent av patienterna som erhöll
TENS jämfört med 53 procent av de patienter som behandlades med
bettskena. Skillnaden var signifikant.
Gapförmågan ökade och palpationssmärtan minskade signifikant i båda
grupperna men det var ingen signifikant skillnad mellan behandlingarna.
Behandlingsstudierna har baserats på remitterade patienter och dessa får
därför bedömas ha en högre besvärsgrad och ett större behandlingsbehov än
patienter i allmäntandvård.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter är rapporterade.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid en symtomatisk diskförskjutning utan återgång har TENS en låg effekt
på smärtlindringen och sämre effekt jämfört med en stabiliseringsskena.
Kostnaden bedöms vara hög per vunnen effekt (sammanvägd bedömning av
flera utfallsmått). Kostnaden för TENS är beräknat utifrån ett behov av
fyra–sex besök inklusive en uppföljning, vilket är sammanlagt cirka 4 000
kronor (enligt referensprislistan). Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av
en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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E4.3
Tillstånd: Symtomatisk diskförskjutning utan återgång
Åtgärd: Glukokortikoid kombinerat med lokalanestetika applicerat med jontofores
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Jontofores med glukokortikoid +
lokalanestetika har en låg effekt och en liten möjlighet att positivt påverka den
orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att metoden inte är kostnadseffektiv.
Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga
underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en måttlig grad av smärta eller obehag, en måttlig grad av sjukdom eller vävnadsskada, en stor grad av nedsatt förmåga att äta, tugga och tala, en stor grad av
påverkan psykologiskt och socialt, en måttlig risk för smärta eller obehag,
en stor risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en stor risk för nedsatt förmåga att äta, tugga och tala och en stor risk för påverkan psykologiskt och
socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:
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 Vid en symtomatisk diskförskjutning utan återgång har glukokortikoid
kombinerat med lokalanestetika applicerat med jontofores en låg korttidseffekt på smärtan och gapförmågan (expertgruppsbedömning).
Underlaget består av en randomiserad kontrollerad studie omfattande 27
patienter med en uppföljningstid på en vecka [1]. Jontofores med glukokortikoid i kombination med lokalanestetika minskade käkdysfunktionen med
24 procent, ökade gapförmågan med 19 procent och minskade smärtintensiteten med 16 procent. En fysiologisk koksaltlösning ökade käkdysfunktionen med 7 procent, ökade gapförmågan med 7 procent och minskade smärtintensiteten med 2 procent.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
De enda biverkningar och oönskade effekter som rapporterades var hudrodnad under elektroden och en övergående yrsel under själva behandlingen.
Yrseln försvann då strömmen bröts efter behandlingen och rodnaden försvann inom åtta timmar.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid en symtomatisk diskförskjutning utan återgång är behandlingar med
glukokortikoid i kombination med lokalanestetika applicerad med jontofores
inte kostnadseffektiv jämfört med alternativa behandlingar. Tiden för ett
besök och en kontroll beräknas till 75–90 minuter, motsvarande en kostnad
på cirka 2 500 kronor (enligt referensprislistan). Till detta tillkommer kostnader för material och utrustning. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs
av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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E4.4
Tillstånd: Symtomatisk diskförskjutning utan återgång
Åtgärd: Natriumhyaluronat intraartikulärt
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. En intraartikulär administrering av
natriumhyaluronat har en måttlig effekt och därmed möjlighet att positivt påverka
den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att metoden inte är kostnadseffektiv.
Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga
underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en måttlig grad av smärta eller obehag, en måttlig grad av sjukdom eller vävnadsskada, en stor grad av nedsatt förmåga att äta, tugga och tala, en stor grad av
påverkan psykologiskt och socialt, en måttlig risk för smärta eller obehag,
en stor risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en stor risk för nedsatt förmåga att äta, tugga och tala och en stor risk för påverkan psykologiskt och
socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid en symtomatisk diskförskjutning utan återgång har natriumhyaluronat, administrerat intraartikulärt, en måttlig effekt på smärtan och den
globala förbättringen. Effekten är jämförbar med effekten som erhålls efter en intraartikulär administrering av en fysiologisk koksaltslösning (expertgruppsbedömning).
Två randomiserade kontrollerade studier med 88 patienter och med en uppföljningstid om sex månader identifierades [1, 2]. Käkledssmärtans intensitet (VAS 0–100) minskade med 37 enheter (55 procent), en subjektiv förbättring upplevdes av 70 procent och den kliniska dysfunktionssumman (0–
25) minskade med 2,9 enheter efter en intraartikulär behandling med natriumhyaluronat. Några återfall inom uppföljningsperioden inträffade inte.
Som jämförelse, efter behandling med en fysiologisk koksaltlösning, minskade dessa variabler när det gäller käkledssmärtans intensitet (VAS 0–100)
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med 16 enheter (28 procent), subjektiv förbättring för 50 procent, och den
kliniska dysfunktionssumman (0–25) minskade med 2,2 enheter. Återfall
inträffade för 18 procent.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter är rapporterade.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid en symtomatisk diskförskjutning utan återgång har en intraartikulär
administrering av natriumhyaluronat en måttlig effekt på smärtan och den
globala förbättringen, men enligt konsensus inte bättre effekt än den som
uppnås med en koksaltlösning. Kostnaden bedöms vara måttlig per vunnen
effekt men åtgärden bedöms inte som kostnadseffektiv jämfört med alternativa behandlingar. Kostnaden är skattad utifrån att åtgärden tar en timme i
anspråk, motsvarande cirka 1 700 kronor (enligt referensprislistan) plus en
hög tilläggskostnad för materialet. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs
av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.

Referenser
1.

2.

Bertolami, CN, Gay, T, Clark, GT, Rendell, J, Shetty, V, Liu, C, et
al. Use of sodium hyaluronate in treating temporomandibular joint
disorders: a randomized, double-blind, placebo-controlled clinical
trial. Journal of oral and maxillofacial surgery : official journal of
the American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons. 1993;
51(3):232-42.
Hepguler, S, Akkoc, YS, Pehlivan, M, Ozturk, C, Celebi, G,
Saracoglu, A, et al. The efficacy of intra-articular sodium
hyaluronate in patients with reducing displaced disc of the
temporomandibular joint. Journal of oral rehabilitation. 2002;
29(1):80-6.

552

E4.5
Tillstånd: Symtomatisk diskförskjutning utan återgång
Åtgärd: Stabiliseringsskena
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Bettskenor har en låg till måttlig
effekt och därmed möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen
har bedömt att kostnaden är låg till måttlig per vunnen effekt. Effekten av behandlingen har bedömts med stöd från ett vetenskapligt underlag.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en måttlig grad av smärta eller obehag, en måttlig grad av sjukdom eller vävnadsskada, en stor grad av nedsatt förmåga att äta, tugga och tala, en stor grad av
påverkan psykologiskt och socialt, en måttlig risk för smärta eller obehag,
en stor risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en stor risk för nedsatt förmåga att äta, tugga och tala och en stor risk för påverkan psykologiskt och
socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Totalt identifierades sex randomiserade kontrollerade studier [1-6] och två
observationsstudier [7, 8]. Tre randomiserade kontrollerade studier jämförde
behandling med stabiliseringsskenor med information. En studie jämförde
stabiliseringsskenor med TENS och ytterligare två jämförde stabiliseringsskenor med distraktionsskenor.
En observationsstudie använde pivotskenor mot akuta käkledslåsningar
och den andra jämförde effekten av stabiliseringsskenor med en grupp som
inte önskade någon behandling (”natural course”). Utfallsmåtten var förändringar i underkäkens rörelseförmåga, smärtintensitet och global förbättring.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

Vid en symtomatisk diskförskjutning utan återgång har en stabiliseringsskena
 låg till måttlig effekt på smärtan (låg evidensstyrka)
 låg till måttlig effekt på underkäkens rörelseförmåga (låg evidensstyrka).
Underkäkens rörelseförmåga ökade med 0–37 procent efter behandling med
en stabiliseringsskena, vilket inte skiljde sig signifikant jämfört med kon-
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trollbehandlingen. Käkledssmärtan minskade med 7–69 procent i behandlingsgruppen mot 6–45 procent i kontrollgrupperna.
Två randomiserade kontrollerade studier fann att stabiliseringsskenor var
bättre än kontrollbehandlingen (TENS och distraktionsskenor) medan två
randomiserade kontrollerade studier inte fann några fördelar med den i jämförelse med ingen behandling eller någon annan behandling.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter är rapporterade.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid en symtomatisk diskförskjutning utan återgång har stabiliseringsskenor
en låg till måttlig effekt på minskning av smärta och en förbättrad rörelseförmåga. Kostnaden för en stabiliseringsskena är cirka 3 000 kronor (enligt
referensprislistan). Kostnaden skattas som låg till måttlig per vunnen effekt
(sammanvägd bedömning av flera utfallsmått). Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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E4.6
Tillstånd: Symtomatisk diskförskjutning utan återgång
Åtgärd: Ocklusal korrigering
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Ocklusal korrigering eller åtgärd har
en låg till måttlig effekt och viss möjlighet att positivt påverka den orala hälsan.
En stabiliseringsskena föredras framför ocklusal korrigering. Socialstyrelsen har
bedömt att kostnaden är låg per vunnen effekt. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en måttlig grad av smärta eller obehag, en måttlig grad av sjukdom eller vävnadsskada, en stor grad av nedsatt förmåga att äta, tugga och tala, en stor grad av
påverkan psykologiskt och socialt, en måttlig risk för smärta eller obehag,
en stor risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en stor risk för nedsatt förmåga att äta, tugga och tala och en stor risk för påverkan psykologiskt och
socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:
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 I de fall en symtomatisk diskförskjutning utan återgång bedöms vara en
följd av, eller förvärras av, instabilitet i ocklusionen har ocklusala korrigeringar en låg till måttlig effekt på smärtan och käkfunktionen (expertgruppsbedömning).
Vid enstaka episoder eller akut käkledssmärta ska reversibla åtgärder syftande till smärtlindring alltid göras först i avsikt att öka rörelseförmågan och
förbättra käksystemets funktion, för att därmed förbättra livskvaliteten. Vid
en symtomatisk diskförskjutning utan återgång som ett tillfälligt eller akut
tillstånd ska ocklusala korrigeringar undvikas på grund av att bettförhållandena kan ha påverkats av en tillfällig inflammation i käkleden. Med tiden
sker i de flesta fall en utläkning av inflammationen vid leden även om tillståndet kan bli långvarigt. I de fall tillståndet bedöms vara en följd av ett
återkommande trauma mot käkledsvävnaderna, beroende på instabilitet i
ocklusionen, bör detta korrigeras i syfte att skapa en mandibulär stabilitet
och därmed reducera den biomekaniska belastningen av käkledens vävnader.
I en prospektiv observationsstudie [1] baserad på 308 universitetsstuderande var mandibulär instabilitet relaterad till en förekomst men inte till
en incidens av käkledssymtom. I en tvärsnittsstudie [2] hade 30 procent av
de med diskförskjutning en enkelsidig tandkontakt vid sammanbitning jämfört med 4 procent av de som inte hade någon diskförskjutning. I en jämförelse mellan patienter med diskförskjutning eller käkledsartros och en symtomfri kontrollgrupp förklarade ocklusala faktorer 4,8–27,1 procent av tillståndet [3]. Patienter med en diskförskjutning hade sämre tuggförmåga och
mindre tandkontaktyta vid sammanbitning och lägre bitkraft jämfört med
kontrollgruppen [4]. I en två års prospektiv observationsstudie blev 91 procent av patienter med en unilateral diskförskjutning förbättrade efter behandling med en stabiliseringsskena i kombination med ocklusal korrigering
[5].
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter är rapporterade.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid en symtomatisk diskförskjutning utan återgång ger ocklusala korrigeringar en låg kostnad per vunnen effekt. Med tanke på att åtgärden kan innefatta antingen uppbyggnad av tänder med exempelvis komposit eller att tänderna slipas är det svårt att mer precist ange någon kostnad. Kostnaden kan
uppskattas till cirka 2 000 kronor (75 minuter inklusive kontroll). Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på expertgruppsbedömningen.
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E5.1
Tillstånd: Handikappande symtomatisk diskförskjutning utan
återgång som inte lindrats efter reversibel behandling
Åtgärd: Diskektomi
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en mycket stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 1 är
den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Diskektomi har en god effekt
och möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att
behandlingen inte är kostnadseffektiv jämfört med artroskopi och artrocentes.
Effekten av behandlingen har bedömts med stöd från ett vetenskapligt underlag.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär mycket stor påverkan på den orala hälsan till följd av en
stor grad av smärta, en mycket stor grad av vävnadsskada, en mycket stor
grad av påverkan på förmågan att äta, tugga och tala, en mycket stor psykosocial påverkan, en stor risk för smärta, en stor risk för vävnadsskador, en
stor risk för påverkan på käkfunktionen och en stor risk för psykosocial påverkan.
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Vilka studier ingår i granskningen?
I litteratursökningen identifierades tre prospektiva observationsstudier,
varav två med mycket lång uppföljningstid [1-3]. Från dessa studier redovisas utfallsmåtten smärta vid funktion (VAS), AAOMS (American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons 1984 criteria) kriterier för ett lyckat
resultat efter en käkledsoperation samt gapförmågan i millimeter före och
efter operationen.
Tre randomiserade kontrollerade studier omfattande 91 patienter med
uppföljningstider på ett till fem år jämförde diskektomi, diskreponering och
artroskopi [4-6].
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

Vid en handikappande symtomatisk diskförskjutning utan återgång som inte
har lindrats efter en reversibel behandling har diskektomi
 hög effekt på smärtan vid funktionen (låg evidensstyrka)
 hög effekt på den globala förbättringen (låg evidensstyrka)
 måttlig effekt på gapförmågan (låg evidensstyrka)
 vid långtidsuppföljningar likvärdig effekt som artroskopi på smärtan (låg
evidensstyrka)
 vid långtidsuppföljningar likvärdig effekt som artroskopi på käkfunktionen (låg evidensstyrka)
 vid långtidsuppföljningar likvärdig effekt som artroskopi på gapförmågan
(låg evidensstyrka).
Diskektomi medför en tydligt förbättrad käkfunktion med en ökad gapförmåga på 32–44 procent (alla tre observationsstudier) [1-3] och 90–96 procents smärtreduktion (två av studierna) [1, 2]. AAOMS kriterier användes i
två av studierna med lyckat resultat för 85 procent [2] och 83 procent [6] av
patienterna.
Artroskopisk behandling, diskektomi eller diskreponering gav samtliga
jämförbara goda behandlingsresultat för de använda effektmåtten. Inga signifikanta skillnader noterades vid jämförelse mellan en artroskopisk och en
öppen kirurgisk behandling. Öppen kirurgi gav i en av studierna [5] en
snabbare symtomlindring jämfört med artroskopi.
Atroskopi är mindre invasiv än öppen kirurgi och utförs som regel i lokalanestesi medan öppen kirurgi kräver narkos.
I en av studierna [6] har även operationstiden och sjukskrivningsdagarna
registrerats. Artroskopi innebar en kortare operationstid (25 minuter mot 70
minuter för öppen kirurgi) och färre sjukskrivningsdagar (noll–två dagar
mot två–tre veckor för öppen kirurgi).
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Komplikationer har registrerats i samtliga studier. Inga komplikationer som
medfört några bestående men för patienten har rapporterats.
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Hälsoekonomisk bedömning
Vid en handikappande symtomatisk diskförskjutning utan återgång som inte
har lindrats efter en reversibel behandling är åtgärden diskektomi inte kostnadseffektiv jämfört med artroskopi eller artrocentes. Kostnaden för en diskektomi skattas till cirka 23 000 kronor (enligt ett listpris från S:a Regionvårdsnämnden 2009). Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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E5.2
Tillstånd: Handikappande symtomatisk diskförskjutning utan
återgång som inte lindrats efter reversibel behandling
Åtgärd: Artroskopi
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en mycket stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 1 är
den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Artroskopi har en god effekt
och möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att
behandlingen är kostnadseffektiv jämfört med diskektomi och att kostnaden per
vunnen effekt är likvärdig med den för artrocentes. Effekten av behandlingen har
bedömts med stöd från ett vetenskapligt underlag.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en mycket stor påverkan på den orala hälsan till följd av
en stor grad av smärta, en mycket stor grad av vävnadsskada, en mycket stor
grad av påverkan på förmågan att äta, tugga och tala, en mycket stor psykosocial påverkan, en stor risk för smärta, en stor risk för vävnadsskador, en
stor risk för påverkan på käkfunktionen och en stor risk för psykosocial påverkan.
Vilka studier ingår i granskningen?
I litteratursökningen identifierades en systematisk översikt [1] som inkluderar sju RCT [2-8] omfattande 349 patienter. Två av studierna [5, 6] jämför
artroskopi med artrocentes. De övriga fem jämför artroskopi mot öppen käkledskirurgi eller andra behandlingar [2-4, 6-8]. Redovisade utfallsmått var
smärta vid funktion (VAS; Symptom Severity Index), käkfunktion (Mandibular Function Impairment Questionnaire; Craniomandibulärt index).
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

Vid en handikappande symtomatisk diskförskjutning utan återgång som inte
har lindrats efter en reversibel behandling har artroskopi vid långtidsuppföljningar
 likvärdig effekt med diskektomi på smärtan (låg evidensstyrka)
 likvärdig effekt med diskektomi på käkfunktionen (låg evidensstyrka)
 likvärdig effekt med diskektomi på gapförmågan (låg evidensstyrka).
I jämförelse mellan artroskopisk behandling och diskektomi var effekten på
smärta 12 månader efter ingreppet (n = 81) signifikant bättre för öppen kirurgi (effekt storlek 0.45 (95% CI 0.01 – 0.89). Vid bedömning av käkfunkt-
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ion (MFIQ, n=40) och kliniska mått (maximal gapförmåga, palpationssmärta, käkledsljud) var det likvärdiga behandlingsresultat (OR = 1, 95% CI
0,45 – 2.21). Vid jämförelse mellan artroskopisk behandling och artrocentes
förelåg ingen skillnad för smärta 12 månader efter ingreppen men gapförmågan förbättrades mer efter artroskopi (effekt storlek 5.28 (95% CI 3.46 –
7.1). Öppen kirurgi gav i en av studierna [3] en snabbare symtomlindring
jämfört med artroskopi. Resultaten indikerar att artroskopi är jämförbar med
öppenkirurgi och bör därför vara förstahandsvalet vid kirurgiska behandlingar av diskförskjutningar utan återgång som inte har lindrats efter en reversibel behandling eftersom denna behandling är mindre invasiv än öppen
kirurgi och som regel utförs i lokalanestesi medan öppen kirurgi kräver narkos. I en av studierna [4] har även operationstiden och sjukskrivningsdagarna registrerats. Artroskopi innebar en kortare operationstid (25 minuter mot
70 minuter för öppen kirurgi) och färre sjukskrivningsdagar (noll–två dagar
mot två–tre veckor för öppen kirurgi).
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga komplikationer som innebär några bestående men för patienten är rapporterade för vare sig artroskopi eller öppen käkledskirurgi. Öppen käkledskirurgi kan dock innebära en övergående nervpåverkan för ett litet antal
patienter. Denna risk är praktiskt taget obefintlig vid artroskopi.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid en handikappande symtomatisk diskförskjutning utan återgång som inte
har lindrats efter en reversibel behandling är artroskopi mer kostnadseffektiv
jämfört med diskektomi. Kostnaden för artroskopi skattas till cirka 12 000
kronor (enligt ett listpris från S:a Regionvårdsnämnden 2009). Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.

Referenser
1.

2.

3.

4.

Rigon, M, Pereira, LM, Bortoluzzi, MC, Loguercio, AD, Ramos,
AL, Cardoso, JR. Arthroscopy for temporomandibular disorders.
Cochrane database of systematic reviews (Online). 2011;
(5):CD006385.
Politi, M, Sembronio, S, Robiony, M, Costa, F, Toro, C, Undt, G.
High condylectomy and disc repositioning compared to arthroscopic
lysis, lavage, and capsular stretch for the treatment of chronic closed
lock of the temporomandibular joint. Oral surgery, oral medicine,
oral pathology, oral radiology, and endodontics. 2007; 103(1):27-33.
Schiffman, EL, Look, JO, Hodges, JS, Swift, JQ, Decker, KL,
Hathaway, KM, et al. Randomized effectiveness study of four
therapeutic strategies for TMJ closed lock. Journal of dental
research; 2007. p. 58-63.
Holmlund, AB, Axelsson, S, Gynther, GW. A comparison of
discectomy and arthroscopic lysis and lavage for the treatment of

561

5.

6.

7.

8.

chronic closed lock of the temporomandibular joint: a randomized
outcome study. Journal of oral and maxillofacial surgery : official
journal of the American Association of Oral and Maxillofacial
Surgeons; 2001. p. 972-7; discussion 7-8.
Goudot, P, Jaquinet, AR, Hugonnet, S, Haefliger, W, Richter, M.
Improvement of pain and function after arthroscopy and
arthrocentesis of the temporomandibular joint: a comparative study.
J Craniomaxillofac Surg. 2000; 28(1):39-43.
Fridrich, KL, Wise, JM, Zeitler, DL. Prospective comparison of
arthroscopy and arthrocentesis for temporomandibular joint
disorders. Journal of oral and maxillofacial surgery : official journal
of the American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons;
1996. p. 816-20; discussion 21.
Miyamoto, H, Sakashita, H, Miyata, M, Goss, AN. Arthroscopic
surgery of the temporomandibular joint: comparison of two
successful techniques. The British journal of oral & maxillofacial
surgery. 1999; 37(5):397-400.
Stegenga, B, de Bont, LG, Dijkstra, PU, Boering, G. Short-term
outcome of arthroscopic surgery of temporomandibular joint
osteoarthrosis and internal derangement: a randomized controlled
clinical trial. The British journal of oral & maxillofacial surgery.
1993; 31(1):3-14.

E5.3
Tillstånd: Handikappande symtomatisk diskförskjutning utan
återgång som inte lindrats efter reversibel behandling
Åtgärd: Artrocentes
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en mycket stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 1 är
den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Artrocentes har en god effekt
och möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Effekten är dock något sämre
jämfört med artroskopi eller diskektomi. Socialstyrelsen har bedömt att behandlingen är kostnadseffektiv jämfört med diskektomi och att det inte är någon avgörande skillnad i kostnadseffektivitet jämfört med artroskopi. Effekten av behandlingen har bedömts med stöd från ett vetenskapligt underlag.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en mycket stor påverkan på den orala hälsan till följd av
en stor grad av smärta, en mycket stor grad av vävnadsskada, en mycket stor
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grad av påverkan på förmågan att äta, tugga och tala, en mycket stor psykosocial påverkan, en stor risk för smärta, en stor risk för vävnadsskador, en
stor risk för påverkan på käkfunktionen och en stor risk för psykosocial påverkan.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det finns två randomiserade kontrollerade studier med uppföljningstiden 12
månader [1] respektive 26 månader [2] som har jämfört effekten av en artrocentes med en artroskopisk behandling. Utfallsmåtten har varit smärtreduktion vid funktion (VAS), förmåga att äta och tugga (VAS) samt förbättrad
gapförmåga. I båda studierna hade icke-kirurgiska behandlingar först utförts
och endast patienter med dåliga resultat av denna behandling randomiserades till de alternativa kirurgiska behandlingarna.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

Vid en handikappande symtomatisk diskförskjutning utan återgång som inte
har lindrats efter en reversibel behandling har åtgärden artrocentes
 likvärdig effekt som artroskopi på smärtan (låg evidensstyrka)
 sämre effekt på gapförmågan än artroskopi (låg evidensstyrka)
 låg till måttlig effekt på förmågan att äta och tugga (expertgruppsbedömning).
Båda metoderna visade en signifikant reduktion av smärtan 12–26 månader
efter ingreppet. Båda metoderna gav en signifikant förbättrad gapförmåga,
men förbättringen var signifikant större för artroskopi. En studie [2] undersökte tuggförmågan och rapporterade en liten förbättring. Resultaten indikerar att båda metoderna kan användas som förstahandsval vid kirurgiska behandlingar av diskförskjutningar utan återgång, men artrocentes är den
minst invasiva metoden och bör användas i första hand.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Ett fåtal komplikationer finns rapporterade [1] för båda metoderna, dock
inga som innebar några bestående men för patienterna.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid en handikappande symtomatisk diskförskjutning utan återgång som inte
har lindrats efter en reversibel behandling är åtgärden artrocentes kostnadseffektiv jämfört med diskektomi. Ingen avgörande skillnad i kostnadseffektiviteten jämfört med artroskopi föreligger. Kostnaden för artrocentes skatttas som något lägre än för artroskopi där kostnaden är cirka 12 000 kronor
(enligt ett listpris från S:a Regionvårdsnämnden 2009). Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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E6.1
Tillstånd: Käkledssmärta (artralgi)
Åtgärd: Rörelseträning (passiv töjning, leddistraktion, stretch,
underkäksrörelser med motstånd, koordinationsträning och
hållningsträning)
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Motorisk aktivering har en låg till
måttlig effekt och därmed möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden för behandlingen är låg per vunnen effekt.
Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga
underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en stor
grad av smärta eller obehag, en måttlig grad av sjukdom eller vävnadsskada,
en måttlig grad av nedsatt förmåga att äta, tugga och tala, en stor grad av
påverkan psykologiskt och socialt, en stor risk för smärta eller obehag, en
måttlig risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en måttlig risk för nedsatt
förmåga att äta, tugga och tala samt en stor risk för påverkan psykologiskt
och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
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Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

Vid käkledssmärta (artralgi) har rörelseträning (passiv töjning, leddistraktion, stretch, underkäksrörelser med motstånd, koordinationsträning och
hållningsträning)
 låg till måttlig effekt på smärtan och på gapförmågan (expertgruppsbedömning)
 låg till måttlig effekt på en allmän förbättring av tillståndet och på en
förbättrad livskvalitet (expertgruppsbedömning)
 som tillägg till en bettskena ingen ytterligare smärtminskande effekt (expertgruppsbedömning).
Underlaget består av en randomiserad kontrollerad studie [1] och två observationsstudier, varav en långtidsuppföljning, som har undersökt effekten av
passiv töjning, leddistraktion, isometriska rörelser, koordination, ledmobilisering, hållningskorrektion och avslappning på 46 patienter [2, 3].
Behandlingar med rörelseträning hos patienter med käkledssmärta leder
inte till någon ytterligare minskning av smärtan jämfört med enbart behandlingar med en bettskena, men de minskar smärtan under tuggning och vila
med 84 procent respektive 100 procent jämfört med ingen behandling (kontrollgrupp är samma patienter där kontrolltid innebär den tid som dessa patienter väntar på behandling). 75 procent av patienterna upplevde en utmärkt
eller distinkt förbättring av smärtan i vila och 80 procent upplevde mindre
smärta vid funktion efter rörelseträningen, medan ingen upplevde någon
förbättring under kontrolltiden. Behandlingen ökar gapförmågan med cirka
4 mm (3–6 mm) mer än enbart behandling med en bettskena eller ingen behandling. Rörelseträningen förbättrade livskvaliteten (minskad påverkan på
dagliga funktioner) med 72 procent jämfört med 3 procent under kontrolltiden. Behandlingsresultatet var ytterligare något förbättrat efter tre år.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter är rapporterade.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid käkledssmärta (artralgi) ger åtgärden rörelseträning (passiv töjning,
leddistraktion, stretch, underkäksrörelser med motstånd, koordinationsträning och hållningsträning) en låg till måttlig effekt på smärtlindring, gapförmåga och förbättrad livskvalitet. Åtgärden bedöms generera en låg kostnad per vunnen effekt (sammanvägd bedömning av flera utfallsmått). Åtgärden är beräknad så att information och rådgivning ligger som bas (40
minuter) och till detta läggs rörelseträning (30 minuter), vilket är sammanlagt 70 minuter. Kostnaden skattas till högst 2 000 kronor (enligt referensprislistan). Beräknad utifrån att cirka 80 procent upplever en smärtreduktion
blir kostnaden per hjälpt patient cirka 2 500 kronor. Det hälsoekonomiska
underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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E6.2
Tillstånd: Käkledssmärta (artralgi)
Åtgärd: Terapilaser
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Terapilaser har ingen till låg effekt
och en mycket liten möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden för behandlingen är mycket hög per vunnen effekt.
Effekten av behandlingen har bedömts både med stöd från ett vetenskapligt underlag och av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget
delvis är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en stor
grad av smärta eller obehag, en måttlig grad av sjukdom eller vävnadsskada,
en måttlig grad av nedsatt förmåga att äta, tugga och tala, en stor grad av
påverkan psykologiskt och socialt, en stor risk för smärta eller obehag, en
måttlig risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en måttlig risk för nedsatt
förmåga att äta, tugga och tala samt en stor risk för påverkan psykologiskt
och socialt.
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Vilka studier ingår i granskningen?
Litteratursökningen identifierade fyra randomiserade kontrollerade studier
omfattande 229 patienter, där uppföljningen utfördes direkt efter avslutad
behandling samt upp till två månader efter avslutad behandling [1-4]. I en
studie var korttidseffekten av terapilaser signifikant bättre än för placebolaser och behandling med NSAID [4]. Studierna utvärderade effekten på
smärtan, gapförmågan, palpationssmärtan och smärttrösklarna vid behandling med terapilaser jämfört med placebo.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

Vid käkledssmärta (artralgi) har terapilaser
 ingen till låg effekt på smärtan (låg evidensstyrka)
 ingen till låg effekt på gapförmågan (expertgruppsbedömning).
Resultatet från de fyra randomiserade kontrollerade studierna visade att
både terapilaser och placebo reducerade käkledssmärtan signifikant, med 80
procents respektive 52 procents smärtreduktion. Skillnaden mellan grupperna var obetydlig. Ingen signifikant skillnad förelåg mellan behandlingen och
placebo avseende maximal gapförmåga.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter är rapporterade.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid käkledssmärta har terapilaser ingen till låg effekt på smärtlindring och
en förbättrad gapförmåga. Eftersom behandlingskostnaden med laser är hög
genererar detta en mycket hög kostnad per vunnen effekt. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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E6.3
Tillstånd: Käkledssmärta (artralgi)
Åtgärd: Pulserande elektromagnetiska fält
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Pulserande elektromagnetiska fält
har ingen till låg effekt och därmed en mycket liten möjlighet att positivt påverka
den orala hälsan. Metoden är sällsynt i Sverige. Socialstyrelsen har bedömt att
kostnaden för metoden är mycket hög per vunnen effekt. Effekten har bedömts av
Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en stor
grad av smärta eller obehag, en måttlig grad av sjukdom eller vävnadsskada,
en måttlig grad av nedsatt förmåga att äta, tugga och tala, en stor grad av
påverkan psykologiskt och socialt, en stor risk för smärta eller obehag, en
måttlig risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en måttlig risk för nedsatt
förmåga att äta, tugga och tala samt en stor risk för påverkan psykologiskt
och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid käkledssmärta (artralgi) har pulserande elektromagnetiska fält ingen
till låg effekt på smärtan, de dagliga aktiviteterna och gapförmå6gan (expertgruppsbedömning).
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Underlaget består av en randomiserad kontrollerad studie inkluderande 78
patienter med fyra månaders uppföljning [1]. Studien utvärderar effekten av
pulserande elektromagnetiska fält jämfört med placebo avseende smärtlindring, dagliga aktiviteter och gapförmåga. Ingen signifikant skillnad förelåg
mellan aktiva behandlingen och placebo avseende smärtlindring, dagliga
aktiviteter och gapförmåga. Det finns ingen klinisk erfarenhet av metoden i
Sverige. Enligt SBU:s slutsats [2] är det vetenskapliga underlaget motsägande när det gäller de smärtlindrande effekterna generellt i kroppen av
magnetterapi.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter är rapporterade.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid käkledssmärta har pulserande elektromagnetiska fält ingen till låg effekt
på smärtan och gapförmågan. Eftersom behandlingskostnaden med pulserande elektromagnetiska fält är hög genererar detta en mycket hög kostnad
per vunnen effekt. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning
som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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E6.4
Tillstånd: Käkledssmärta (artralgi)
Åtgärd: Icke invasiv radiofrekvensterapi (värmeterapi)
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Icke invasiv radiofrekvensterapi har
en måttlig effekt och därmed möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Metoden är sällsynt i Sverige. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per vunnen
effekt är måttlig. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom
det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en stor
grad av smärta eller obehag, en måttlig grad av sjukdom eller vävnadsskada,
en måttlig grad av nedsatt förmåga att äta, tugga och tala, en stor grad av
påverkan psykologiskt och socialt, en stor risk för smärta eller obehag, en
måttlig risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en måttlig risk för nedsatt
förmåga att äta, tugga och tala samt en stor risk för påverkan psykologiskt
och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid käkledssmärta (artralgi) har icke invasiv radiofrekvensterapi en måttlig korttidseffekt på smärtan och gapförmågan (expertgruppsbedömning).
Litteratursökningen består av en dubbelblind randomiserad kontrollerad
studie omfattande 40 patienter med två veckors uppföljning [1]. Studien
utvärderar effekten av icke invasiv radiofrekvensterapi jämfört med placebo
med utfallsmåtten smärta och gapförmåga. Resultaten visade att radiofrekvensterapi hade en måttlig effekt på smärtlindring och ökad gapförmåga.
Effekten var signifikant bättre jämfört med placebo. Det finns ingen klinisk
erfarenhet av metoden i Sverige.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter är rapporterade.
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Hälsoekonomisk bedömning
Vid käkledssmärta ger åtgärden icke invasiv radiofrekvensterapi (värmeterapi) en måttlig kostnad per vunnen effekt (sammanvägd bedömning av
flera utfallsmått). Åtgärden innebär sex behandlingar under två veckor (à 30
minuter) till en kostnad av cirka 6 000 kronor (enligt referensprislistan). Det
hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en
expertgruppsbedömning.
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E6.5
Tillstånd: Käkledssmärta (artralgi)
Åtgärd: Capsaicinkräm
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. En 0,025-procentig capsaicinkräm
fyra gånger per dag i fyra veckor har en måttlig temporär effekt och därmed möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per vunnen effekt är måttlig. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens
expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en stor
grad av smärta eller obehag, en måttlig grad av sjukdom eller vävnadsskada,
en måttlig grad av nedsatt förmåga att äta, tugga och tala, en stor grad av
påverkan psykologiskt och socialt, en stor risk för smärta eller obehag, en
måttlig risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en måttlig risk för nedsatt
förmåga att äta, tugga och tala samt en stor risk för påverkan psykologiskt
och socialt.
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Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

 Vid smärta i småleder ger en lokal behandling med capsaicin smärtlindring. Antalet patienter som behöver behandlas för att uppnå 50 procents
smärtlindring var åtta (NNT, Number Needed to Treat = 8) (SBU evidensstyrka 1).
 Vid käkledssmärta (artralgi) har en lokal behandling med capsaicin en
måttlig temporär effekt på smärtan och en låg effekt på den globala förbättringen, de dagliga aktiviteterna, gapförmågan samt ledömheten (expertgruppsbedömning).
En randomiserad kontrollerad studie med 30 patienter och fyra veckors uppföljning identifierades [1]. Studien jämförde behandling med en
capsaicinkräm (0,025-procentig, fyra gånger per dag) med en placebokräm
på utfallsmåtten smärta, påverkan av smärta på dagliga funktioner, palpationssmärta och gapförmåga. Behandlingen minskade käkledsmärtan vid
behandlingstillfället med 54 procent och smärtan med 42 procent, jämfört
med 40 procent respektive 27 procent för placebokrämen. Den globala förbättringen var likvärdig, 4,3 respektive 4,5 på skalan 0–10. Smärtans påverkan på de dagliga aktiviteterna minskade med 3 procent i båda grupperna
medan gapförmågan ökade med 3 respektive 7 procent och palpationssmärtan över käkleden minskade med 27 respektive 23 procent. Skillnad mellan
capsaicin- och placebokrämen var inte signifikant.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Två individer avbröt capsaicinbehandlingen. Den vanligaste bieffekten var
sveda och rodnad av mild till måttlig intensitet.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid käkledssmärta ger en 0,025-procentig capsaicinkräm fyra gånger per
dag i fyra veckor en måttlig kostnad per vunnen effekt (sammanvägd bedömning av flera utfallsmått). Faktaunderlaget är motstridigt avseende effektstorleken, och kostnadseffektiviteten är därför svårbedömd. En tub (45
g) kostar 245 kronor och till detta ska läggas kostnaden för besöket till en
tandläkare. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är
baserad på en expertgruppsbedömning.

Referenser
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Winocur, E, Gavish, A, Halachmi, M, Eli, I, Gazit, E. Topical
application of capsaicin for the treatment of localized pain in the
temporomandibular joint area. Journal of orofacial pain. 2000;
14(1):31-6.

E6.6
Tillstånd: Käkledssmärta (artralgi)
Åtgärd: Glukokortikoid intraartikulärt
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Intraartikulärt administrerad glukokortikoid har en måttlig effekt och därmed möjlighet att positivt påverka den
orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per vunnen effekt är måttlig. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en stor
grad av smärta eller obehag, en måttlig grad av sjukdom eller vävnadsskada,
en måttlig grad av nedsatt förmåga att äta, tugga och tala, en stor grad av
påverkan psykologiskt och socialt, en stor risk för smärta eller obehag, en
måttlig risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en måttlig risk för nedsatt
förmåga att äta, tugga och tala samt en stor risk för påverkan psykologiskt
och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid käkledssmärta (artralgi) har behandlingar med glukokortikoid, administrerat intraartikulärt, en måttlig effekt på smärtan och gapförmågan
(expertgruppsbedömning).
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Litteratursökningen resulterade i en klinisk kontrollerad studie omfattande
33 personer som behandlades med intraartikulärt administrerat glukokortikoid och en jämförelsegrupp med ocklusal behandling, och två års uppföljning [1]. Intraartikulärt administrerat glukokortikoid gav en minskning av
symtomens svårighetsgrad enligt en global skattning (49 procent) liksom på
de kliniska dysfunktionstecknen (68 procent) jämfört med 38 procent respektive 4 procent i jämförelsegruppen. I båda grupperna reducerades symtomen. För den kliniska dysfunktionssumman var skillnaden signifikant
mellan behandlingarna.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter är rapporterade.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid käkledssmärta ger intraartikulärt administrerat glukokortikoid en måttlig effekt på smärtan och gapförmågan. Kostnaden bedöms som låg per
vunnen effekt. Kostnaden är skattad utifrån att åtgärden tar en timme i anspråk, motsvarande cirka 1 700 kronor (enligt referensprislistan). Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.

Referenser
1.

Kopp, S, Wenneberg, B. Effects of occlusal treatment and
intraarticular injections on temporomandibular joint pain and
dysfunction. Acta odontologica Scandinavica. 1981; 39(2):87-96.
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E6.7
Tillstånd: Käkledssmärta (artralgi)
Åtgärd: Natriumhyaluronat intraartikulärt
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Intraartikulär administrering av
natriumhyaluronat har en låg till måttlig effekt och viss möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per vunnen effekt är måttlig till hög och att behandlingen inte är kostnadseffektiv jämfört med
intraartikulärt administrerat glukokortikoid. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en stor
grad av smärta eller obehag, en måttlig grad av sjukdom eller vävnadsskada,
en måttlig grad av nedsatt förmåga att äta, tugga och tala, en stor grad av
påverkan psykologiskt och socialt, en stor risk för smärta eller obehag, en
måttlig risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en måttlig risk för nedsatt
förmåga att äta, tugga och tala samt en stor risk för påverkan psykologiskt
och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Underlaget som har identifierats är inte av tillräcklig kvalitet för att Socialstyrelsen ska kunna evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp
tagit ställning till behandlingens effekter.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

Vid käkledssmärta (artralgi) har natriumhyaluronat, administrerat intraartikulärt,
 låg till måttlig korttidseffekt på smärtan (expertgruppsbedömning)
 måttlig till hög korttidseffekt på den globala förbättringen (expertgruppsbedömning)
 låg korttidseffekt på de kliniska dysfunktionstecknen (expertgruppsbedömning).
En randomiserad kontrollerad studie med 33 patienter och uppföljning i fyra
veckor identifierades [1]. Patienterna hade före den farmakologiska behandlingen behandlats konservativt utan någon effekt. Smärtans intensitet (VAS)
minskade med 30 procent och den globala förbättringen angavs till 72 pro-
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cent, medan den kliniska dysfunktionssumman förbättrades med 24 procent
efter en intraartikulär behandling med natriumhyaluronat. Som jämförelse
gav glukokortikoid en likvärdig effekt.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter är rapporterade.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid käkledssmärta har en intraartikulär administrering av natriumhyaluronat
en låg till måttlig korttidseffekt på smärtan, en måttlig till hög korttidseffekt
på den globala förbättringen samt en låg korttidseffekt på de kliniska dysfunktionstecknen. Kostnaden är skattad utifrån att åtgärden tar en timme i
anspråk, motsvarande cirka 1 700 kronor (enligt referensprislistan) plus en
hög merkostnad för materialet. Åtgärden genererar en måttlig till hög kostnad per vunnen effekt och bedöms inte vara kostnadseffektiv jämfört med
en intraartikulär administrering av glukokortikoid. Det hälsoekonomiska
underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.

Referenser
1.

Kopp, S, Wenneberg, B, Haraldson, T, Carlsson, GE. The short-term
effect of intra-articular injections of sodium hyaluronate and
corticosteroid on temporomandibular joint pain and dysfunction.
Journal of oral and maxillofacial surgery : official journal of the
American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons. 1985;
43(6):429-35.
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E6.8
Tillstånd: Käkledssmärta (artralgi)
Åtgärd: Ketamin intraartikulärt
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Intraartikulär administrering av ketamin har låg effekt och en liten möjlighet att positivt påverka den orala hälsan.
Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per vunnen effekt är hög. Effekten har
bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är
bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en stor
grad av smärta eller obehag, en måttlig grad av sjukdom eller vävnadsskada,
en måttlig grad av nedsatt förmåga att äta, tugga och tala, en stor grad av
påverkan psykologiskt och socialt, en stor risk för smärta eller obehag, en
måttlig risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en måttlig risk för nedsatt
förmåga att äta, tugga och tala samt en stor risk för påverkan psykologiskt
och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Underlaget som har identifierats är inte av tillräcklig kvalitet för att Socialstyrelsen ska kunna evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp
tagit ställning till behandlingens effekter.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

Vid käkledssmärta (artralgi) har ketamin, administrerat intraartikulärt,
 låg korttidseffekt på smärtan, med en effekt som är jämförbar med effekten av en intraartikulärt administrerad fysiologisk koksaltlösning (expertgruppsbedömning)
 låg korttidseffekt på gapförmågan, med en effekt som är jämförbar med
effekten av en intraartikulärt administrerad fysiologisk koksaltlösning
(expertgruppsbedömning)
 låg korttidseffekt på tryckömheten över leden, med en effekt som är jämförbar med effekten av en intraartikulärt administrerad fysiologisk koksaltlösning (expertgruppsbedömning).
En randomiserad kontrollerad studie med crossoverdesign identifierades
som omfattade 18 patienter med artralgi, 20–39 år, varav 15 kvinnor [1]. I

577

studien jämfördes intraartikulära behandlingar med ketamin (0,2 ml, 10 mM
= 0,55 mg) med intraartikulära injektioner av en fysiologisk koksaltlösning.
Resultaten visade en smärtminskning enligt VAS efter 24 timmar på 14 procent efter ketaminet och 20 procent efter den fysiologiska koksaltlösningen.
Varken smärtan vid gapning eller smärttröskeln för tryck uppvisade några
signifikanta effekter över tid eller mellan grupperna. Toleranströskeln för
tryck minskade över tid men uppvisade ingen signifikant skillnad mellan
grupperna.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter är rapporterade.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid käkledssmärta ger intraartikulära administreringar av ketamin en låg
effekt på smärtan och gapförmågan. Kostnaden bedöms vara hög per vunnen effekt (sammanvägd bedömning av flera utfallsmått). Kostnaden är
skattad utifrån att åtgärden tar en timme i anspråk, motsvarande cirka 1 700
kronor (enligt referensprislistan). Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av
en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.

Referenser
1.

Ayesh, EE, Jensen, TS, Svensson, P. Effects of intra-articular
ketamine on pain and somatosensory function in temporomandibular
joint arthralgia patients. Pain. 2008; 137(2):286-94.
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E6.9
Tillstånd: Käkledssmärta (artralgi)
Åtgärd: Antiinflammatorika (NSAID)
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. NSAID medicinering har god effekt
och därmed möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har
bedömt att kostnaden per vunnen effekt är låg. Det finns en viss risk för biverkningar. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en stor
grad av smärta eller obehag, en måttlig grad av sjukdom eller vävnadsskada,
en måttlig grad av nedsatt förmåga att äta, tugga och tala, en stor grad av
påverkan psykologiskt och socialt, en stor risk för smärta eller obehag, en
måttlig risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en måttlig risk för nedsatt
förmåga att äta, tugga och tala samt en stor risk för påverkan psykologiskt
och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Litteratursökningen identifierade två randomiserade kontrollerade studier
med 68 respektive 32 patienter och med fyra–sex veckors uppföljning [1, 2].
Studierna utvärderade effekten av NSAID jämfört med placebo på utfallsmåtten smärta och gapförmåga.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

 Artros och artritsmärtor generellt i kroppen lindras till minst cirka 30
procent av NSAID eller coxiber (SBU evidensstyrka 1).
Vid käkledssmärta (artralgi) har en farmakologisk behandling med NSAID
 måttlig korttidseffekt på smärtan (måttlig evidensstyrka)
 måttlig effekt på gapförmågan (expertgruppsbedömning).
Den ena randomiserade kontrollerade studien [1] visade att 82 procent av
dem som fick naproxen, 67 procent av dem som fick celecoxcib och 36 procent i placebogruppen erhöll 50 procents smärtreduktion. Skillnaden var
signifikant mellan naproxen och de båda andra grupperna. Gapförmågan
ökade med 12,6 mm efter en behandling med naproxen jämfört med 7,3 mm
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i kontrollgruppen och 8,2 mm för dem som fick celecoxib. Skillnaden var
statistiskt signifikant. Livskvaliteten förbättrades något för naproxengruppen
men skillnaden var inte signifikant. Den andra studien [2] visade att andelen
med dagliga käkledssmärtor minskade signifikant (31 procent) för dem som
fick diklofenac jämfört med dem som fick placebo (6 procent). Sammantaget visade studierna att NSAID hade 25–46 procents bättre smärtreduktion
jämfört med placebo.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
5 av 16 patienter (31 procent) som fick diklofenac upplevde biverkningar i
form av magsmärtor, kräkningar, diaréer, trötthet eller muntorrhet. Som
jämförelse förelåg inga biverkningar i placebogruppen. 13 av 22 patienter
(59 procent) som erhöll naproxen upplevde biverkningar, framför allt från
mag- och tarmkanalen (59 procent) och i form av huvudvärk (27 procent)
medan motsvarande frekvenser i kontrollgruppen var 50, 32 respektive 18
procent.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid käkledssmärta har NSAID en måttlig korttidseffekt på smärtan och gapförmågan. Åtgärden bedöms generera en låg kostnad per vunnen effekt mätt
som smärtlindring. Om risken för biverkningar inkluderas ökar kostnaden
per vunnen effekt. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning
som är baserad på faktagruppens slutsatser.

Referenser
1.

2.

Ta, LE, Dionne, RA. Treatment of painful temporomandibular joints
with a cyclooxygenase-2 inhibitor: a randomized placebo-controlled
comparison of celecoxib to naproxen. Pain. 2004; 111(1-2):13-21.
Ekberg, EC, Kopp, S, Åkerman, S. Diclofenac sodium as an
alternative treatment of temporomandibular joint pain. Acta
odontologica Scandinavica. 1996; 54(3):154-9.
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E6.10
Tillstånd: Käkledssmärta (artralgi)
Åtgärd: Bettskena
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Bettskenor har måttlig till god effekt
och därmed möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har
bedömt att kostnaden per vunnen effekt är låg. Effekten av behandlingen har bedömts med stöd från ett vetenskapligt underlag.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en stor
grad av smärta eller obehag, en måttlig grad av sjukdom eller vävnadsskada,
en måttlig grad av nedsatt förmåga att äta, tugga och tala, en stor grad av
påverkan psykologiskt och socialt, en stor risk för smärta eller obehag, en
måttlig risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en måttlig risk för nedsatt
förmåga att äta, tugga och tala samt en stor risk för påverkan psykologiskt
och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
I litteratursökningen identifierades tre randomiserade kontrollerade studier,
omfattade totalt 115 personer [1-3]. Studierna redovisar utfallet av behandlingar med bettskenor på effektmåtten smärta, palpationssmärta och gapförmåga.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

Vid käkledssmärta (artralgi) har behandlingar med bettskenor
 måttlig till hög effekt på smärtan (låg evidensstyrka)
 låg till måttlig effekt på gapförmågan (måttlig evidensstyrka).
Behandling med bettskenor gav en smärtreduktion med 23 VAS-enheter och
83–86 procent på käkledssmärtan, och en reduktion av rörelsesmärtan med
25 VAS-enheter. Endast två studier har angivit värden på gapförmågan, som
ökade 6 respektive 7 mm (17 procent respektive 26 procent) efter behandling med bettskenor.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter är rapporterade.
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Hälsoekonomisk bedömning
Vid käkledssmärta har behandlingar med bettskenor en måttlig till hög effekt på käkledssmärtan och en låg till måttlig effekt på gapförmågan. Kostnaden för en stabiliseringsskena är cirka 3 000 kronor (enligt referensprislistan). Åtgärden genererar en låg kostnad per vunnen effekt (sammanvägd
bedömning av flera utfallsmått). Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av
en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.

Referenser
1.

2.

3.

Ismail, F, Demling, A, Hessling, K, Fink, M, Stiesch-Scholz, M.
Short-term efficacy of physical therapy compared to splint therapy in
treatment of arthrogenous TMD. Journal of oral rehabilitation; 2007.
p. 807-13.
Conti, PC, dos Santos, CN, Kogawa, EM, de Castro Ferreira Conti,
AC, de Araujo Cdos, R. The treatment of painful
temporomandibular joint clicking with oral splints: a randomized
clinical trial. Journal of the American Dental Association (1939).
2006; 137(8):1108-14.
Mejersjö, C, Wenneberg, B. Diclofenac sodium and occlusal splint
therapy in TMJ osteoarthritis: a randomized controlled trial. Journal
of oral rehabilitation. 2008; 35(10):729-38.
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E7.1
Tillstånd: Akut käkledssmärta (artralgi)
Åtgärd: Ocklusal korrigering
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. En ocklusal korrigering eller åtgärd
har av Socialstyrelsen bedömts göra mer skada än nytta för tillståndet. Effekten
har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt. Åtgärden har rekommendationen icke-göra trots att det vetenskapliga underlaget är bristfälligt. Socialstyrelsens motivering är att åtgärden
oftast innebär en irreversibel påverkan och en skaderisk om inte inflammationen
först behandlas med ett bättre behandlingsalternativ. Dessutom bedöms det från
ett etiskt perspektiv inte möjligt att genomföra kliniska studier för den aktuella
frågeställningen.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en stor
grad av smärta eller obehag, en måttlig grad av sjukdom eller vävnadsskada,
en måttlig grad av nedsatt förmåga att äta, tugga och tala, en stor grad av
påverkan psykologiskt och socialt, en stor risk för smärta eller obehag, en
måttlig risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en måttlig risk för nedsatt
förmåga att äta, tugga och tala samt en stor risk för påverkan psykologiskt
och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid akut käkledssmärta (artralgi) kan en ocklusal korrigering vara skadlig (expertgruppsbedömning).
Vid akut käkledssmärta kan ledhuvudets position ha påverkats av ett ödem i
leden som har ändrat sammanbitningsläget. Detta kan vara förknippat med
obehag och oro. När den akuta smärtan har lagt sig återtar leden och därmed
underkäken sin normala position. Irreversibla åtgärder i bettet såsom bettslipning i det akuta skedet är därför inte indicerade utan kan vara skadliga
för tillståndet.

583

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter är rapporterade.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid akut käkledssmärta ska någon ocklusal korrigering inte utföras och åtgärden är därför inte kostnadseffektiv.

E8.1
Tillstånd: Långvarig käkledssmärta (artralgi)
Åtgärd: Ocklusal korrigering
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Ocklusionskorrigeringar har låg till
måttlig effekt och därmed möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per vunnen effekt är låg. Effekten har bedömts
av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en stor
grad av smärta eller obehag, en måttlig grad av sjukdom eller vävnadsskada,
en måttlig grad av nedsatt förmåga att äta, tugga och tala, en stor grad av
påverkan psykologiskt och socialt, en stor risk för smärta eller obehag, en
måttlig risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en måttlig risk för nedsatt
förmåga att äta, tugga och tala samt en stor risk för påverkan psykologiskt
och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:
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 Vid långvarig käkledssmärta (artralgi) som bedöms vara orsakad av ett
trauma som är relaterat till en instabil ocklusion kan en ocklusal korrigering minska symtomen (expertgruppsbedömning).
Orsakssambandet mellan ocklusion och käkledsmärta är oklart. I en tvärsnittsstudie omfattande 2 504 personer var käkledssmärtan signifikant relaterat till upplevelsen av en instabil ocklusion [1]. I en prospektiv observationsstudie på 308 universitetsstuderande var käkledssymtomen relaterade
till en mandibulär instabilitet (oddskvot 3,5 konfidensintervall 1,6–7,3) [2]. I
en behandlingsstudie hade intraartikulära injektioner med kortison signifikant högre effekt för gapförmågan än ocklusionsinriktade behandlingar
(skena och/eller korrigering av ocklusion) men ingen signifikant skillnad
mellan behandlingarna för den globalt skattade förbättringen förelåg [3].
I de fall långvariga eller återkommande käkledssmärtor kan bedömas vara
en följd av ett återkommande trauma mot käkleden, beroende på en instabil
ocklusion, bör detta korrigeras i syfte att skapa en mandibulär stabilitet och
att därmed reducera den biomekaniska belastningen av käkledens vävnader.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter är rapporterade.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid långvariga eller återkommande käkledssmärtor ger korrigering av ocklusionen en låg kostnad per vunnen effekt. Med tanke på att åtgärden kan
innefatta antingen uppbyggnad av tänder med exempelvis komposit eller att
tänderna slipas är det svårt att mer precist ange en kostnad. Kostnaden kan
uppskattas till cirka 2 000 kronor (75 minuter inklusive kontroll). Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.

Referenser
1.

2.

3.

Macfarlane, TV, Blinkhorn, AS, Davies, RM, Worthington, HV.
Association between local mechanical factors and orofacial pain:
survey in the community. Journal of dentistry. 2003; 31(8):535-42.
Marklund, S, Wänman, A. Incidence and prevalence of
temporomandibular joint pain and dysfunction. A one-year
prospective study of university students. Acta odontologica
Scandinavica. 2007; 65(2):119-27.
Kopp, S, Wenneberg, B. Effects of occlusal treatment and
intraarticular injections on temporomandibular joint pain and
dysfunction. Acta odontologica Scandinavica. 1981; 39(2):87-96.
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E9.1
Tillstånd: Käkledsartrit associerad med inflammatorisk sjukdom
Åtgärd: Rörelseträning
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en mycket stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 1 är
den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Motorisk aktivering har en måttlig effekt och därmed möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per vunnen effekt är låg till måttlig. Effekten har
bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är
bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en mycket stor påverkan på den orala hälsan till följd av
en stor grad av smärta eller obehag, en stor grad av sjukdom eller vävnadsskada, en stor grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala, en mycket
stor grad av påverkan psykologiskt och socialt, en stor risk för smärta eller
obehag, en stor risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en stor risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala samt en måttlig risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

Vid käkledsartrit som är associerad med en inflammatorisk sjukdom har
rörelseträning
 måttlig effekt på den globala förbättringen (expertgruppsbedömning)
 låg effekt på gapförmågan (expertgruppsbedömning).
Litteratursökningen identifierade en randomiserad kontrollerad studie omfattande 60 patienter med kronisk käkledsinflammation (28 med reumatoid
artrit och 32 med ankylotiserande spondylit), som fick behandling i form av
rörelseträning med eller utan motstånd alternativt ingen behandling [1, 2].
Uppföljningstiden var tre veckor med en långtidsuppföljning efter tre år.
Resultaten visade att rörelseträning utan och med motstånd gav en global
förbättring om 72 procent jämfört med 50 procent i kontrollgruppen, och

586

träningen ökade gapförmågan med 5 mm jämfört med 1 mm i kontrollgruppen. Behandlingsresultatet kvarstod efter tre år.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter är rapporterade.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid käkledsartrit som är associerad med en inflammatorisk sjukdom ger
rörelseträning en måttlig effekt på den globala förbättringen och en låg effekt på gapförmågan. Åtgärden bedöms generera en låg till måttlig kostnad
per vunnen effekt (sammanvägd bedömning av flera utfallsmått). Åtgärden
är beräknad så att information och rådgivning ligger som bas (40 minuter)
och till detta läggs rörelseträning (30 minuter), till sammanlagt 70 minuter.
Kostnaden skattas till högst 2 000 kronor (enligt referensprislistan). Beräknat utifrån att cirka tre av fyra upplever en smärtreduktion blir kostnaden
per hjälpt patient cirka 2 500 kronor. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.

Referenser
1.

2.

Tegelberg, A, Kopp, S. A 3-year follow-up of temporomandibular
disorders in rheumatoid arthritis and ankylosing spondylitis. Acta
odontologica Scandinavica; 1996. p. 14-8.
Tegelberg, A, Kopp, S. Short-term effect of physical training on
temporomandibular joint disorder in individuals with rheumatoid
arthritis and ankylosing spondylitis. Acta odontologica
Scandinavica. 1988; 46(1):49-56.
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E9.2
Tillstånd: Käkledsartrit associerad med inflammatorisk sjukdom
Åtgärd: Transkutan elektrisk nervstimulering (TENS)
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en mycket stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 1 är
den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. TENS har en låg effekt och
begränsad möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har
bedömt att metoden inte är kostnadseffektiv. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en mycket stor påverkan på den orala hälsan till följd av
en stor grad av smärta eller obehag, en stor grad av sjukdom eller vävnadsskada, en stor grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala, en mycket
stor grad av påverkan psykologiskt och socialt, en stor risk för smärta eller
obehag, en stor risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en stor risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala samt en måttlig risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

Vid käkledsartrit som är associerad med en inflammatorisk sjukdom har
transkutan elektrisk nervstimulering (TENS)
 låg effekt på smärtan (expertgruppsbedömning)
 ingen till låg effekt på gapförmågan (expertgruppsbedömning).
Underlaget består av en randomiserad kontrollerad studie (crossover), omfattande 19 patienter med utvärderingen direkt efter avslutad behandling [1].
Studien utvärderade effekten av låg- och högfrekvens TENS jämfört med
placebo avseende smärtlindring och maximal gapning. En signifikant effekt
av erhölls av både låg- och högfrekvens-TENS men effekten var likvärdigt
med placebo för smärtlindring. Ingen signifikant effekt erhölls på gapförmågan, varken av TENS eller av placebo,.
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Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter är rapporterade.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid käkledsartrit som är associerad med en inflammatorisk sjukdom ger
TENS en låg effekt på smärtan och ingen till låg effekt på gapförmågan,
men ingen tilläggseffekt jämfört med placebo. Åtgärden bedöms inte vara
kostnadseffektiv. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning
som är baserad på en expertgruppsbedömning.

Referenser
1.

Moystad, A, Krogstad, BS, Larheim, TA. Transcutaneous nerve
stimulation in a group of patients with rheumatic disease involving
the temporomandibular joint. J Prosthet Dent. 1990; 64(5):596-600.

E9.3
Tillstånd: Käkledsartrit associerad med inflammatorisk sjukdom
Åtgärd: Glukokortikoid intraartikulärt
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en mycket stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 1 är
den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Intraartikulärt administrerat
glukokortikoid har en måttlig effekt och därmed möjlighet att positivt påverka
den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per vunnen effekt är
låg. Av tre förekommande intraartikukära injektioner bedöms glukokortikoid vara
det bästa alternativet. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en mycket stor påverkan på den orala hälsan till följd av
en stor grad av smärta eller obehag, en stor grad av sjukdom eller vävnadsskada, en stor grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala, en mycket
stor grad av påverkan psykologiskt och socialt, en stor risk för smärta eller
obehag, en stor risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en stor risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala samt en måttlig risk för påverkan psykologiskt och socialt.
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Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

Vid käkledsartrit som är associerad med en inflammatorisk sjukdom har
intraartikulärt administrerad glukokortikoid
 måttlig effekt på smärtan och palpationssmärtan (expertgruppsbedömning)
 måttlig till hög effekt på den globala förbättringen (expertgruppsbedömning)
 låg effekt på gapförmågan (expertgruppsbedömning).
Litteratursökningen identifierade en randomiserad kontrollerad studie med
27 patienter och en uppföljningstid om fyra veckor [1] samt två kliniska
kontrollerade studier med 20 respektive 21 patienter och fem veckors uppföljning [2, 3].
Resultaten visade att behandlingen minskade smärtan och ömheten över
käklederna hos 76 respektive 65 procent, gav en global förbättring hos 93
procent och ökade gapförmågan hos 14 procent. I den randomiserade kontrollerade studien var det en signifikant skillnad mellan interventions- (glukokortikoid) och kontrollgruppen (fysiologisk koksaltlösning) avseende den
subjektiva bedömningen av behandlingseffekten på vilo- och rörelsesmärtaoch palpationssmärtan över käkleden. I de kliniska kontrollerade studierna
förelåg signifikanta skillnader mellan grupperna med käkledsinflammationer och de med icke verifierade käkledsinflammationer avseende behandlingseffekten på vilosmärtan och rörelsesmärtan i käkleden.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter är rapporterade.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid käkledsartrit som är associerad med en inflammatorisk sjukdom ger
intraartikulärt administrerat glukokortikoid en måttlig effekt mätt som skattad smärtlindring, en måttlig till hög effekt på den globala förbättringen och
en måttlig effekt på palpationssmärtan. Kostnaden bedöms vara låg per vunnen effekt (sammanvägd bedömning av flera utfallsmått). Kostnaden är
skattad utifrån att åtgärden tar en timme i anspråk, motsvarande cirka 1 700
kronor (enligt referensprislistan). Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av
en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.

Referenser
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E9.4
Tillstånd: Käkledsartrit associerad med inflammatorisk sjukdom
Åtgärd: Natriumhyaluronat intraartikulärt
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en mycket stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 1 är
den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Intraartikulär administrering av
natriumhyaluronat har en låg effekt och begränsad möjlighet att positivt påverka
den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per vunnen effekt är
hög och att åtgärden inte är kostnadseffektiv jämfört med glukokortikoid. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en mycket stor påverkan på den orala hälsan till följd av
en stor grad av smärta eller obehag, en stor grad av sjukdom eller vävnadsskada, en stor grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala, en mycket
stor grad av påverkan psykologiskt och socialt, en stor risk för smärta eller
obehag, en stor risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en stor risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala samt en måttlig risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
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Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

Vid käkledsartrit som är associerad med en inflammatorisk sjukdom har
intraartikulärt administrerat natriumhyaluronat
 låg effekt på smärtan (expertgruppsbedömning)
 måttlig effekt på den globala förbättringen (expertgruppsbedömning)
 låg till måttlig effekt på gapförmågan och ömheten över leden (expertgruppsbedömning).
 effekten av intraartikulärt administrerad natriumhyaluronat är likvärdig
den effekt som erhålls av en intraartikulärt administrerad fysiologisk
koksaltlösning (expertgruppsbedömning).
En randomiserad kontrollerad studie med 27 patienter identifierades med
fyra veckors uppföljning [1]. 14 patienter randomiserades till en intraartikulär behandling med natriumhyaluronat och 13 patienter till behandling med
en fysiologisk koksaltlösning. Intraartikulära injektioner av natriumhyaluronat gav korttidseffekter i form av minskad käkledsmärta med 20 procent
jämfört med 18 procent för fysiologisk koksaltlösning. En global förbättring
erhölls av 71 respektive 69 procent, en minskad palpationssmärta över käkleden av 43 respektive 31 procent och en ökad gapförmåga med 8 respektive
3 procent. Inga signifikanta skillnader i behandlingseffekten förelåg mellan
grupperna.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter är rapporterade.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid käkledsartrit som är associerad med en inflammatorisk sjukdom har
intraartikulär administrering av natriumhyaluronat en låg korttidseffekt på
smärtan, en måttlig effekt på den globala förbättringen och en låg till måttlig
effekt på gapförmågan och palpationssmärtan över leden. Kostnaden är
skattad utifrån att åtgärden tar en timme i anspråk, motsvarande cirka 1 700
kronor (enligt referensprislistan) plus en hög merkostnad för materialet. Åtgärden genererar en hög kostnad per vunnen effekt och bedöms inte vara
kostnadseffektiv jämfört med en intraartikulär administrering av glukokortikoid eller NSAID. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning
som är baserad på en expertgruppsbedömning.

Referenser
1.

Kopp, S, Åkerman, S, Nilner, M. Short-term effects of intra-articular
sodium hyaluronate, glucocorticoid, and saline injections on
rheumatoid arthritis of the temporomandibular joint. J Craniomandib
Disord. 1991; 5(4):231-8.
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E9.5
Tillstånd: Käkledsartrit associerad med inflammatorisk sjukdom
Åtgärd: Antiinflammatorika (NSAID)
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en mycket stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 1 är
den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. NSAID medicinering har en
måttlig effekt och möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Effekten är
något sämre jämfört med den som uppnås med intraartikulära injektioner med
glukokortikoid för att den har effekt på färre effektvariabler. Socialstyrelsen har
bedömt att kostnaden per vunnen effekt är låg. Effekten har bedömts med stöd
från ett vetenskapligt underlag och av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det
vetenskapliga underlaget i vissa delar är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en mycket stor påverkan på den orala hälsan till följd av
en stor grad av smärta eller obehag, en stor grad av sjukdom eller vävnadsskada, en stor grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala, en mycket
stor grad av påverkan psykologiskt och socialt, en stor risk för smärta eller
obehag, en stor risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en stor risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala samt en måttlig risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Underlaget som har identifierats avseende käkleden är inte av tillräcklig
kvalitet för att Socialstyrelsen ska kunna evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit ställning till behandlingens effekter med utgångspunkt från en SBU-rapport.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

 Artritsmärtor lindras till minst 30 procent av NSAID eller coxiber (SBU
evidensstyrka 1).
 De olika NSAID-preparaten och coxiberna är effektmässigt likvärdiga
vid smärta vid reumatoid artrit (SBU evidensstyrka 1).
 Vid käkledartrit med en associerad inflammatorisk sjukdom har medicinering med NSAID preparat en måttlig korttidseffekt på smärtintensiteten i käklederna (expertgruppsbedömning).
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Bedömningen grundar sig på SBU:s rapport [1] som inkluderar fem randomiserade kontrollerade studier, med smärta som utfallsmått, av patienter
med reumatoid artrit. Antalet kvinnor var 1 055 och antalet män 343. Uppföljningstiden var från tre veckor till sex månader. Dessa studier hade aktiv
NSAID eller coxiber som kontroll. Smärtan enligt VAS (0–100) minskade i
genomsnitt med 30 procent. Ingen skillnad förelåg mellan preparaten.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
De vanligaste rapporterade biverkningarna vid behandlingar med NSAIDpreparat är relaterade till mag- och tarmkanalen, med dolda och öppna blödningar som allvarligaste symtom. Allergiska reaktioner förekommer men i
övrigt rapporteras få biverkningar.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid käkledartrit med en associerad inflammatorisk sjukdom har per os administrerad NSAID en måttlig korttidseffekt på smärtintensiteten i käklederna. Åtgärden bedöms generera en låg kostnad per vunnen effekt mätt
som smärtlindring. Inkluderas biverkningar ökar kostnaden per vunnen effekt. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad
på faktagruppens slutsatser.

Referenser
1.

SBU. Metoder för behandling av långvarig smärta. Rapport nr 177.
2006; 177/1:303.
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E9.6
Tillstånd: Käkledsartrit associerad med inflammatorisk sjukdom
Åtgärd: Bettskena
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en mycket stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 1 är
den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Bettskenor har en låg effekt och
därmed möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Tillståndet bedöms så
svårt att flera möjliga behandlingsalternativ behöver användas tillsammans för att
nå effekt på inflammationen och avlasta leden. Det har inte varit möjligt att bedöma åtgärdens kostnadseffektivitet. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens
expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en mycket stor påverkan på den orala hälsan till följd av
en stor grad av smärta eller obehag, en stor grad av sjukdom eller vävnadsskada, en stor grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala, en mycket
stor grad av påverkan psykologiskt och socialt, en stor risk för smärta eller
obehag, en stor risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en stor risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala samt en måttlig risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid käkledsartrit som är associerad med en inflammatorisk sjukdom kan
behandling med en bettskena minska käkledssmärtan och möjligen långsiktigt minska risken för leddestruktion (expertgruppsbedömning).
Överbelastning av en inflammerad led, exempelvis som en följd av bruxism,
kan förvärra inflammationen och accelerera vävnadsskadan. Litteratursökningen fann inga randomiserade kontrollerade studier eller observationsstudier som har undersökt behandlingseffekten av bettskenor på systemisk käkledsartrit. En översikt uteslöts på grund av bristfällig vetenskaplig kvalitet
[1]. Ett kapitel i en textbok rekommenderar behandling med en stabiliseringsskena vid reumatoid artrit för att ge en ocklusal stabilisering och därmed lindring av muskel- och ledsmärtan, dock utan att ange evidens för dess
effekter [2]. I en senare lärobok påtalas behovet av kontrollerade studier
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inom detta område [3]. Behandling med en stabiliseringsskena i avlastande
syfte är inte kontraindicerad vid reumatoid artrit, förutom vid akuta skov.
Däremot anges pivotskena som kontraindicerad. Den kliniska erfarenheten
är att patienter med systemiska artriter som även påverkar käkleden upplever behandlingsformen som positiv och att den därmed dämpar oron och
förbättrar livskvaliteten.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter är rapporterade.
Hälsoekonomisk bedömning
Kostnadseffektiviteten är inte bedömbar eftersom det vetenskapliga underlaget är otillräckligt.
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E10.1
Tillstånd: Akut käkledsartrit associerad med inflammatorisk
sjukdom
Åtgärd: Ocklusal korrigering
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en mycket stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 1 är
den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Erfarenheten ger att ocklusala
korrigeringar är skadliga vid ett akut tillstånd och därför inte bör utföras. Socialstyrelsen har bedömt att åtgärden inte är kostnadseffektiv. Effekten har bedömts
av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt. Åtgärden har rekommendationen icke-göra trots att det saknas vetenskapligt
stöd. Socialstyrelsens motivering är att åtgärden oftast innebär en irreversibel
påverkan och en skaderisk om inte inflammationen först behandlas med ett bättre
behandlingsalternativ. Dessutom bedöms det från ett etiskt perspektiv inte möjligt
att genomföra några kliniska studier för den aktuella frågeställningen.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en mycket stor påverkan på den orala hälsan till följd av
en stor grad av smärta eller obehag, en stor grad av sjukdom eller vävnadsskada, en stor grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala, en mycket
stor grad av påverkan psykologiskt och socialt, en stor risk för smärta eller
obehag, en stor risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en stor risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala samt en måttlig risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid akut käkledsartrit som är associerad med en inflammatorisk sjukdom
kan ocklusala korrigeringar vara skadliga (expertgruppsbedömning).
Vid en akut inflammation i käkleden kan ledhuvudets position ha påverkats
av ett ödem i leden som har ändrat sammanbitningsläget. Detta kan vara
förknippat med obehag och oro. När den akuta smärtan har lagt sig återtar
leden och därmed underkäken sin normala position. Irreversibla åtgärder i
bettet såsom bettslipning i det akuta skedet är därför inte indicerade utan
kan vara skadliga för tillståndet.
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Hälsoekonomisk bedömning
Vid akut käkledsartrit som är associerad med en inflammatorisk sjukdom
ska ocklusala korrigeringar inte utföras och åtgärden är därför inte kostnadseffektiv.

E11.1
Tillstånd: Långvarig käkledsartrit associerad med inflammatorisk sjukdom som orsakat bettförändring
Åtgärd: Ocklusal korrigering
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en mycket stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 1 är
den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Ocklusala korrigeringar har en
god effekt och därmed möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Åtgärden
sker ofta i kombination med avlastning och slipning. Socialstyrelsen har bedömt
att kostnaden per vunnen effekt är låg. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens
expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en mycket stor påverkan på den orala hälsan till följd av
en stor grad av smärta eller obehag, en stor grad av sjukdom eller vävnadsskada, en stor grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala, en mycket
stor grad av påverkan psykologiskt och socialt, en stor risk för smärta eller
obehag, en stor risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en stor risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala samt en måttlig risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:
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 Vid långvarig käkledsartrit med en omfattande leddestruktion har ocklusionskorrigeringar hög effekt för att förbättra tuggnings- och avbitningsförmågan (expertgruppsbedömning).
Omfattande remodelleringar alternativt ett resttillstånd efter inflammationen
kan medföra bettförändringar som påverkar belastningen mot leden negativt,
under exempelvis tuggning. I dessa fall kan ocklusionskorrigeringar syftande till att skapa en god mandibulär stabilitet förbättra tuggnings- och avbitningsförmågan.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter är rapporterade.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid kronisk käkledsartrit med en omfattande leddestruktion har ocklusionskorrigeringar hög effekt för att förbättra tuggnings- och avbitningsförmågan.
Med tanke på att åtgärden kan innefatta antingen uppbyggnad av tänder med
exempelvis komposit eller att tänderna slipas är det svårt att mer precist
ange en kostnad. Kostnaden kan uppskattas till cirka 2 000 kronor (75 minuter inklusive kontroll). Kostnaden bedöms vara låg per vunnen effekt. Det
hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en
expertgruppsbedömning.
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E12.1
Tillstånd: Handikappande kronisk käkledsartrit associerad med
inflammatorisk sjukdom som inte lindrats efter reversibel behandling
Åtgärd: Käkledskirurgi
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en mycket stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 1 är
den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Käkledskirurgi har en god effekt
och möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att
kostnaden per vunnen effekt på lång sikt är måttlig med beaktande av att det är ett
fåtal patienter som avses. Behandlingsalternativen är få. Effekten har bedömts av
Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en mycket stor påverkan på den orala hälsan till följd av
en stor grad av smärta eller obehag, en stor grad av sjukdom eller vävnadsskada, en stor grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala, en mycket
stor grad av påverkan psykologiskt och socialt, en stor risk för smärta eller
obehag, en stor risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en stor risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala samt en måttlig risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

Vid en handikappande symtomatisk kronisk käkledsartrit som inte har lindrats av en reversibel behandling har käkledskirurgi
 hög långtidseffekt på smärtan (expertgruppsbedömning)
 låg till måttlig effekt på gapförmågan (expertgruppsbedömning).
Underlaget består av två prospektiva observationsstudier [1, 2]. Den första
utgörs av en treårsuppföljning omfattande 15 patienter med kronisk artrit i
käkleden som jämfördes med en grupp om 20 patienter med en smärtsam
diskförskjutning avseende behandling med synovektomi och diskektomi.
Effektmåtten var smärtfrekvens (skala 0–3), intensitet (skala 0–2) och lokalisation samt ledljud (skrapljud och knäppningar) och gapförmåga. Resulta-
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ten visade att 73 procent av patienterna med kronisk artrit och 80 procent av
patienterna med en diskförskjutning rapporterade minskad smärta tre år efter
operationen och att samtliga smärtparametrar hade minskat signifikant jämfört med före operationen i båda grupperna utan någon signifikant skillnad
mellan dem. Förekomsten av skrapljud ökade i båda patientgrupperna efter
kirurgin. Gapförmågan ökade signifikant för båda patientgrupperna vid en
jämförelse före och efter operationen [1].
Den andra studien [2] utgörs av en ettårsuppföljning av 23 patienter med
reumatoid artrit (RA) och käkledsengagemang. För jämförelsen studerades
samma behandling (artroskopisk avlösning av sammanväxningar och renspolning) på 23 patienter med en generaliserad artros med käkledsengagemang. Effektmåtten var AAOMS kriterier för ett lyckat resultat efter käkledskirurgi, smärta vid käkrörelser och gapförmåga. Ett lyckat resultat sågs
för 74 procent av patienterna vid en kontroll ett år efter kirurgin. Smärtan
vid käkrörelser minskade signifikant hos RA-patienterna (förbättring för 78
procent av patienterna). Gapförmågan ökade från i medeltal 37 mm till 42
mm (inte statistiskt säkerställd).
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
En temporär nervpåverkan registrerades men inga komplikationer som innebar några bestående men. I artroskopistudien noterades inga komplikationer.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid en handikappande symtomatisk kronisk käkledsartrit som inte har lindrats av en reversibel behandling har käkledskirurgi en hög långtidseffekt på
smärtan och den globala förbättringen. Beroende på om en artroskopi eller
diskektomi utförs på en eller två leder är kostnaden 12 000–18 000 kronor
respektive 23 000–38 000 kronor. I förhållande till de övriga åtgärderna
motsvarar det en hög behandlingskostnad, men med hänsyn taget till långtidseffekten skattas kostnaden som måttlig och patientgruppen är liten i antalet. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad
på en expertgruppsbedömning.
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E13.1
Tillstånd: Symtomatisk käkledsartros
Åtgärd: Glukokortikoid intraartikulärt
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en måttlig påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 5 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Intraartikulärt administrerat glukokortikoid har en låg till måttlig effekt och därmed möjlighet att positivt påverka
den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per vunnen effekt är
låg. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en måttlig påverkan på den orala hälsan till följd av en
måttlig grad av smärta eller obehag, en måttlig grad av sjukdom eller vävnadsskada, en måttlig grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala, en
måttlig risk för smärta eller obehag, en måttlig risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en måttlig risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala samt
en liten risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

Vid en symtomatisk käkledsartros har intraartikulärt administrerad glukokortikoid
 måttlig effekt på smärtan (expertgruppsbedömning)
 låg effekt på gapförmågan (expertgruppsbedömning).
En klinisk kontrollerad studie identifierades [1]. Den omfattade totalt 80
personer med käkledsartros inkluderande radiografiska förändringar och
hade en uppföljningstid på sex månader. I studien gjordes en jämförelse
mellan behandling med två injektioner med glukokortikoid (0,7–1,0 ml Celestone Chronodose®) och två injektioner med natriumhyaluronat (0,7–1,0
ml Synvisc®). Patienterna hade genomgått en konservativ behandling före
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injektionerna. Utfallsmåtten var smärtintensiteten enligt VAS (0–100) och
den maximala gapförmågan. Studien visade att smärtintensiteten minskade
med 58 procent efter injektioner med glukokortikoid och 80 procent efter
injektioner med natriumhyaluronat. Den maximala gapförmågan ökande
med 10 procent respektive 21 procent. En signifikant lägre smärtintensitet
förelåg efter injektioner med natriumhyaluronat jämfört med glukokortikoid. Det vetenskapliga underlaget för intraartikulära steroidinjektioner vid
artrossmärta är motsägande [2].
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter är rapporterade.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid en symtomatisk käkledsartros har intraartikulärt administrerad glukokortikoid en måttlig effekt på smärtan och en låg effekt på gapförmågan.
Åtgärden genererar en låg kostnad per vunnen effekt. Kostnaden är skattad
utifrån att åtgärden tar en timme i anspråk, motsvarande cirka 1 700 kronor
(enligt referensprislistan). Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en
skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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E13.2
Tillstånd: Symtomatisk käkledsartros
Åtgärd: Natriumhyaluronat intraartikulärt
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en måttlig påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 5 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Intraartikulär administrering av
natriumhyaluronat har en låg till måttlig effekt och möjlighet att positivt påverka
den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden för behandlingen är
hög per vunnen effekt och att åtgärden inte är kostnadseffektiv jämfört med
NSAID och intraartikulära injektioner med glukokortikoid. Effekten har bedömts
av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en måttlig påverkan på den orala hälsan till följd av en
måttlig grad av smärta eller obehag, en måttlig grad av sjukdom eller vävnadsskada, en måttlig grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala, en
måttlig risk för smärta eller obehag, en måttlig risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en måttlig risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala samt
en liten risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

Vid en symtomatisk käkledsartros har intraartikulär administrering av natriumhyaluronat
 måttlig effekt på smärtan (expertgruppsbedömning)
 låg effekt på gapförmågan (expertgruppsbedömning).
En klinisk kontrollerad studie identifierades [1]. Studien omfattade totalt 80
personer med käkledsartros inkluderande röntgenologiska förändringar och
med en uppföljning på sex månader. I studien gjordes en jämförelse mellan
behandling med två injektioner med natriumhyaluronat (0,7–1,0 ml Synvisc®) och två injektioner med glukokortikoid (0,7–1,0 ml Celestone Chronodose®). Patienterna hade genomgått en konservativ behandling före injektionerna. Utfallsmåtten var smärtintensiteten enligt VAS (0–100) och den
maximala gapförmågan. Studien visade att smärtintensiteten minskade med
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80 procent efter injektioner med natriumhyaluronat och 58 procent efter
injektioner med glukokortikoid. Gapförmågan ökade med 21 procent respektive 10 procent. En signifikant lägre smärtintensitet förelåg efter injektionerna med natriumhyaluronat jämfört med glukokortikoid.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Fyra patienter fick käkledssmärta efter injektionerna med natriumhyaluronat. Inga nervskador eller infektioner observerades.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid en symtomatisk käkledsartros har intraartikulär administrering av natriumhyaluronat en måttlig effekt på smärtintensiteten och en låg effekt på
gapförmågan. Kostnaden är skattad utifrån att åtgärden tar en timme i anspråk, motsvarande cirka 1 700 kronor (enligt referensprislistan) plus en hög
tilläggskostnad för materialet. Åtgärden genererar en hög kostnad per vunnen effekt och bedöms inte vara kostnadseffektiv jämfört med intraartikulär
administrering av glukokortikoid eller NSAID preparat. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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E13.3
Tillstånd: Symtomatisk käkledsartros
Åtgärd: Antiinflammatorika (NSAID)
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en måttlig påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 5 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. NSAID medicinering har en måttlig
effekt och har därmed en möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per vunnen effekt är låg. Effekten har bedömts
av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en måttlig påverkan på den orala hälsan till följd av en
måttlig grad av smärta eller obehag, en måttlig grad av sjukdom eller vävnadsskada, en måttlig grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala, en
måttlig risk för smärta eller obehag, en måttlig risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en måttlig risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala samt
en liten risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

 Artrossmärtor lindras till minst 30 procent av NSAID eller coxiber (SBU
evidensstyrka 1).
Vid en symtomatisk käkledsartros har antiinflammatorika (NSAID)
 måttlig effekt på smärtan (expertgruppsbedömning)
 måttlig effekt på de dagliga aktiviteterna (expertgruppsbedömning).
En randomiserad kontrollerad studie identifierades omfattande totalt 39 patienter med käkledsartros och en uppföljningstid på tre månader [1]. I studien jämfördes behandling med ibuprofen (400 mg) och glukosaminsulfat
(500 mg). Utfallsmåtten var smärtintensitet (VAS 0–100), rörelsesmärta
(VAS 0–100), påverkan på dagliga aktiviteter (VAS 0–100) och smärtfri
gapning (i millimeter). Ibuprofen minskade smärtan med 37 procent jämfört
med 40 procent efter glukosamin. Rörelsesmärtan minskade med 30 respek-
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tive 45 procent och påverkan på dagliga aktiviteter reducerades med 33 respektive 47 procent. Andelen med smärtfri gapning ökade med 32 respektive 41 procent. Skillnaden mellan grupperna var signifikant för rörelsesmärta och påverkan av dagliga aktiviteter.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Fyra individer avbröt behandlingen på grund av gastrointestinala biverkningar (tre i ibuprofengruppen och en i glukosamingruppen). En individ
avbröt på grund av yrsel (glukosamin) och en på grund av otillräcklig smärtlindring (ibuprofen).
Hälsoekonomisk bedömning
Vid en symtomatisk käkledsartros har NSAID måttlig effekt på smärtan och
de dagliga aktiviteterna. Åtgärden bedöms generera en låg kostnad per vunnen effekt mätt som smärtlindring. Inkluderas biverkningar ökar kostnaden
per vunnen effekt. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning
som är baserad på faktagruppens slutsatser.

Referenser
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Thie, NM, Prasad, NG, Major, PW. Evaluation of glucosamine
sulfate compared to ibuprofen for the treatment of
temporomandibular joint osteoarthritis: a randomized double blind
controlled 3 month clinical trial. J Rheumatol. 2001; 28(6):1347-55.
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E13.4
Tillstånd: Symtomatisk käkledsartros
Åtgärd: Opioider
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en måttlig påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 5 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Opioider har en låg korttidseffekt
och begränsad möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har
bedömt att kostnaden per vunnen effekt är hög och behandlingen inte är kostnadseffektiv i jämförelse med andra jämförbara alternativ. Effekten har bedömts
av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en måttlig påverkan på den orala hälsan till följd av en
måttlig grad av smärta eller obehag, en måttlig grad av sjukdom eller vävnadsskada, en måttlig grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala, en
måttlig risk för smärta eller obehag, en måttlig risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en måttlig risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala samt
en liten risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid en symtomatisk käkledsartros har intraartikulärt administrerat morfin
en låg korttidseffekt på käkledssmärtan och på gapförmågan (expertgruppsbedömning).
En randomiserad kontrollerad studie identifierades omfattande 53 patienter
med artralgi eller käkledsartros och med en uppföljning på en vecka [1]. I
studien jämfördes tre grupper som fick behandling med 1,0 mg morfin, 0,1
mg morfin och en fysiologisk koksaltlösning. Utfallsmåtten var smärtintensiteten i vila och vid gapning (VAS 0–100) och gapförmågan. Vilosmärtan
reducerades med 20 procent (1,0 mg), 50 procent (0,1 mg) och 50 procent
(fysiologisk koksaltlösning) i respektive grupp. Smärtan minskade signifikant mer efter 0,1 mg morfin jämfört med 1,0 mg. Smärtan vid gapning
minskade med 41 procent, 64 procent och 44 procent i respektive grupp.
Effekten var signifikant bättre efter 0,1 mg morfin jämfört med 1,0 mg och
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fysiologisk koksaltlösning. Gapförmågan ökade signifikant mer efter 1,0 mg
morfin jämfört med 0,1 mg.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Under dagen efter injektionen förekom huvudvärk, yrsel och trötthet hos nio
patienter i gruppen som fick 1,0 mg morfin, fem i gruppen som fick 0,1 mg
morfin och sex i koksaltgruppen. Inga kliniska tecken på biverkningar observerades.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid en symtomatisk käkledsartros har intraartikulärt administrerat morfin en
låg korttidseffekt på smärtan och gapförmågan. Kostnaden är skattad utifrån
att åtgärden tar en timme i anspråk, motsvarande cirka 1 700 kronor (enligt
referensprislistan). Åtgärden genererar därför en hög kostnad per vunnen
effekt och bedöms inte vara kostnadseffektiv jämfört med intraartikulär administrering av glukokortikoid eller medicinering med NSAID preparat. Det
hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en
expertgruppsbedömning.
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E13.5
Tillstånd: Symtomatisk käkledsartros
Åtgärd: Stabiliseringsskena
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en måttlig påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 5 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Bettskenor har en måttlig till hög
effekt och därmed möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen
har bedömt att kostnaden per vunnen effekt är låg. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en måttlig påverkan på den orala hälsan till följd av en
måttlig grad av smärta eller obehag, en måttlig grad av sjukdom eller vävnadsskada, en måttlig grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala, en
måttlig risk för smärta eller obehag, en måttlig risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en måttlig risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala samt
en liten risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid symtomatisk käkledsartros har stabiliseringsskenor måttlig effekt på
smärtan och gapförmågan (expertgruppsbedömning).
Litteratursökningen identifierade en översikt [1] och två observationsstudier
[2-4] (av vilka en var uppdelad i två artiklar), omfattande 138 patienter med
en uppföljningstid på sex månader till sex år. Resultaten visade att vid käkledsartros har behandling med stabiliseringsskenor en måttlig effekt på
smärtan och gapförmågan.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter är rapporterade.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid symtomatisk käkledsartros har stabiliseringsskenor en måttlig effekt på
smärtan och gapförmågan. Kostnaden för en stabiliseringsskena är cirka
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3 000 kronor (enligt referensprislistan). Åtgärden genererar en låg kostnad
per vunnen effekt (sammanvägd bedömning av flera utfallsmått). Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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E13.6
Tillstånd: Symtomatisk käkledsartros med omfattande leddestruktion
Åtgärd: Ocklusal korrigering
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en måttlig påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 5 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Ocklusala korrigeringar har en god
effekt och möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har
bedömt att kostnaden per vunnen effekt är låg. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en måttlig påverkan på den orala hälsan till följd av en
måttlig grad av smärta eller obehag, en måttlig grad av sjukdom eller vävnadsskada, en måttlig grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala, en
måttlig risk för smärta eller obehag, en måttlig risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en måttlig risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala samt
en liten risk för påverkan psykologiskt och socialt.
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Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid en symtomatisk käkledsartros med omfattande leddestruktion har
ocklusionskorrigeringar hög effekt för att förbättra tuggnings- och avbitningsförmågan (expertgruppsbedömning).
Omfattande remodelleringar alternativt ett resttillstånd efter inflammationen
kan medföra bettförändringar som påverkar belastningen mot leden negativt,
under exempelvis tuggning. I dessa fall kan ocklusionskorrigeringar syftande till att skapa en god mandibulär stabilitet förbättra tuggnings- och avbitningsförmågan.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter är rapporterade.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid en symtomatisk käkledsartros med omfattande leddestruktion har ocklusionskorrigeringar hög effekt för att förbättra tuggnings- och avbitningsförmågan. Med tanke på att åtgärden kan innefatta antingen uppbyggnad av
tänder med exempelvis komposit eller att tänderna slipas är det svårt att mer
precist ange en kostnad. Kostnaden kan uppskattas till cirka 2 000 kronor
(75 minuter inklusive kontroll). Kostnad bedöms som låg per vunnen effekt.
Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på
en expertgruppsbedömning.
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E14.1
Tillstånd: Käkledsankylos
Åtgärd: Resektion av ledhuvudet med eller utan autogen rekonstruktion
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en mycket stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 1 är
den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. En resektion av käkledshuvudet,
med eller utan en autogen rekonstruktion, har en god effekt och möjlighet att
positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per
vunnen effekt är måttlig. Effekten har bedömts både med stöd från ett vetenskapligt underlag samt av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga
underlaget till vissa delar är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en mycket stor påverkan på den orala hälsan till följd av
en mycket stor grad av sjukdom eller vävnadsskada, en mycket stor grad av
nedsatt förmåga att äta, tugga och tala, en måttlig grad av påverkan psykologiskt och socialt, en mycket stor risk för sjukdomar eller vävnadsskador,
en mycket stor risk för nedsatt förmåga att äta, tugga och tala samt en måttlig risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera två av slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga
kunskap. I underlaget för övriga slutsatser ingår en systematisk översikt [1]
och två randomiserade kontrollerade studier [2, 3].
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

Vid en käkledsankylos har resektion av ledhuvudet
 med eller utan en temporalismuskellambå hög effekt för att förhindra
reankylos (låg evidensstyrka)
 med eller utan en temporalismuskellambå hög effekt på gapförmågan
(låg evidensstyrka)
 med eller utan en temporalismuskellambå något bättre effekt än en resektion av ledhuvudet utan någon autogen konstruktion (expertgruppsbedömning)
 i kombination med ett revbenstransplantat måttlig effekt för att förhindra
reankylos (expertgruppsbedömning)
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Vid en käkledsankylos är resektion av ledhuvudet
 i kombination med ett revbenstransplantat en mer invasiv och resurskrävande metod än en resektion av ledhuvudet, med eller utan en temporalismuskellambå, och uppvisar fler allvarliga komplikationer (expertgruppsbedömning).
I litteratursökningen identifierades en systematisk översikt [1], två RCT [2,
3] och sju observationsstudier omfattande 274 patienter med en uppföljningstid av mellan 5 månader och 15 år [4-11] Studierna undersökte effekten av en resektion av ledhuvudet (gaposteotomi), med eller utan en autogen
rekonstruktion med en temporalismuskellambå alternativt ett revbenstransplantat. Studiernas resultat går i samma riktning. En reankylos uppträdde
hos 0–13 procent av patienterna efter en resektion av ledhuvudet med eller
utan en temporalismuskellambå [4-6, 11] och hos 0–25 procent av de patienter som behandlats med resektion i kombination med ett revbenstransplantat [5, 11]. Gapförmågan ökade signifikant (15–38 mm) med en något
sämre effekt för revbenstransplantaten [4-10]. En signifikant smärtreduktion
erhölls för 61 procent av patienterna efter behandling med temporalismuskellambå i en studie [7] och i en annan blev 50 procent av patienterna
helt smärtfria och de övriga blev bättre [9]. En studie rapporterade att 90
procent av patienterna var nöjda med den erhållna gapförmågan [4] och en
annan att 56 procent ansåg att den mandibulära funktionen var bra eller
mycket bra efter behandlingen med ett revbenstransplantat [10]. En studie
som inkluderade hälsoekonomiska utfallsmått rapporterade att operationstiden för patienter som hade behandlats med ett revbenstransplantat var 4
timmar och för patienter med en temporalismuskellambå var den 2 timmar
och 15 minuter. Antalet dagar på sjukhus var 5,9 respektive 3,2. Åtta patienter i gruppen med revbenstransplantat behövde en blodtransfusion jämfört
med en patient i gruppen med temporalismuskellambå. Intensivvård krävdes
för tre patienter i gruppen med revbenstransplantat och för en patient i gruppen med temporalismuskellambå [11]. I en systematisk översikt [1] förbättrades gapförmågan signifikant mer efter gap-osteotomi jämfört med rekonstruktiv käkledskirurgi. I en RCT [2] randomiserades 20 patienter med käkledsankylos (11 män och 9 kvinnor, medelålder ca 26 år) till endera interposition med temporalismuskel eller med ett hudimplantat efter gaposteotomi.
Maximal gapförmåga ökande från 4-6 mm till 40-42 mm och sidorörelseförmågan ökade med cirka 3 mm. Ingen signifikant skillnad mellan grupperna. I en annan RCT [3]. randomiserades 49 patienter (29 män och 19
kvinnor, medelålder 20 år) med käkledsankylos till käkledsrekonstruktion
med respektive utan interposition av temporalismuskel. I båda fallen gjordes
gaposteotomi och därefter autogen transplantation av processus coronoideus
som ersättning för käkledshuvudet. I gruppen med interposition av mjukvävnad ökade den maximala gapförmågan med i genomsnitt 31 mm och i
gruppen som inte fick någon interposition med 27 mm (P < 0,05). Ramus
längd minskade med 4,2 mm i den senare gruppen jämfört med 1,8 mm i
den förra (P < 0,05). Vid uppföljningen (12 – 37 månader) noterades ingen
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käkledssmärta. I ett fall (grupp utan interposition) noterades tecken på
reankylos.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Komplikationer i form av ocklusionsförändringar var vanliga. Majoriteten
förbättrades spontant men för en mindre andel av patienterna krävdes en
tandreglering. En övergående påverkan på n. facialis och känselnedsättningar i underläppen rapporterades för alla tre metoderna. Assymetrisk tillväxt
samt enstaka fall av reankylos finns också rapporterade. Två patienter fick
Freys syndrom. Artroplastik med ett revbenstransplantat medförde större
risk för komplikationer som pneumothorax, blödningar och nervpåverkan
jämfört med en resektion av ledhuvudet, med eller utan en temporalismuskellambå. Patienter som har erhållit ett revbenstransplantat löper måttlig till stor risk att revbenstransplantatets broskdel växer till okontrollerat,
vilket kan leda till en ansiktsassymetri som måste åtgärdas kirurgiskt.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid käkledsankylos har artroplastik i form av en resektion av ledhuvudet,
med eller utan en autogen rekonstruktion, hög behandlingseffekt på förhindrandet av reankylos och på gapförmågan samt måttlig effekt på smärtreduktionen. Beroende på om åtgärden sker med eller utan en rekonstruktion varierar kostnaden mellan cirka 25 000 och 45 000 kronor (enligt ett listpris från
södra regionvårdsnämnden). I förhållande till de övriga åtgärderna motsvarar det en hög behandlingskostnad, men med hänsyn tagen till effekten
skattas kostnaden som måttlig per vunnen effekt och patientgruppen är liten
i antalet. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är
baserad på en expertgruppsbedömning.

Referenser
1.

2.

3.

4.

Katsnelson, A, Markiewicz, MR, Keith, DA, Dodson, TB. Operative
management of temporomandibular joint ankylosis: a systematic
review and meta-analysis. Journal of oral and maxillofacial surgery :
official journal of the American Association of Oral and
Maxillofacial Surgeons. 2012; 70(3):531-6.
Yazdani, J, Ali Ghavimi, M, Pourshahidi, S, Ebrahimi, H.
Comparison of clinical efficacy of temporalis myofascial flap and
dermal graft as interpositional material in treatment of
temporomandibular joint ankylosis. The Journal of craniofacial
surgery. 2010; 21(4):1218-20.
Liu, Y, Li, J, Hu, J, Zhu, S, Luo, E, Hsu, Y. Autogenous coronoid
process pedicled on temporal muscle grafts for reconstruction of the
mandible condylar in patients with temporomandibular joint
ankylosis. Oral surgery, oral medicine, oral pathology, oral
radiology, and endodontics. 2010; 109(2):203-10.
Roychoudhury, A, Parkash, H, Trikha, A. Functional restoration by
gap arthroplasty in temporomandibular joint ankylosis: a report of 50

615

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

cases. Oral surgery, oral medicine, oral pathology, oral radiology,
and endodontics. 1999; 87(2):166-9.
Erol, B, Tanrikulu, R, Gorgun, B. A clinical study on ankylosis of
the temporomandibular joint. Journal of cranio-maxillo-facial
surgery : official publication of the European Association for
Cranio-Maxillo-Facial Surgery. 2006; 34(2):100-6.
Balaji, SM. Modified temporalis anchorage in craniomandibular
reankylosis. Int J Oral Maxillofac Surg. 2003; 32(5):480-5.
Smith, JA, Sandler, NA, Ozaki, WH, Braun, TW. Subjective and
objective assessment of the temporalis myofascial flap in previously
operated temporomandibular joints. Journal of oral and maxillofacial
surgery : official journal of the American Association of Oral and
Maxillofacial Surgeons. 1999; 57(9):1058-65; discussion 65-7.
Svensson, B, Adell, R. Costochondral grafts to replace mandibular
condyles in juvenile chronic arthritis patients: long-term effects on
facial growth. Journal of cranio-maxillo-facial surgery : official
publication of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial
Surgery. 1998; 26(5):275-85.
Perrott, DH, Umeda, H, Kaban, LB. Costochondral graft
construction/reconstruction of the ramus/condyle unit: long-term
follow-up. Int J Oral Maxillofac Surg. 1994; 23(6 Pt 1):321-8.
Lindqvist, C, Pihakari, A, Tasanen, A, Hampf, G. Autogenous
costochondral grafts in temporo-mandibular joint arthroplasty. A
survey of 66 arthroplasties in 60 patients. J Maxillofac Surg. 1986;
14(3):143-9.
Lopez, EN, Dogliotti, PL. Treatment of temporomandibular joint
ankylosis in children: is it necessary to perform mandibular
distraction simultaneously? The Journal of craniofacial surgery.
2004; 15(5):879-84; discussion 84-5.

616

E14.2
Tillstånd: Käkledsankylos
Åtgärd: Resektion av ledhuvudet med allogen artroplastik (ledprotes)
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en mycket stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 1 är
den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. En resektion av käkledshuvudet
med allogen artroplastik (ledprotes) har en låg till måttlig effekt och därmed möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Åtgärden har en stor risk för komplikationer. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per vunnen effekt är mycket
hög. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en mycket stor påverkan på den orala hälsan till följd av
en mycket stor grad av sjukdom eller vävnadsskada, en mycket stor grad av
nedsatt förmåga att äta, tugga och tala, en måttlig grad av påverkan psykologiskt och socialt, en mycket stor risk för sjukdomar eller vävnadsskador,
en mycket stor risk för nedsatt förmåga att äta, tugga och tala samt en måttlig risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

Vid käkledsankylos har en resektion av ledhuvudet med artroplastik och
allogen rekonstruktion med en ledprotes
 måttlig till hög effekt för att förhindra reankylos (expertgruppsbedömning)
 låg effekt på gapförmågan (expertgruppsbedömning)
 låg till måttlig effekt på smärtan (expertgruppsbedömning)
 måttlig till hög förekomst av komplikationer (expertgruppsbedömning).
I litteratursökningen identifierades fyra observationsstudier omfattande 159
patienter med en uppföljningstid om ett–åtta år [1-4]. Två av studierna jämförde ledproteser och resektioner av ledhuvudet, med eller utan revbenstransplantat [1, 3], och två var uppföljande studier av ledproteser.
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Reankylos rapporterades för färre patienter (0–32 procent) med en ledprotes
än med ett revbenstransplantat (37 procent) [1-3]. En studie rapporterade
minskad smärta hos en patient (13 procent) efter behandling med en så kallad Groningenprotes [2], medan en annan rapporterade signifikant minskad
smärta efter behandling med en annan ledprotes (TMJ Concepts/Techmedica) [3]. Effekten på gapförmågan var låg i två studier [3, 4],
medan en studie rapporterade en signifikant ökning [1].
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
En hög förekomst av signifikanta komplikationer rapporterades. Komplikationerna omfattade Freys syndrom, infektioner, dislokation av ledproteser
och permanenta neurologiska symtom.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid en käkledsankylos har artroplastik med resektioner av ledhuvudet och
allogena rekonstruktioner med ledproteser en måttlig till hög behandlingseffekt för att förhindra reankylos, en låg effekt på gapförmågan samt en låg
till måttlig effekt på smärtan. Åtgärden innebär en mycket hög behandlingskostnad och måttlig till hög förekomst av komplikationer. Åtgärden bedöms
därför generera en mycket hög kostnad per vunnen effekt. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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E15.1
Tillstånd: Käkledsluxation
Åtgärd: Manuell reponering av luxerad käkled
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en mycket stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 1 är
den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Manuella reponeringar har en
god effekt och möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har
bedömt att kostnaden per vunnen effekt är låg. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en mycket stor påverkan på den orala hälsan till följd av
en stor grad av smärta eller obehag, en liten grad av vävnadsskada, en
mycket stor grad av nedsatt förmåga att äta, tugga och tala, en stor grad av
påverkan psykologiskt och socialt, en måttlig risk för framtida smärta eller
obehag, en liten risk för vävnadsskador, en måttlig risk för nedsatt förmåga
att äta, tugga och tala och en måttlig risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid luxation av käkleden har en manuell reponering hög effekt för att
återföra käkleden i normal position (expertgruppsbedömning).
Den kliniska erfarenheten är att manuella reponeringar har en hög lyckandefrekvens för tillståndet om inte luxationen är ett långvarigt tillstånd.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter har rapporterats av behandlingen,
men det finns en risk för att tillståndet återkommer.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid luxation av käkleden har en manuell reponering av leden en god effekt
när det gäller att häva tillståndet. Kostnaden är skattad utifrån att åtgärden
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totalt tar cirka en timme i anspråk, vilket motsvarar 1 700 kronor (enligt
referensprislistan). Kostnaden skattas som låg per vunnen effekt. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.

E16.1
Tillstånd: Förhöjd risk för käkledsluxation
Åtgärd: Rörelseträning efter reponering av luxerad käkled
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en måttlig påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 5 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Rörelseträning har en låg till måttlig
effekt och möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har
bedömt att kostnaden per vunnen effekt är låg. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en måttlig påverkan på den orala hälsan till följd av en
måttlig risk för smärta eller obehag, en liten risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en måttlig risk för nedsatt förmåga att äta, tugga och tala samt
en måttlig risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Rörelseträning i syfte att förbättra muskelstyrkan och koordinationen
efter reponering av en luxerad käkled har låg till måttlig effekt på möjligheten att förhindra upprepade luxationer (expertgruppsbedömning).
Kliniskt rekommenderas aktiv träning av käkmuskulaturen för att minska
risken för återfall av luxationen efter en reponering av käkleden. Den förebyggande effekten av träningen bedöms vara låg till måttlig.
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Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter är rapporterade.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid en förhöjd risk för luxation av käkleden har rörelseträning efter reponering av en luxerad käkled en låg till måttlig effekt att förhindra framtida
luxationer. Kostnaden bedöms som låg per vunnen effekt och är skattad utifrån att åtgärden information och rörelseträning ges i samband med reponeringen. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.

E17.1
Tillstånd: Återkommande käkledsluxation
Åtgärd: Kirurgisk reduktion av tuberkulum artikulare (eminektomi)
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en mycket stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär
att 1 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. En öppen kirurgisk och artroskopisk reduktion av tuberkulum artikulare har en måttlig till
hög effekt och därmed möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per vunnen effekt är måttlig. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.
Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en mycket stor påverkan på den orala hälsan till följd av
en stor grad av smärta eller obehag, en liten grad av vävnadsskada, en
mycket stor grad av nedsatt förmåga att äta, tugga och tala, en stor grad av
påverkan psykologiskt och socialt, en måttlig risk för framtida smärta eller
obehag, en liten risk för vävnadsskador, en måttlig risk för nedsatt förmåga
att äta, tugga och tala och en måttlig risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
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Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid återkommande käkluxationer har en kirurgisk reduktion av tuberkulum artikulare måttlig till hög effekt för att förhindra reluxationerna
(expertgruppsbedömning).
Underlaget består av en fallstudie och två observationsstudier, varav en är
en jämförelse av behandlingsresultatet av öppenkirurgi och artroskopisk
kirurgi, omfattande sammanlagt 57 patienter med mellan 6 månaders och
6,5 års uppföljning [1-3]. Ett lyckat resultat avseende frånvaro av reluxationer erhölls för 93 procent och andelen patienter med smärta reducerades
från 64 procent till 29 procent i fallstudien [3]. Ett lyckat resultat avseende
frånvaro av reluxation, normal gapförmåga, normaliserad förmåga att tugga
och äta, smärtfrihet och avsaknad av bestående men erhölls hos 79 procent
av patienterna i den första observationsstudien. Den andra observationsstudien rapporterade att frånvaro av reluxationer erhölls för 55 procent av patienterna i gruppen som fick öppen kirurgi jämfört med 46 procent av patienterna i artroskopigruppen. Gapförmågan var normal i båda grupperna vid
uppföljningen [2].
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Enbart övergående nervpåverkan av n. facialis har rapporterats i några enstaka fall men inte något med bestående men.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid återkommande käkluxationer har en kirurgisk reduktion av tuberkulum
artikulare hög effekt på smärtan och på frånvaron av recidiv. Kostnaden är
skattad till cirka 30 000 kronor. I förhållande till övriga åtgärder motsvarar
det en hög behandlingskostnad, men med hänsyn taget till långtidseffekterna
skattas kostnaden som måttlig och patientgruppen är liten i antalet. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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E17.2
Tillstånd: Återkommande käkledsluxation
Åtgärd: Öppen kirurgi, förlängning av tuberkulum artikulare
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en mycket stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 1 är
den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Öppen kirurgi med en förlängning av tuberkulum artikulare har god effekt och därmed möjlighet att positivt
påverka den orala hälsan. Åtgärden innebär en stor risk för komplikationer. Socialstyrelsen har bedömt att åtgärden har en hög kostnad per vunnen effekt. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en mycket stor påverkan på den orala hälsan till följd av
en stor grad av smärta eller obehag, en liten grad av vävnadsskada, en
mycket stor grad av nedsatt förmåga att äta, tugga och tala, en stor grad av
påverkan psykologiskt och socialt, en måttlig risk för framtida smärta eller
obehag, en liten risk för vävnadsskador, en måttlig risk för nedsatt förmåga
att äta, tugga och tala och en måttlig risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

Vid återkommande käkluxationer har
 en förlängning av tuberkulum artikulare med ett bentransplantat eller en
miniplatta hög effekt för att förhindra reluxationer (expertgruppsbedömning)
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 metoderna som innebär nedbockning av arcus zygomaticus och förlängning av tuberkulum artikulare med en miniplatta hög komplikationsfrekvens (expertgruppsbedömning).
Underlaget består av en prospektiv observationsstudie och två fallstudier
omfattande 89 patienter med en uppföljningstid på mellan ett och åtta år [13]. De kirurgiska metoder som användes var osteotomi av tuberkulum artikulare med ett bentransplantat, nedbockning av arcus zygomaticus samt
förlängning av tuberkulum artikulare med en miniplatta i titan. Frånvaro av
reluxationer rapporterades för 67–100 procent av patienterna. Förekomsten
av käkledsknäppningar efter operationen var 0–67 procent och förekomsten
av smärta 5–44 procent efter en osteotomi av tuberculum articulare respektive nedbockning av arcus zygomaticus [1, 2]. Smärtan reducerades signifikant för 85 procent av patienterna efter förlängningen av tuberkulum artikulare [3]. Ett lyckat resultat avseende gapförmågan uppnåddes för 90–100
procent [1, 3]. Lyckandefrekvensen var sämre för metoden att bocka ned
arcus zygomaticus än för de andra operationsmetoderna.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga bestående men rapporterades, men några pareser i pannan som gick i
regress inom tre månader. För sju patienter (35 procent) frakturerade titanplattorna.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid återkommande käkluxationer har åtgärden förlängning av tuberkulum
artikulare med ett bentransplantat eller en miniplatta hög effekt på frånvaron
av reluxationer med bibehållen god gapförmåga. Kostnaden är skattad till
cirka 40 000 kronor. I förhållande till övriga åtgärder motsvarar det en hög
behandlingskostnad och med hänsyn tagen till långtidseffekten skattas kostnaden som hög per vunnen effekt. Komplikationsrisken bedöms också vara
hög. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad
på en expertgruppsbedömning.
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E18.1
Tillstånd: Käkledsfraktur
Åtgärd: Konservativ behandling med eller utan intermaxillärfixering
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en mycket stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 1 är
den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Konservativa behandlingar har
god effekt och därmed möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att åtgärden har en låg kostnad per vunnen effekt. Effekten har
bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är
bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en mycket stor påverkan på den orala hälsan till följd av
en stor grad av smärta eller obehag, en mycket stor grad av sjukdom eller
vävnadsskada, en mycket stor grad av nedsatt förmåga att äta, tugga och
tala, en stor grad av påverkan psykologiskt och socialt, en måttlig framtida
risk för smärta eller obehag, en liten framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en måttlig framtida risk för nedsatt förmåga äta, tugga och tala
och en måttlig framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid käkledsfrakturer har konservativa behandlingar, med eller utan en
intermaxillärfixering, hög effekt på den globala förbättringen, smärtan
och käkfunktionen. Effekten är likvärdig den vid öppenkirurgisk behandling (expertgruppsbedömning).
I litteratursökningen identifierades fyra randomiserade och kontrollerade
studier och fyra observationsstudier omfattande 729 patienter, med en uppföljningstid på mellan 6 månader och 15 år [1-8]. Två av observationsstudi-
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erna undersökte effekten av konservativa behandlingar med eller utan en
intermaxillärfixering retrospektivt, varav en efter 15 år [4, 5], medan de
andra studierna jämförde åtgärden med en öppenkirurgisk reponering. Bortfallet var 23–46 procent (efter 15 år). Lägre smärta och ett mindre subjektivt
obehag rapporterades efter en konservativ behandling än efter öppenkirurgi,
men gap- och tuggförmågan normaliserades i båda grupperna. Enstaka patienter rapporterade ocklusionsförändringar efter en konservativ behandling.
Övergående nervpåverkan var något mer vanligt efter en öppenkirurgisk
behandling. I en senare RCT [7] med totalt 40 personer och uppföljningstid
på sex månader, jämfördes konservativ behandling och öppen kirurgi med
reponering av käkledshuvudet. I gruppen med konservativ behandling uppgav 12 av 22 smärta i käken vid uppföljning (VAS medelvärde 5,25) jämfört
med 2 av 18 i kirurgigruppen (VAS medelvärde 1.11). Maximala gapförmågan var i gruppen med konservativ behandling 33,5 mm jämfört med
39,6 mm. i den andra gruppen. I en annan RCT [8] ingick 32 patienter med
unilateral käkledsfraktur. Hälften fick konservativ behandling och hälften
öppen kirurgi med reponering och fixering av käkledshuvudet. Vid uppföljningen (genomsnitt 21,5 månader) uppgav sex patienter i gruppen med konservativ behandling smärta i käkledsområdet jämfört med två i den andra
gruppen och den maximala gapförmågan var i den förra gruppen 40 mm
jämfört med 42,1 mm i gruppen med kirurgi. Inga av dessa gruppskillnader
var signifikanta.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Generellt gäller att konservativa behandlingar, med eller utan någon intermaxillärfixering, har mycket få komplikationer.
Hälsoekonomisk bedömning
För käkledsfrakturer har konservativa behandlingar, med eller utan någon
intermaxillärfixering, en hög effekt på den globala förbättringen, smärtan
och käkfunktionen. Kostnaden för en intermaxillärfixering beräknas till
cirka 10 000 kronor (enligt listpris från södra regionvårdsnämnden). Åtgärden bedöms generera en låg kostnad per vunnen effekt och är kostnadseffektiv jämfört med en öppenkirurgisk reposition förutsatt att åtgärden är möjlig.
Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på
en expertgruppsbedömning.
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E18.2
Tillstånd: Käkledsfraktur
Åtgärd: Öppenkirurgisk reponering
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en mycket stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 1 är
den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Öppenkirurgiska behandlingar
har god effekt och därmed möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att åtgärden har en hög kostnad per vunnen effekt. Åtgärden
är inte kostnadseffektiv i de fall där en konservativ behandling är möjlig eller
lämplig. Det finns en viss komplikationsrisk. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en mycket stor framtida risk för en negativ påverkan på
den orala hälsan till följd av en stor grad av smärta eller obehag, en mycket
stor grad av sjukdom eller vävnadsskada, en mycket stor grad av nedsatt
förmåga att äta, tugga och tala, en stor grad av påverkan psykologiskt och
socialt, en måttlig framtida risk för smärta eller obehag, en liten framtida
risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en måttlig framtida risk för nedsatt
förmåga äta, tugga och tala och en måttlig framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

Vid en käkledsfraktur ger öppenkirurgiska behandlingar
 hög effekt på den globala förbättringen, smärtlindringen och käkfunktionen. Effekten är likvärdig den med en intramaxillärfixering (expertgruppsbedömning)
 en liten risk för permanenta skador på ansiktsnerven (n. facialis). Åtgärden bör därför förbehållas fall där konservativa behandlingar, med eller
utan en intermaxillärfixering, inte är möjlig eller lämplig (expertgruppsbedömning).
I litteratursökningen identifierades fem randomiserade och kontrollerade
studier samt två observationsstudier omfattande 349 patienter med en upp-
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följningstid på mellan 6 månader och 8,5 år [1-5] [6, 7]. Studierna jämförde
öppenkirurgiska reponeringar med konservativa behandlingar med eller utan
en intermaxillärfixering [1-4] eller endoskopisk reponering [5]. Bortfallet
var 14–36 procent. De redovisade resultaten visar på en god behandlingseffekt med båda metoderna, men en högre smärta och ett större subjektivt
obehag rapporterades efter öppenkirurgin. Gap- och tuggförmågan normaliserades i båda grupperna. Antalet patienter med ett misslyckat resultat var
något större, och övergående nervpåverkan något mer vanligt efter öppenkirurgiska behandlingar. Operationstiden var 33 minuter kortare för öppenkirurgigruppen än för gruppen som fick en endoskopisk reponering [5]. I en
senare RCT Singh, 2010 #1023}med totalt 40 personer och uppföljningstid
på sex månader, jämfördes konservativ behandling och öppen kirurgi med
reponering av käkledshuvudet. I gruppen med konservativ behandling uppgav 12 av 22 smärta i käken vid uppföljning (VAS medelvärde 5,25) jämfört
med 2 av 18 i kirurgigruppen (VAS medelvärde 1.11). Maximala gapförmågan var i gruppen med konservativ behandling 33,5 mm jämfört med
39,6 mm. i den andra gruppen. I en annan RCT [7]. ingick 32 patienter med
unilateral käkledsfraktur. Hälften fick konservativ behandling och hälften
öppen kirurgi med reponering och fixering av käkledshuvudet. Vid uppföljningen (genomsnitt 21, 5 månader) uppgav 6 patienter i gruppen med konservativ behandling smärta i käkledsområdet jämfört med 2 i den andra
gruppen och den maximala gapförmågan var i den förra gruppen 40 mm
jämfört med 42,1 mm i gruppen med kirurgi. Inga av dessa gruppskillnader
var signifikanta.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Öppenkirurgisk reponering innebär en viss risk för en permanent skada på n.
facialis.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid en käkfraktur har öppenkirurgiska behandlingar hög effekt på den globala förbättringen, smärtan vid funktioner och käkfunktionen. Kostnaden
beräknas till cirka 30 000 kronor (enligt listpris från södra regionvårdsnämnden). Åtgärden bedöms generera en hög kostnad per vunnen effekt och
är inte kostnadseffektiv jämfört med konservativ behandling, förutsatt att en
konservativ behandling är möjlig. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs
av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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E19.1
Tillstånd: Synovial chondromatos
Åtgärd: Synovektomi
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en mycket stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 1 är
den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Käkledskirurgi har god effekt
och därmed möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har
bedömt att åtgärden har en måttlig kostnad per vunnen effekt. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är
bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en mycket stor påverkan på den orala hälsan till följd av
en stor grad av vävnadsskada, en stor grad av nedsatt förmåga att äta, tugga
eller tala, en stor grad av påverkan psykologiskt och socialt, en stor risk för
fortsatta vävnadsskador, en stor risk för nedsatt förmåga att äta, tugga och
tala och en mycket stor risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid synovial chondomatos har ett kirurgiskt avlägsnande av broskfragment med synovektomi en hög effekt på symtomen och en normaliserad
gapförmåga samt på frånvaron av recidiv (expertgruppsbedömning).
Litteratursökningen identifierade två retrospektiva studier samt ett stort antal fallbeskrivningar av enstaka patienter. Den ena retrospektiva studien [1]
omfattar nio patienter med synovial chondromatos. Samtliga hade opererats
med öppen kirurgi för avlägsnande av broskfragment samt synovektomi. I
fem fall avlägsnades disken. Uppföljningstiden var 1–17 år (medeluppföljningstid 5,4 år). Effektmåtten var frånvaro av recidiv vid en uppföljande
MR-undersökning, frånvaro av svullnad i käkleden, frånvaro av ledsmärta
och normaliserad gapförmåga (> 40 mm). Samtliga patienter var symtomoch recidivfria vid efterundersökningen. Gapförmågan var normal hos två
patienter före operationen och hos samtliga vid efterundersökningen.
Den andra retrospektiva studien [2] omfattar elva patienter med synovial
chondromatos. I sju fall avlägsnandes käkledsdisken och i sex av dessa
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skedde en rekonstruktion med en temporalismuskellambå. Uppföljningstiden var 1–10 år (medeluppföljningstid 5,2 år). Effektmåtten var frånvaro av
recidiv, kliniskt och radiografiskt. Resultaten visar att inga recidiv förekom
vid efterundersökningarna.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
I ett fall i en av studierna noterades malocklusion och asymmetri som krävde en ortognatkirurgisk korrektion. För övrigt är inga negativa biverkningar
rapporterade.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid en synovial kondomatos har ett käkledskirurgiskt avlägsnande av broskfragment med synovektomi en hög effekt på symtomen och normaliserad
gapförmåga samt frånvaron av recidiv. Kostnaden för den kirurgiska behandlingen beräknas till cirka 20 000–25 000 kronor (enligt ett listpris från
s:a regionvårdsnämnden 2009). Tillståndet innebär en mycket stor påverkan
på den orala hälsan, och med beaktande av att det totalt är få patienter som
drabbas och att ingreppet har god effekt skattas kostnaden som måttlig per
vunnen effekt. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som
är baserad på en expertgruppsbedömning.
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E20.1
Tillstånd: Osteochondrom, kondylhyperplasi
Åtgärd: Käkledsrekonstruktion med resektion
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Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en mycket stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 1 är
den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Resektioner med rekonstruktioner har god effekt och därmed möjlighet att positivt påverka den orala hälsan.
Socialstyrelsen har bedömt att åtgärden har en måttlig kostnad per vunnen effekt.
Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga
underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en mycket stor påverkan på den orala hälsan till följd av
en stor grad av vävnadsskada, en stor grad av nedsatt förmåga att äta, tugga
eller tala, en stor grad av påverkan psykologiskt och socialt, en stor risk för
fortsatta vävnadsskador, en stor risk för nedsatt förmåga att äta, tugga, tala
och en mycket stor risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid osteochondrom och kondylhyperplasi har käkledsresektioner med
rekonstruktioner en hög effekt på smärtan och normalisering av gapförmågan samt frånvaron av tumörrecidiv och malocklusion eller asymmetri
(expertgruppsbedömning).
Tre studier har utgjort underlaget för bedömningen. Sex patienter (tre vuxna
och tre barn) med osteochondrom av käkledhuvudet [1] följdes upp under i
medel 4,5 år (variation 2–9 år) efter operationen. Effektmåtten var smärta
(VAS), käkfunktion (VAS), maximal gapförmåga, ocklusionsförändring,
asymmetri samt frånvaro av recidiv. Smärtan var mycket låg (0,7) före operationen och vid uppföljningen (0,3). Påverkan på käkfunktionen var lika
låg före som efter operationen (1,6). Den maximala gapförmågan ökade i
genomsnitt med 15 mm. Ocklusionsförändringar (öppet bett) och en lätt
asymmetri erhölls hos en barnpatient. Inget recidiv av tumören erhölls.
I en retrospektiv studie som inkluderade nio vuxna patienter med hyperplasi av käkledskondylen [2] erhölls i samtliga fall en god ocklusion och en
god ansiktssymmetri. Inget recidiv hade uppstått vid uppföljningen 3,3 år
efter ingreppet.
I en prospektiv femårsuppföljning [3] av fem vuxna patienter med diagnosen osteochondrom av käkledshuvudet, redovisades behandlingseffekten
med effektmåtten ledsmärta, maximal gapförmåga, ocklusion samt frånvaro
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av recidiv. Samtliga patienter hade smärta före operationen men ingen vid
femårskontrollen. Alla patienter hade en påverkad ocklusion eller asymmetri
före operationen. Vid femårskontrollen hade alla en god ocklusion. Den
maximala gapförmågan var reducerad hos tre patienter före operationen.
Samtliga hade normal gapförmåga vid femårskontrollen. Inget recidiv av
tumören noterades vid femårskontrollen.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
I studierna redovisas några enstaka fall med behandlingskomplikationer. I
en av studierna rapporterades frontal bettöppning hos en patient och som
medförde ett behov av tandreglering [1]. I den andra studien rapporterades
känselnedsättning i underläppen hos två patienter [2] och i en tredje studie
frontal bettöppning hos en patient som sedan behandlades med bettinslipning [3].
Hälsoekonomisk bedömning
Kostnaden för denna operation bedöms vara densamma som för en autogen
artroplastik av en käkled. Vid tillståndet osteochondrom eller hyperplasi av
käkledshuvudet har käkledsresektioner med rekonstruktioner en hög effekt
på smärtan och normalisering av gapförmågan samt på frånvaron av tumörrecidiv och malocklusioneller asymmetri. Kostnaden för den kirurgiska behandlingen kan uppgå till cirka 45 000 kronor beroende på rekonstruktionens omfattning (enligt ett listpris från s:a regionvårdsnämnden 2009). Tillståndet innebär en mycket stor påverkan på den orala hälsan, och med beaktande av att det totalt är mycket få patienter som drabbas, alternativa behandlingar saknas och ingreppet bedöms ha god effekt skattas kostnaden
som måttlig per vunnen effekt. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av
en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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Åtgärder vid käkfunktionsstörning relaterad till
käkmuskulatur
E21.1
Tillstånd: Käkmuskelsmärta (myofasciell smärta)
Åtgärd: Hållningsträning
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Åtgärden har låg effekt och en begränsad möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att åtgärden inte är kostnadseffektiv jämfört med töjning. Effekten av behandlingen har bedömts med stöd från ett vetenskapligt underlag.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en stor
grad av smärta eller obehag, en måttlig grad av nedsatt förmåga att äta,
tugga och tala, en måttlig grad av påverkan psykologiskt och socialt, en stor
risk för smärta eller obehag, en måttlig risk för nedsatt förmåga att äta,
tugga och tala samt en måttlig risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Underlaget består av två systematiska översikter [1, 2] som har publicerats
efter SBU:s översikt [3]. De systematiska översikterna har bristande redovisning på grund av de ingående studiernas heterogenitet avseende effektmåtten. Utifrån översikterna har fem randomiserade och kontrollerade studier [4-8] omfattade 249 patienter identifierats, med en uppföljningstid på
mellan en och tolv månader.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

Vid käkmuskelsmärta (myofasciell smärta) har tilläggsinstruktioner med
inriktning på hållningsträning
 låg till måttlig effekt på smärtan (låg evidensstyrka)
 låg effekt på gapförmågan (låg evidensstyrka).
Instruktioner i nack- och huvudhållning vid käkmuskelsmärta har en låg till
måttlig effekt (effektspann: 0,1–6,1) på smärtan och en låg effekt på gapförmågan (effektspann: 0,4–3,4). Effekten är något bättre än enbart rådgivning i egenvård som omfattar övningar för att bryta parafunktionsmönster,

635

avslappningsövningar, egen massage, värme, kyla, skonsam kost och medicinering med NSAID preparat.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter är rapporterade.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid käkmuskelsmärta (myofasciell smärta) har instruktioner i huvudhållning
en låg effekt när det gäller att häva tillståndet. Kostnaden är skattad utifrån
att åtgärden totalt tar cirka 60 minuter i anspråk, vilket motsvarar 1 700 kronor (enligt referensprislistan) inklusive ett kontrollbesök. Åtgärden bedöms
inte vara kostnadseffektiv jämfört med töjning. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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E21.2
Tillstånd: Käkmuskelsmärta (myofasciell smärta)
Åtgärd: Töjning
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Motorisk aktivering med töjningar
har en måttlig effekt och därmed möjlighet att positivt påverka den orala hälsan.
Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per vunnen effekt är låg och att åtgärden
är kostnadseffektiv jämfört med hållningsträning. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en stor
grad av smärta eller obehag, en måttlig grad av nedsatt förmåga att äta,
tugga och tala, en måttlig grad av påverkan psykologiskt och socialt, en stor
risk för smärta eller obehag, en måttlig risk för nedsatt förmåga att äta,
tugga och tala samt en måttlig risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid käkmuskelsmärta (myofasciell smärta) har töjning av käkmusklerna
måttlig effekt på smärtan och gapförmågan (expertgruppsbedömning).
Underlaget består av en systematisk översikt [1] som har publicerats efter
SBU:s översikt [2]. Den systematiska översikten har bristande redovisning
på grund av de ingående studiernas heterogenitet avseende effektmåtten.
Utifrån de systematiska översikterna har tre randomiserade kontrollerade
studier [3-5] omfattande 66 patienter med en uppföljningstid på maximalt en
månad identifierats. Evidensstyrkan från dessa är dock mycket låg. Resultaten visade att töjning och mobilisering av käk- och eller nackmusklerna vid
käkmuskelsmärta har en måttlig effekt (effektspann: 0,7–22,5) på smärtan
och gapförmågan (effektspann: 1,3–19,4).
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Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter är rapporterade.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid käkmuskelsmärta har töjning en måttlig effekt när det gäller att häva
tillståndet. Kostnaden är skattad utifrån att åtgärden totalt tar cirka 60 minuter i anspråk, vilket motsvarar 1 700 kronor (enligt referensprislistan) inklusive ett kontrollbesök. Åtgärden bedöms vara kostnadseffektiv jämfört med
hållningsträning. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning
som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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E21.3
Tillstånd: Käkmuskelsmärta (myofasciell smärta)
Åtgärd: Akupunktur
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Akupunktur har en måttlig effekt
och därmed möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har
bedömt att kostnaden per vunnen effekt är måttlig till hög och att åtgärden inte är
kostnadseffektiv jämfört med en bettskena eller rörelseträning. Effekten av behandlingen har bedömts med stöd från ett vetenskapligt underlag.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en stor
grad av smärta eller obehag, en måttlig grad av nedsatt förmåga att äta,
tugga och tala, en måttlig grad av påverkan psykologiskt och socialt, en stor
risk för smärta eller obehag, en måttlig risk för nedsatt förmåga att äta,
tugga och tala samt en måttlig risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Underlaget består av en systematisk översikt [1] inkluderande nio randomiserade kontrollerade studier med 401 patienter. Uppföljningstiden i en av
studierna var ett år. Studierna utvärderar effekten av akupunktur jämfört
med ingen behandling, placeboakupunktur och behandling med bettskena.
Utfallsmåtten i studierna omfattar smärtlindring, daglig aktivitet och gapförmåga.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

 Akupunktur ger bättre smärtlindrande effekt vid olika typer av ansiktssmärtor än ingen behandling och likvärdig effekt jämfört med andra behandlingar. Jämfört med placebo är resultaten motsägande. (Begränsad
evidens, SBU evidensstyrka 3.)
 Vid käkmuskelsmärta (myofasciell smärta) har akupunktur måttlig effekt
på smärtan och de kliniska utfallsmåtten. Effekten är likvärdig med andra
behandlingar (måttlig evidensstyrka).
Akupunktur gav signifikant bättre smärtlindring och minskad palpationssmärta jämfört med ingen behandling. Effekten på smärtan var likvärdig
behandling med bettskena och bättre jämfört med placeboakupunktur.
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Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga allvarliga biverkningar eller oönskade effekter är rapporterade.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid käkmuskelsmärta har akupunktur en måttlig effekt när det gäller att
häva tillståndet och effekten är likvärdig med andra behandlingar, exempelvis en bettskena. Kostnaden är skattad utifrån att åtgärden totalt tar cirka
180 minuter i anspråk fördelade på minst sex besök, vilket motsvarar cirka
4 500 kronor (enligt referensprislistan). Till detta kommer vissa kostnader
för utrustningen och materialet. Kostnaden per vunnen effekt bedöms vara
måttlig till hög. Metoden är inte kostnadseffektiv jämfört med bettskena
eller rörelseträning. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning
som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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treatment of pain in temporomandibular disorders: a systematic
review and meta-analysis of randomized controlled trials. The
Clinical journal of pain. 2010; 26(6):541-50.

E21.4
Tillstånd: Käkmuskelsmärta (myofasciell smärta)
Åtgärd: Triggerpunktsbehandling
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Triggerpunktsbehandlingar har låg
effekt och endast en liten möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att triggerpunktsbehandling inte är kostnadseffektiv jämfört
med alternativa behandlingar. Effekten har bedömts med stöd från ett vetenskapligt underlag.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en stor
grad av smärta eller obehag, en måttlig grad av nedsatt förmåga att äta,
tugga och tala, en måttlig grad av påverkan psykologiskt och socialt, en stor
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risk för smärta eller obehag, en måttlig risk för nedsatt förmåga att äta,
tugga och tala samt en måttlig risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
I det vetenskapliga underlaget ingår tre randomiserade kontrollerade studier
[1-3] .
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid käkmuskelsmärta (myofasciell smärta) har triggerpunktsbehandlingar låg effekt på smärtan (låg evidensstyrka).
Underlaget består av en dubbelblind randomiserad studie [1] med 30 patienter, en RCT [2] med 45 patienter och en ytterligare RCT [3] med 50 patienter. I den första [1] randomiserades patienterna till en av tre grupper. Behandlingen bestod i grupp I av lokalanestesi och placebostimulering i en
triggerpunkt, i grupp II av en triggerpunktsbehandling och en simulerad
injektion, och i grupp III av placebostimulering i en triggerpunkt och en
simulerad injektion. Behandlingstiden i triggerpunkten var en–två minuter i
grupp II. Utvärderingen var en dag efter den avslutade behandlingen. Utfallsmåttet i studien var smärtintensitet och om patienterna uppnådde ett
smärttröskelvärde. Triggerpunktsbehandlingen minskade smärtintensiteten
med 32 procent i grupp I och den var signifikant lägre jämfört med före behandlingen. Vid en jämförelse mellan triggerpunktsbehandlingen och kontrollbehandlingarna var det ingen signifikant skillnad i smärtintensitet eller
förändrat smärttröskelvärde. I den andra studien [2] fick en grupp ”dry
needling”, en grupp 1-3 triggerpunktsinjektioner med 0,25 % Lidocain och
en grupp injektioner med 0,25% Lidocain + 0,2 ml med glukokortikoid
(Decadron). Smärtan före och efter 12 veckor bedömdes med symptom severity index (SSI). SSI reducerades med 31 procent, 23 procent och 35 procent i de olika grupperna. Skillnaden före och efter behandling var signifikant (P < 0,001) men det var ingen skillnad mellan grupperna. I den tredje
studien [3] jämfördes en grupp som fick behandling med stabiliseringsskena
med en grupp som fick behandling med stabiliseringsskena kombinerat med
injektioner i triggerpunkter (m masseter, temporalis och pterygoideus lateralis) med 0,5 ml lidocain + 0,5 ml koksalt vid två tillfällen och 0,1 ml
triamcinolon (grupp II- steroid) vid ett tredje. I gruppen med enbart skena
minskade den rapporterade smärtintensiteten (VAS) med 56 procent jämfört
med 75 procent i den andra gruppen. Minskningen var signifikant i båda
grupperna under 12 veckors uppföljning (P < 0,001) och signifikant större i
gruppen som fick den kombinerade behandlingen. Den maximala gapförmågan ökade i genomsnitt med 2,4 mm i gruppen med enbart skena och i
andra gruppen med 3,5 mm. Gruppskillnaden var inte signifikant.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga allvarliga biverkningar eller oönskade effekter är rapporterade.
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Hälsoekonomisk bedömning
Vid käkmuskelsmärta har triggerpunktsbehandlingar en låg effekt när det
gäller att häva tillståndet. Kostnaden bedöms likvärdig med akupunktur men
har lägre effekt. Åtgärden är därför inte kostnadseffektiv jämfört med alternativa behandlingar. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning
som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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E21.5
Tillstånd: Käkmuskelsmärta (myofasciell smärta)
Åtgärd: Pulserande ultraljud
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Pulserande ultraljud har ingen till
låg effekt och därmed en mycket liten möjlighet att positivt påverka den orala
hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att behandlingar med pulserande ultraljud inte
är kostnadseffektiva jämfört med alternativa behandlingar. Effekten har bedömts
av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en stor
grad av smärta eller obehag, en måttlig grad av nedsatt förmåga att äta,
tugga och tala, en måttlig grad av påverkan psykologiskt och socialt, en stor
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risk för smärta eller obehag, en måttlig risk för nedsatt förmåga att äta,
tugga och tala samt en måttlig risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid käkmuskelsmärta (myofasciell smärta) har pulserande ultraljud ingen
till låg effekt på den globala förbättringen och gapförmågan (expertgruppsbedömning).
Underlaget är en dubbelblind, randomiserad kontrollerad studie [1] som
utvärderade effekten av pulserande ultraljud i två styrkor (0,08 W/cm² respektive 0,5 W/cm²) i jämförelse med en placebobehandling (ultraljud utan
ström). Studien inkluderade 49 patienter. Behandlingen gavs vid fem–tio
tillfällen à fem–tio minuter. Uppföljningen skedde direkt efter den avslutade
behandlingen. Effektmåtten var global förbättring (sexgradig skala) och
maximal gapförmåga. Resultatet visade att patienterna i samtliga tre grupper
upplevde sig något bättre. Den maximala gapförmågan ökade med minst 3
mm hos 33 procent av patienterna i respektive behandlingsgrupp jämfört
med 20 procent i placebogruppen.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter är rapporterade.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid käkmuskelsmärta har ett pulserande ultraljud ingen till låg effekt när det
gäller att häva tillståndet. Då effekten är låg eller saknas bedöms åtgärden
inte vara kostnadseffektiv jämfört med alternativa behandlingar. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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E21.6
Tillstånd: Käkmuskelsmärta (myofasciell smärta)
Åtgärd: Botuliniumtoxin-injektion
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Botuliniumtoxin har låg effekt på
smärta och därmed en begränsad möjlighet att positivt påverka den orala hälsan.
Socialstyrelsen har bedömt att behandlingar med botuliniumtoxin har en måttlig
till hög kostnad per vunnen effekt och inte är kostnadseffektiva jämfört med salicylatkräm. Effekten har bedömts med stöd från ett vetenskapligt underlag.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en stor
grad av smärta eller obehag, en måttlig grad av nedsatt förmåga att äta,
tugga och tala, en måttlig grad av påverkan psykologiskt och socialt, en stor
risk för smärta eller obehag, en måttlig risk för nedsatt förmåga att äta,
tugga och tala samt en måttlig risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Litteratursökningen identifierade en systematisk översikt [1] och fem randomiserade och kontrollerade studier [2-6] omfattande totalt 164 patienter
som behandlades och följdes i fyra veckor till sex månader. Studierna utvärderade effekten av botuliniumtoxininjektioner i jämförelse med koksaltsinjektioner. Tre av studierna var dubbelblinda, men omfattade mycket små
patientmaterial (15–24 patienter) medan en studie, som var enkelblindad [4],
inkluderade 90 patienter (60 fick botuliniumtoxin och 30 fick placeboinjektioner).
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid käkmuskelsmärta (myofasciell smärta) har behandlingar med
botuliniumtoxin låg effekt på smärtan (låg evidensstyrka).
Behandlingen gav en smärtlindrande effekt motsvarande 1,6–3,2 skalsteg på
NRS-skalan (0–10) jämfört med kontrollgruppernas 0,4–0,6, eller en VASminskning med 5–18 mm i interventionsgrupperna jämfört med 1–7,5 mm i
kontrollgrupperna. Effekten på smärta var signifikant större än för placebobehandlingen i två studier. Behandlingen gav ingen signifikant förbättring
av gapförmågan. I den ena studien ökade gapfömågan med 10 mm efter
placebobehandlingen jämfört med ingen förändring efter botuliniumtoxin
[2]. I den andra studien [3] ökade gapförmågan med 2,1 mm efter botulini-
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umtoxininjektionen, medan ingen positiv förändring fanns i placebogruppen. I en tredje studie [6] ökade gapförmågan minimalt efter båda interventionerna (0,8-1,6 mm) och ingen skillnad mellan grupperna noterades för
effekten på global förbättring.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Nixdorf et al. [2] beskriver att 10 av 15 fick ökad smärta efter injektionen
och att 4 av 15 patienter registrerade svårigheter att le och ett asymmetriskt
leende. Von Lindern et al. fann att 1 av 90 hade fått sväljningssvårigheter.
En studie saknar sådan information [3]. I en studie [5] noterades att ingen
patient fick någon försämring av tillståndet och inte heller någon sidoeffekt.
Ernberg et al [6] fann att biverkningar var vanligt förekommande den första
veckan efter injektioner (huvudvärk, muskeltrötthet, svaghet, ökad smärta
etc.) men att dessa förekom lika ofta efter placeboinjektionen. Inga biverkningar kvarstod efter en månad.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid käkmuskelsmärta har behandlingar med botuliniumtoxin låg effekt på
smärtlindringen. Kostnaden för behandlingen skattas till cirka 1 000 kronor,
räknat på att åtgärden tar 30 minuter i anspråk, inklusive injektionssubstansen (enligt referensprislistan). Givet att effekten är likvärdig med behandlingar med salicylatkräm bedöms åtgärden inte vara kostnadseffektiv. Kostnaden är måttlig till hög per vunnen effekt. Det hälsoekonomiska underlaget
utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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E21.7
Tillstånd: Käkmuskelsmärta (myofasciell smärta)
Åtgärd: NSAID eller salicylatkräm
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Salicylat eller NSAID har en låg
effekt på smärtan och liten möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden är måttlig per vunnen effekt. Effekten har
bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är
bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en stor
grad av smärta eller obehag, en måttlig grad av nedsatt förmåga att äta,
tugga och tala, en måttlig grad av påverkan psykologiskt och socialt, en stor
risk för smärta eller obehag, en måttlig risk för nedsatt förmåga att äta,
tugga och tala samt en måttlig risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

 Det finns ett begränsat vetenskapligt underlag för att topikal NSAID är
effektiv vid långvarig muskuloskelettal smärta (SBU evidensstyrka 3)
 Vid käkmuskelsmärta (myofasciell smärta) har topikala behandlingar
med NSAID eller salicylatkräm en låg effekt på smärtan och palpationssmärtan (expertgruppsbedömning).
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Litteraturanalysen identifierade två systematiska översikter [1, 2]. Rapporterna inkluderade inte patienter med käkmuskelsmärta. Enligt SBUrapporten [1] finns det ett begränsat vetenskapligt underlag för att topikal
NSAID är effektiv vid långvariga muskuloskelettala smärtor (evidensstyrka
3). Den andra systematiska översikten inkluderade tolv studier och visade
att NNT var 3,1 (2,7–3,8) avseende minskningen av den kroniska smärtan
vid topikala appliceringar av NSAID [2]. En randomiserad, kontrollerad
studie omfattande 52 patienter, varav 47 kvinnor, har undersökt topikala
appliceringar av salicylatkräm över det smärtande käkmuskelområdet jämfört med placebokräm [3]. Inklusionsåldrarna var 18–60 år. Utvärderingen
skedde efter en månad. Substanserna applicerades två gånger dagligen under
två veckors tid. Efter fem dagars uppehåll gjordes ett byte av behandling
mellan de olika grupperna (crossover). Behandlingen med salicylatkräm gav
en smärtlindrande effekt motsvarande 2,0 skalsteg på en numerisk skattningsskala (0–10) jämfört med kontrollgruppens 0,5. Palpationssmärtan
minskade med 2,0 skalsteg i interventionsgruppen jämfört med 0,2 i kontrollgruppen.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Milda sidoeffekter i form av hudirritation upplevdes av två patienter i vardera gruppen.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid käkmuskelsmärta har NSAID eller salicylatkräm en låg effekt på smärtlindring och minskad palpationssmärta. Kostnaden för behandlingen skattas
som låg. Givet att effekten är likvärdig med behandlingar med botuliniumtoxin bedöms åtgärden vara kostnadseffektiv jämfört med botuliniumtoxin.
Kostnaden per vunnen effekt bedöms som måttlig. Det hälsoekonomiska
underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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E21.8
Tillstånd: Käkmuskelsmärta (myofasciell smärta)
Åtgärd: Diazepam
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Behandlingar med diazepam har
mycket låg effekt och en mycket liten möjlighet att positivt påverka den orala
hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden är låg, men behandlingen inte är
kostnadseffektiv jämfört med alternativa behandlingar. Det finns risk för biverkningar. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en stor
grad av smärta eller obehag, en måttlig grad av nedsatt förmåga att äta,
tugga och tala, en måttlig grad av påverkan psykologiskt och socialt, en stor
risk för smärta eller obehag, en måttlig risk för nedsatt förmåga att äta,
tugga och tala samt en måttlig risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

 Vid käkmuskelsmärta (myofasciell smärta) har behandlingar med
diazepam en mycket låg effekt på smärtan och de kliniska måtten (expertgruppsbedömning)
 Diazepam är förenat med biverkningar, och långtidsbehandlingar bör
undvikas på grund av risken för tillvänjning (expertgruppsbedömning).
Litteratursökningen identifierade en systematisk översikt [1] och en randomiserad och kontrollerad studie omfattande totalt 49 patienter som behandlades under fyra veckor [2]. Patienterna randomiserades till en av fyra behandlingsregimer: farmakologisk behandling med diazepam (2,5–5 mg fyra
gånger om dagen), alternativt ibuprofen (2 400 mg per dag) eller en kombination av diazepam och ibuprofen, i jämförelse med en grupp som fick en
placebobehandling. Resultaten visade att diazepam och kombinationen av
diazepam och ibuprofen minskade smärtan och palpationssmärtan bättre än
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placebo och ibuprofen och att denna effekt kunde tillskrivas diazepam. Effekten var dock inte kliniskt relevant.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
10 av 49 patienter avbröt behandlingen före utvärderingen av olika skäl,
varav två som kunde relateras till någon form av biverkan av läkemedlet.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid käkmuskelsmärta har diazepam en mycket låg effekt på smärtan och de
kliniska måtten, och med en risk för allvarliga biverkningar. Kostnaden för
åtgärden skattas som låg. Åtgärden bedöms dock inte vara kostnadseffektiv
jämfört med alternativa farmakologiska behandlingar som botuliniumtoxin
och NSAID eller salicylatkräm. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av
en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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E21.9
Tillstånd: Käkmuskelsmärta (myofasciell smärta)
Åtgärd: Stabiliseringsskena
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Stabiliseringsskenor i hårdplast har
måttlig effekt och därmed möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per vunnen effekt är låg och att åtgärden är
kostnadseffektiv jämfört med mjukplastskenor och partiella skenor. Effekten av
behandlingen har bedömts med stöd från ett vetenskapligt underlag.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en stor
grad av smärta eller obehag, en måttlig grad av nedsatt förmåga att äta,
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tugga och tala, en måttlig grad av påverkan psykologiskt och socialt, en stor
risk för smärta eller obehag, en måttlig risk för nedsatt förmåga att äta,
tugga och tala samt en måttlig risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Litteratursökningen identifierade en systematisk översikt omfattande sammanlagt tolv randomiserade och kontrollerade studier [1] som har undersökt
effekten av stabiliseringsskenor vid käkmuskelsmärta jämfört med ingen
eller minimal behandling, gomplattor (placeboskenor), akupunktur, avslappning och biofeedback eller rörelseövningar. Översikten inkluderade
samma studier som en tidigare Cochrane-rapport [2] och inkluderade 496
patienter som följdes i mellan sex veckor och sex månader. På grund av studiernas heterogenicitet avseende effektmåtten gjordes ingen metaanalys och
resultaten presenterades inte som tabellerbara effektmått. Därtill identifierades sex randomiserade och kontrollerade studier som publicerades efter
översikten och två studier som inte inkluderades i den. Studierna undersökte
effekten av stabiliseringsskenor jämfört med partiella skenor (NTItss eller
relax-skena) [3-6] eller information, gomplattor och mjuka bettskenor [710]. Dessa studier inkluderade 632 patienter vilka följdes i mellan sex veckor och tolv månader. Smärta i vila och rörelse, global förbättring, minskning
av tuggsvårigheter, palpationssmärta, aktiv gapförmåga och trötthet var utfallsmåtten.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

Vid käkmuskelsmärta (myofasciell smärta) har stabiliseringsskenor
 måttlig effekt på smärtan (måttlig evidensstyrka)
 måttlig till hög effekt på den globala förbättringen (låg evidensstyrka)
 måttlig effekt på palpationssmärtan och muskeltröttheten (låg evidensstyrka).
Vid käkmuskelsmärta (myofasciell smärta) är
 effekten av en stabiliseringsskena bättre än ingen eller minimal behandling men likvärdig jämfört med andra behandlingar inklusive andra typer
av bettskenor (låg evidensstyrka).
Den systematiska översikten redovisade att behandling med stabiliseringsskenor har en låg effekt på myalgi lokalt eller regionalt i käkmuskulaturen
men är bättre än ingen eller minimal behandling. För effekten av stabiliseringsskenor i jämförelse med andra behandlingar (gomplattor, akupunktur,
biofeedback och stresshantering, rörelseövningar eller avslappning) visar
översikten att det finns få statistiskt signifikanta skillnader mellan behandlingen med stabiliseringsskenor och andra behandlingar.
De randomiserade studierna visade att stabiliseringsskenor har måttlig effekt på smärtan (25–87 procents förbättring), måttlig till hög effekt på den
globala förbättringen (46–79 procent), låg effekt på tuggförmågan (11 pro-
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cents förbättring), måttlig effekt på palpationssmärtan (13–70 procent förbättring) och på muskeltröttheten (36–41 procents förbättring). Effekten på
smärta [3] respektive palpationsömhet [7] var statistiskt signifikant bättre än
ingen eller minimal behandling men sämre än rådgivning i en annan studie
[10]. Effekten på smärta, global förbättring och palpationsömhet var statistiskt signifikant bättre än med en gomplatta i en studie [8], men likvärdig i en
annan [9]. Effekten av stabiliseringsskenan var likvärdig med en avslappningsskena eller mjuk bettskena i samtliga studier.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter är rapporterade.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid käkmuskelsmärta har stabiliseringsskenor i hårdplast en måttlig effekt
när det gäller att häva tillståndet. Behandlingskostnaden för en stabiliseringsskena är cirka 3 000 kronor (beräknad enligt referensprislistan). Kostnaden per vunnen effekt skattas som låg. Stabiliseringsskenor bedöms vara
kostnadseffektiva jämfört med övriga behandlingsalternativ, förutom motorisk aktivering (töjning). Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en
skattning som är baserad på expertgruppens slutsatser.
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E21.10
Tillstånd: Käkmuskelsmärta (myofasciell smärta)
Åtgärd: Mjukplastskena
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Mjukplastskenor eller resiliensskenor har en måttlig effekt och därmed möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per vunnen effekt är måttlig, men
att åtgärden inte är kostnadseffektiv jämfört med stabiliseringsskenor i hårdplast.
Effekten av behandlingen har bedömts med stöd från ett vetenskapligt underlag.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en stor
grad av smärta eller obehag, en måttlig grad av nedsatt förmåga att äta,
tugga och tala, en måttlig grad av påverkan psykologiskt och socialt, en stor
risk för smärta eller obehag, en måttlig risk för nedsatt förmåga att äta,
tugga och tala samt en måttlig risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Litteratursökningen identifierade fem randomiserade och kontrollerade studier [1-5] som har undersökt effekten av mjukplastskenor jämfört med ingen
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eller minimal behandling, farmakologisk behandling (analgetika + muskelrelaxantia), gomplattor (så kallade placeboskenor) eller stabiliseringsskenor.
Studierna inkluderade 385 patienter vilka följdes i mellan sex veckor och
tolv månader. Minskning av smärta, global förbättring, minskning av tuggsvårigheter, palpationssmärta och gapförmåga var utfallsmåtten.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

Vid käkmuskelsmärta (myofasciell smärta) har mjukplastskenor
 måttlig effekt på smärta (måttlig evidensstyrka)
 måttlig till hög effekt på den globala förbättringen (låg evidensstyrka)
 måttlig effekt på palpationssmärtan (låg evidensstyrka).
Vid käkmuskelsmärta (myofasciell smärta) är
 effekten av mjukplastskenor bättre än ingen eller minimal behandling och
behandling med analgetika+muskelrelaxantia men likvärdig jämfört med
stabiliseringsskenor (låg evidensstyrka)
 hållbarheten väsentligt lägre än för stabiliseringsskenor och det är svårare
att upprätthålla en god hygien med skenan (expertgruppsbedömning).
Studierna visade att mjukplastskenor har måttlig effekt på smärta (35-47
procent), den globala förbättringen (47–55 procent) och måttlig effekt på
palpationssmärtan (13–60 procents förbättring). Minskningen av smärta var
likvärdig med stabiliseringsskenan men signifikant bättre än för farmakologisk behandling. Den globala förbättringen var signifikant större än med
ingen eller minimal behandling och likvärdig med stabiliseringsskenor.
Hållbarheten är väsentligt lägre än för stabiliseringsskenor och det är svårare att upprätthålla en god hygien med skenan. Den rekommenderas därför
enbart som en korttidsbehandling.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter är rapporterade.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid käkmuskelsmärta har mjukplastskenor en måttlig effekt när det gäller
att häva tillståndet. Behandlingskostnaden för en mjukplastskena är cirka
2 000 kronor (beräknad enligt en referensprislista) men hållbarheten är väsentligt lägre än för en stabiliseringsskena, vilket medför en ökad kostnad på
längre sikt. Kostnaden skattas som måttlig per vunnen effekt och mjukplastskenan bedöms inte vara kostnadseffektiv jämfört med en stabiliseringsskena i hårdplast. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning
som är baserad på expertgruppens slutsatser.
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E21.11
Tillstånd: Käkmuskelsmärta (myofasciell smärta)
Åtgärd: Partiell skena med framtandskontakt
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Partiella skenor har måttlig effekt
och därmed en möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har
bedömt att kostnaden per vunnen effekt är måttlig men att åtgärden inte är kostnadseffektiv jämfört med stabiliseringsskenor i hårdplast. Det finns en risk för
biverkningar och komplikationer. Effekten av behandlingen har bedömts med
stöd från ett vetenskapligt underlag.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en stor
grad av smärta eller obehag, en måttlig grad av nedsatt förmåga att äta,
tugga och tala, en måttlig grad av påverkan psykologiskt och socialt, en stor
risk för smärta eller obehag, en måttlig risk för nedsatt förmåga att äta,
tugga och tala samt en måttlig risk för påverkan psykologiskt och socialt.
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Vilka studier ingår i granskningen?
Litteratursökningen identifierade en systematisk översikt omfattande sammanlagt fem randomiserade och kontrollerade studier som har undersökt
effekten av NTItss-skenor (nociceptive trigeminal inhibition tension surpression system) [1]. Två av de inkluderade studierna undersökte effekten
av NTItss-skenan jämfört med stabiliseringsskenan vid käkmuskelsmärta
hos totalt 66 patienter [2, 3]. Uppföljningstiden var tre respektive sex månader, och smärta i vila och vid funktion, palpationssmärta samt muskeltrötthet var utvärderingsvariablerna.
Därtill identifierades två randomiserade och kontrollerade studier. Den
ena av dessa [4] inkluderade 114 patienter och jämförde effekten av AMPS
(anterior midline positioning splint) med information respektive en stabiliseringsskena på effektmåttet smärta. Uppföljningstiden var tre månader. Den
andra studien [5] jämförde effekten av en relax-skena jämfört med en stabiliseringsskena hos 65 patienter, med effektmåtten smärta och global förbättring, och uppföljningstiden tio veckor.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

 Vid käkmuskelsmärta (myofasciell smärta) har partiella skenor med
framtandskontakt måttlig effekt på smärtan (låg evidensstyrka).
 Effekten är jämförbar med effekten av stabiliseringsskenor (låg evidensstyrka).
 Risken för biverkningar och komplikationer är större med partiella skenor med framtandskontakt än med stabiliseringsskenor (expertgruppsbedömning).
 Åtgärden kräver en noggrann uppföljning (expertgruppsbedömning).
De två studier som ingår i översikten rapporterade en måttlig till hög effekt
av NTItss-skenor på smärtan (70 procents respektive 50 procents förbättring) och en måttlig effekt på palpationssmärtan (67 procents respektive 30
procents förbättring). Effekten var jämförbar med effekten av stabiliseringsskenor. De två andra studierna rapporterade att AMPS-skenor hade hög effekt på smärtan (58 procent förbättring) och att effekten var likvärdig med
stabiliseringsskenor men signifikant bättre än enbart information. Den andra
studien fann en måttlig effekt av relax-skenan på vilosmärta och smärta vid
funktion (46 procents respektive 45 procents förbättring). Andelen patienter
med över 50 procents smärtlindring var 66 procent, och 85 procent upplevde
en global förbättring. Inga signifikanta skillnader förelåg jämfört med stabiliseringsskenor.
Den systematiska översikten konkluderar att behandling med NTItssskenor har lika bra effekt som med stabiliseringsskenor, men att de senare
fortfarande bör utgöra ”golden standard”, det vill säga förstahandsvalet,
eftersom komplikationsrisken är mindre. En fallpresentation där en patient
vaknade med NTItss-skenan i matstrupen har rapporterats [1], och därtill
rapporterades att en patient fick en bettförändring efter sex månaders användning av en NTItss-skena [3]. Noggranna uppföljningar är därmed nöd-
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vändiga. En partiell skena med framtandskontakt är därför indicerad endast
för korttidsbruk och den kräver noggranna uppföljningar.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
I en studie [3] rapporterades bettförändringar hos en patient efter användning av en NTItss-skena.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid käkmuskelsmärta har partiella skenor med framtandskontakt en måttlig
effekt när det gäller att häva tillståndet. Behandlingskostnaden för en partiell
skena med framtandskontakt är cirka 2 000 kronor (beräknad enligt referensprislistan) men den kräver tätare kontroller för uppföljning än en stabiliseringsskena, vilket medför en ökad kostnad på längre sikt. Kostnaden skatttas som måttlig per vunnen effekt och partiella skenor med framtandskontakt bedöms inte vara kostnadseffektiva jämfört med stabiliseringsskenor i
hårdplast. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är
baserad på expertgruppens slutsatser och konsensusutlåtande.

Referenser
1.

2.

3.

4.

5.

Stapelmann, H, Turp, JC. The NTI-tss device for the therapy of
bruxism, temporomandibular disorders, and headache - where do we
stand? A qualitative systematic review of the literature. BMC oral
health. 2008; 8:22.
Jokstad, A, Mo, A, Krogstad, BS. Clinical comparison between two
different splint designs for temporomandibular disorder therapy.
Acta odontologica Scandinavica. 2005; 63(4):218-26.
Magnusson, T, Adiels, AM, Nilsson, HL, Helkimo, M. Treatment
effect on signs and symptoms of temporomandibular disorders-comparison between stabilisation splint and a new type of splint
(NTI). A pilot study. Swedish dental journal. 2004; 28(1):11-20.
Al Quran, FA, Kamal, MS. Anterior midline point stop device
(AMPS) in the treatment of myogenous TMDs: comparison with the
stabilization splint and control group. Oral surgery, oral medicine,
oral pathology, oral radiology, and endodontics. 2006; 101(6):741-7.
Nilner, M, Ekberg, E, Doepel, M, Andersson, J, Selovuo, K, Le Bell,
Y. Short-term effectiveness of a prefabricated occlusal appliance in
patients with myofascial pain. Journal of orofacial pain. 2008;
22(3):209-18.

656

E21.12
Tillstånd: Käkmuskelsmärta (myofasciell smärta)
Åtgärd: Ocklusal korrigering
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är
den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Ocklusala korrigeringar
har ingen till låg effekt och därmed mycket liten möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att åtgärden inte är
kostnadseffektiv. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp
eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.
Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en stor
grad av smärta eller obehag, en måttlig grad av nedsatt förmåga att äta,
tugga och tala, en måttlig grad av påverkan psykologiskt och socialt, en stor
risk för smärta eller obehag, en måttlig risk för nedsatt förmåga att äta,
tugga och tala samt en måttlig risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid käkmuskelsmärta (myofasciell smärta) har ocklusala korrigeringar
ingen till låg effekt på smärtan (expertgruppsbedömning).
Litteratursökningen identifierade en systematisk översikt från Cochrane [1] i
vilken två randomiserade kliniska studier [2, 3] ingår som berör käkmuskelsmärta. I studierna ingår totalt 68 patienter med en uppföljningstid på en
respektive sex månader, och utfallsmåttet är smärtfrekvens. I studierna jämfördes bettslipning med placebo, ingen behandling eller information. Ingen
statistiskt signifikant skillnad i behandlingseffekten kunde konstateras.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter är rapporterade.
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Hälsoekonomisk bedömning
Vid käkmuskelsmärta har ocklusala korrigeringar ingen effekt när det gäller
att häva tillståndet. Åtgärden är därför inte kostnadseffektiv. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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E22.1
Tillstånd: Käkmuskelsmärta associerad med generell smärta
Åtgärd: Rörelseträning
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en mycket stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 1 är
den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Motorisk aktivering har en låg
till måttlig effekt och därmed möjlighet att positivt påverka den orala hälsan.
Socialstyrelsen har bedömt att åtgärden har en låg till måttlig kostnad per vunnen
effekt. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en mycket stor påverkan på den orala hälsan till följd av
en stor grad av nedsatt förmåga att äta, tugga och tala, en mycket stor grad
av påverkan psykologiskt och socialt, en måttlig risk för smärta eller obehag, en stor risk för nedsatt förmåga att äta, tugga och tala samt en måttlig
risk för påverkan psykologiskt och socialt.
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Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid käkmuskelsmärta (myofasciell smärta) som är associerad med generell smärta har rörelseträning en låg till måttlig effekt på
käkmuskelsmärtan (expertgruppsbedömning).
SBU konstaterar att det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att dra
några slutsatser om träningens effekter på smärta vid fibromyalgi [1].
Patienter med fibromyalgi – det vill säga generell smärta – har i hög utsträckning smärta även i käkområdet [2, 3] och även en hög risk för att utveckla sådana smärtor [4]. En systematisk översikt identifierades som har
värderat effekten av träning på tillståndet fibromyalgi [5]. Av totalt 34 studier var det ingen som specifikt studerade effekten på smärtor i käkregionen. Slutsatsen av översikten var att övervakad aerobisk träning har en positiv effekt på välbefinnandet, den allmänna fysiska funktionen och eventuellt
även på smärtan och palpationssmärtan. Effekten av styrke- och rörlighetsträningen bedömdes inte vara tillräckligt undersökt. Följsamheten av hemträningsprogram för patienter med fibromyalgi bedöms som låg efter det att
studien har avslutats [6]. Effekten av rörelseträning på käkmuskelsmärta
som är associerad med generell smärta bedöms vara jämförbar med den effekt som erhålls generellt vid träning. Konsensus råder om att rörelseträning
som syftar till att bryta statiska belastningar och låsta positioner genom att
introducera och aktivera övningar för hållnings- och koordinationsträning,
övningar som gradvis ökar rörelseförmågan samt träning som förbättrar
styrkan och uthålligheten i käksystemet har en positiv påverkan på käkfunktionen och en låg till måttlig påverkan på den lokala smärtan i käkarna.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter är rapporterade.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid käkmuskelsmärta som är associerad med generell smärta har rörelseträning en låg till måttlig effekt när det gäller att häva tillståndet. Kostnaden är
skattad utifrån att åtgärden totalt tar cirka 60 minuter i anspråk, vilket motsvarar 1 700 kronor (enligt referensprislistan) inklusive ett kontrollbesök.
Kostnaden per vunnen effekt skattas som låg till måttlig. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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E22.2
Tillstånd: Käkmuskelsmärta associerad med generell smärta
Åtgärd: Tricykliska antidepressiva
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en mycket stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 1 är
den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Farmakologiska behandlingar
med tricykliska antidepressiva har en måttlig effekt och därmed möjlighet att
positivt påverka den orala hälsan. Effekten bedöms likvärdig med den som uppnås med generell smärtbehandling. Kostnadseffektiviteten är inte bedömbar. Effekten har bedömts med stöd från ett vetenskapligt underlag..

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en mycket stor påverkan på den orala hälsan till följd av
en stor grad av nedsatt förmåga att äta, tugga och tala, en mycket stor grad
av påverkan psykologiskt och socialt, en måttlig risk för smärta eller obehag, en stor risk för nedsatt förmåga att äta, tugga och tala samt en måttlig
risk för påverkan psykologiskt och socialt.
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Vilka studier ingår i granskningen?
I underlaget ingår tre systematiska översikter som undersökt effekten av
antidepressiva läkemedel vid fibromyalgi] [1-3] och en översikt som undersökt effekten vid käkmuskelsmärta [4].
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

 Smärta vid fibromyalgi lindras måttligt av tricykliska antidepressiva läkemedel (SBU evidensstyrka 2).
Vid käkmuskelsmärta som är associerad med generell smärta
 har tricykliska antidepressiva en måttlig effekt på smärtan (låg evidensstyrka).
I SBU-rapporten [1] identifierades sju studier om behandling av fibromyalgi. Två var metaanalyser och de fem övriga var randomiserade kliniska
studier. Den ena metaanalysen [2] visade att antidepressiva läkemedel av
olika klasser hade en måttlig smärtlindrande effekt vid fibromyalgi. I den
andra metaanalysen [3] fann man liknande effekter på smärtan, men också
en måttlig ökning av den globala funktionsnivån. Studien bedömdes ha ett
medelhögt bevisvärde. Sammantaget är det vetenskapliga underlaget måttligt starkt för att antidepressiva läkemedel (amitryptylin) har en viss effekt
(effektstorlek 0,52 - 0,56) på den långvariga smärtan vid fibromyalgi. För
övriga tricykliska antidepressiva läkemedel finns enstaka studier som visar
effekt (citalopram och duloxetin). En systematisk översikt [4] som inkluderade elva studier, varav tre av god kvalitet, fann att antidepressiva läkemedel
har bättre effekt än placebo vid behandling av käkmuskelsmärta.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Generellt gäller att de tricykliska preparaten ger biverkningar hos många
patienter. Vanligast är muntorrhet och yrsel.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid käkmuskelsmärta som är associerad med generell smärta har behandling
med tricykliska antidepressiva läkemedel en måttlig effekt på smärtan.
Kostnaden är beroende på durationen, och behandlingen är för denna patientgrupp ofta långvarig med stora risker för biverkningar. Underlaget är inte
tillräckligt för att bedöma kostnadseffektiviteten.
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E22.3
Tillstånd: Käkmuskelsmärta associerad med generell smärta
Åtgärd: Bettskena
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en mycket stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 1 är
den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Bettskenor har låg effekt och
begränsad möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har
bedömt att åtgärden har en måttlig kostnad per vunnen effekt. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är
bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en mycket stor påverkan på den orala hälsan till följd av
en stor grad av nedsatt förmåga att äta, tugga och tala, en mycket stor grad
av påverkan psykologiskt och socialt, en måttlig risk för smärta eller obehag, en stor risk för nedsatt förmåga att äta, tugga och tala samt en måttlig
risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:
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 Vid käkmuskelsmärta som är associerad med generell smärta har
bettskenor en låg effekt på smärtan (expertgruppsbedömning).
Litteratursökningen identifierade en randomiserad studie som jämförde effekten av stabiliseringsskenor och placeboskenor vid lokal respektive generell myalgi [1]. Studien visade en låg effekt på smärtan som är jämförbar
med effekt av placeboskenor.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter är rapporterade.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid käkmuskelsmärta som är associerad med generell smärta har bettskenor
en låg effekt när det gäller att häva tillståndet. Kostnaden beräknas till cirka
3 500 kronor (enligt referensprislistan) inklusive ett kontrollbesök. Kostnaden per vunnen effekt skattas till måttlig. Det hälsoekonomiska underlaget
utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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E22.4
Tillstånd: Käkmuskelsmärta associerad med generell smärta
Åtgärd: Ocklusal korrigering
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Det saknas underlag för att Socialstyrelsen ska kunna bedöma effekten av ocklusala korrigeringar. Framtida forskning förväntas tillföra kunskap.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en mycket stor påverkan på den orala hälsan till följd av
en stor grad av nedsatt förmåga att äta, tugga och tala, en mycket stor grad
av påverkan psykologiskt och socialt, en måttlig risk för smärta eller obe-
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hag, en stor risk för nedsatt förmåga att äta, tugga och tala samt en måttlig
risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid käkmuskelsmärta som är associerad med generell smärta saknas underlaget för att bedöma effekten av ocklusala korrigeringar.
Det vetenskapliga underlaget för åtgärden ocklusal korrigering vid tillståndet generell myalgi som involverar käksystemet är otillräckligt. Den kliniska bilden är att dessa patienter har generellt sett låga retningsströsklar,
vilket troligen bidrar till en generell smärta och låg tolerans för belastning.
Kunskapsläget är oklart om mindre störningar i ocklusionen påverkar dessa
patienter mer än andra på grund av perceptionsförändringar eller om den
förändrade retbarheten är centralt betingad och oberoende av förhållandena i
ocklusionen. Konsensus råder om att vid detta tillstånd ska reversibla åtgärder syftande till smärtlindring vara förstahandsåtgärden i avsikt att öka rörelseförmågan och förbättra käksystemets funktion, för att därmed förbättra
livskvaliteten. Några omfattande protetiska, kirurgiska eller ortodontiska
behandlingar ska inte göras med motivet att uppnå symtomfrihet.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Hälsoekonomisk bedömning
Kostnadseffektiviteten är inte bedömbar eftersom det vetenskapliga underlaget är otillräckligt.
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E23.1
Tillstånd: Masseterhypertofi
Åtgärd: Botuliniumtoxin-injektion
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Det saknas underlag för att Socialstyrelsen ska kunna bedöma effekten av
botuliniumtoxin. Framtida forskning förväntas tillföra kunskap.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en liten påverkan på den orala hälsan till följd av en liten
grad av påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid masseterhypertrofi saknas det underlag för att bedöma effekten av
injektioner med botuliniumtoxin.
Litteratursökningen identifierade en Cochrane-rapport [1] som inkluderade
167 studier, varav ingen var en randomiserad klinisk studie avseende behandlingen av tillståndet med intramuskulära injektioner med botuliniumtoxin. Samtliga exkluderades från den fortsatta analysen. Sammanfattningsvis kan inte någon slutsats dras av denna litteraturöversikt.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Hälsoekonomisk bedömning
Kostnadseffektiviteten är inte bedömbar eftersom det vetenskapliga underlaget är otillräckligt.
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E24.1
Tillstånd: Nedsatt käkrörelseförmåga
Åtgärd: Transkutan elektrisk nervstimulering (TENS)
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. TENS har låg effekt och en begränsad möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att
åtgärden har en måttlig till hög kostnad per vunnen effekt. Effekten har bedömts
av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten
till stor grad av vävnadsskada, en stor grad av nedsatt förmåga att äta, tugga
och tala, en måttlig till stor grad av påverkan psykologiskt och socialt, en
stor framtida risk för obehag, en stor framtida risk för nedsatt förmåga att
äta, tugga och tala samt en stor framtida risk för påverkan psykologiskt och
socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid nedsatt käkrörelseförmåga har transkutan elektrisk nervstimulering
(TENS) en låg effekt på gapförmågan, mätt direkt efter behandlingen
(expertgruppsbedömning).
Underlaget består av en randomiserad studie [1], omfattande 20 patienter,
som utvärderar effekten av TENS (en behandling à 20 minuter) jämfört med
ingen behandling på utfallsmåttet gapförmåga utan smärta. Utvärderingen
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skedde direkt efter avslutad behandling. Gapförmågan ökade 5 mm i behandlingsgruppen jämfört med 0,3 mm i kontrollgruppen, och skillnaden var
statistiskt signifikant.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter är rapporterade.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid rörelseinskränkningar har TENS en låg effekt på gapförmågan. Kostnaden för TENS är beräknad utifrån ett besök på 30–45 minuter till cirka 850–
1 400 kronor (enligt referensprislistan). Till detta kommer en kostnad för
apparaturen. Kostnaden skattas som måttlig till hög per vunnen effekt. Det
hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en
expertgruppsbedömning.
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E24.2
Tillstånd: Nedsatt käkrörelseförmåga
Åtgärd: Töjning
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Motorisk aktivering och töjning har
en måttlig effekt och därmed möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att åtgärden har en låg kostnad per vunnen effekt. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten
till stor grad av vävnadsskada, en stor grad av nedsatt förmåga att äta, tugga
och tala, en måttlig till stor grad av påverkan psykologiskt och socialt, en
stor framtida risk för obehag, en stor framtida risk för nedsatt förmåga att
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äta, tugga och tala samt en stor framtida risk för påverkan psykologiskt och
socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid nedsatt käkrörelseförmåga har kontinuerliga passiva töjningar en
måttlig effekt på käkrörlighet. Effekten är bättre än med aktiva gapningsövningar (expertgruppsbedömning).
Litteraturgranskningen identifierade en randomiserad kontrollerad studie [1]
och två fall- och kontrollstudier [2, 3] omfattande 191 patienter. I den ena
fall- och kontrollstudien redovisas effekten för tre olika patientkategorier.
Vid en kraftig nedsättning av underkäkens maximala rörelseomfång, på
grund av till exempel kirurgi, rekonstruktion eller strålning, leder frekventa
kontinuerliga töjningar med stöd av apparatur till bättre effekt än aktiva
gapningsövningar. Effektstorleken är 0,3–2,1. En god kooperation är av
avgörande betydelse.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter är rapporterade.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid en nedsatt käkrörelseförmåga har töjningar en måttlig effekt när det
gäller att häva tillståndet. Kostnaden är skattad utifrån att åtgärden totalt tar
cirka 60 minuter i anspråk, vilket motsvarar 1 700 kronor (enligt referensprislistan) inklusive ett kontrollbesök. Kostnaden per vunnen effekt skattas
till låg. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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E25.1
Tillstånd: Störd ansikts- och käkmotorik som en följd av pares
Åtgärd: Koordinationsträning
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en mycket stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 1 är
den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Motorisk aktivering av den mimiska muskulaturen har ingen till låg effekt och därmed en mycket liten möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att åtgärden
medför en hög kostnad per vunnen effekt. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en mycket stor påverkan på den orala hälsan till följd av
en stor grad av nedsatt förmåga att äta, tugga och tala, en mycket stor grad
av påverkan psykologiskt och socialt, en måttlig risk för smärta eller obehag, en stor risk för nedsatt förmåga att äta, tugga och tala samt en måttlig
risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid störd ansikts- och käkmotorik som en följd av facialispares (ansiktsförlamning) har åtgärden motorisk aktivering av den mimiska muskulaturen ingen till låg effekt på minskningen av ansiktsasymmetrin (expertgruppsbedömning).
Litteratursökningen identifierade en systematisk översikt som inkluderade
sex studier [1]. Tre studerade manuell terapi och elektrisk stimulering (294
patienter) och tre studerade effekten av träning (253 patienter). I en av de
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randomiserade och kontrollerade studierna (56 patienter) studerades effekten av ett individuellt träningsprogram för rörelsesymmetri utan att aktivera
den icke affekterade sidan [2] jämfört med elektrisk stimulering, massage
och ”grimasträning” (”gross facial exercises”). I en annan [3] jämfördes
mimisk träning (16 patienter) med väntelista (18 patienter). I den tredje studien [4] jämfördes ”konventionell behandling” (60 patienter) med samma
behandling kombinerad med träning av mimiken (85 patienter),
Träning i symmetriska rörelser förbättrade tillståndet signifikant jämfört
med konventionell behandling enligt en skala (”facial grading scale”) som
mäter ansiktssymmetrin. Den kliniska relevansen av de funna statistiska
skillnaderna framgår inte. Samtliga som genomförde en mimisk träning blev
förbättrade, mot ingen i kontrollgruppen [3]. I studien som jämförde konventionell behandling mot en kombination av sådan och mimisk träning
förbättrades 93 procent i den senare och 88 procent i den förra vid uppföljningen efter tre månader. Skillnaden var inte signifikant. Konklusionen i
den systematiska översikten var att det fanns få studier och därför ingen
evidens för varken nyttan eller skadan av ansiktsmuskelträning vid Bells
pares.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter är rapporterade.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid störd ansikts- och käkmotorik på grund av pares har motorisk aktivering
av den mimiska muskulaturen ingen till låg effekt att häva tillståndet. Kostnaden är skattad utifrån att åtgärden totalt tar cirka 60 minuter i anspråk,
vilket motsvarar 1 700 kronor (enligt referensprislistan) inklusive ett kontrollbesök. Då effekten saknas eller är låg skattas kostnaden per vunnen effekt som hög. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som
är baserad på en expertgruppsbedömning.
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E25.2
Tillstånd: Störd ansikts- och käkmotorik som en följd av pares
Åtgärd: Akupunktur
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en mycket stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 1 är
den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Akupunktur har låg effekt och
en begränsad möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har
bedömt att åtgärden har en hög kostnad per vunnen effekt. Effekten har bedömts
av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en mycket stor påverkan på den orala hälsan till följd av
en stor grad av nedsatt förmåga att äta, tugga och tala, en mycket stor grad
av påverkan psykologiskt och socialt, en måttlig risk för smärta eller obehag, en stor risk för nedsatt förmåga att äta, tugga och tala samt en måttlig
risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid störd ansikts- och käkmotorik som en följd av facialispares (ansiktsförlamning) har åtgärden akupunktur en låg effekt på minskningen av ansiktsasymmetrin (expertgruppsbedömning).
Litteraturgranskningen identifierade en systematisk översikt från Cochrane
[1] som omfattar sex randomiserade och kontrollerade studier med sammanlagt 537 patienter. Akupunktur jämförs med olika behandlingar som kortison, vitaminpreparat, örtmedicin och massage i de olika studierna. Utfallsmåttet är förbättrad funktion i n. facialis. I fem av de sex utvärderade
studierna rapporteras en signifikant bättre effekt av akupunktur jämfört med
kontrollbehandlingen. Slutsatsen från översikten var att metodiken varierade
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mycket mellan studierna avseende studiekvalitet, behandling och utvärdering. Även om majoriteten av studierna visade på en positiv effekt av akupunktur bedömdes konklusionerna från studierna vid jämförelse av akupunktur med ingen akupunktur eller med läkemedel som tveksamma på
grund av metodologiska begränsningar.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga allvarliga biverkningar eller oönskade effekter är rapporterade.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid en störd ansikts- och käkmotorik på grund av pares har akupunktur låg
effekt när det gäller att häva tillståndet. Kostnaden är skattad utifrån att åtgärden totalt tar cirka 180 minuter i anspråk fördelade på minst sex besök,
vilket motsvarar cirka 4 500 kronor (enligt referensprislistan). Till detta
kommer en viss kostnad för utrustningen och materialet. Kostnaden per
vunnen effekt bedöms som hög. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av
en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.

Referenser
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E26.1
Tillstånd: Smärta och störd käkmotorik associerad med pisksnärtskada (WAD)
Åtgärd: Rörelse- och koordinationsträning
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en mycket stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 1 är
den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Motorisk aktivering bedöms
kunna ge effekt på att normalisera funktionen och därmed finns en viss möjlighet
att positivt påverka den orala hälsan, men åtgärden saknar effekt på smärtan.
Kostnadseffektiviteten är inte bedömbar. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en mycket stor påverkan på den orala hälsan till följd av
en mycket stor grad av smärta eller obehag, en stor grad av nedsatt förmåga
att äta, tugga eller tala, en mycket stor grad av påverkan psykologiskt och
socialt, en stor framtida risk för smärta eller obehag, en stor framtida risk för
nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en stor framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid smärta och störd käkmotorik som är associerad med en pisksnärtskada har träning som aktiverar underkäksrörelserna ingen till låg effekt
på käksmärtan. Käkfunktionen kan normaliseras efter en individanpassad
terapeutledd koordinationsträning (expertgruppsbedömning).
Litteratursökningen identifierade en studie [1] omfattande 55 patienter med
WAD grad II och III, 25 i träningsgruppen och 30 i kontrollgruppen. Studien utfördes i medeltal cirka tre–fyra år efter olyckstillbudet. Båda grupperna deltog i ett rehabiliteringsprogram för WAD-patienter omfattande
sjukgymnastik, arbetsterapi och smärthantering. Träningsgruppen fick dessutom utföra ett rörelseträningsprogram med avslappning, små käkrörelser,
maximala käkrörelser utan och med motstånd med sex sekunder av statisk
hållning i slutet av rörelsen, stretch i sex sekunder i en maximal gapning
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samt till sist avslappning igen. Varje rörelse upprepades fem–sex gånger och
hela programmet utfördes tre gånger dagligen. En sjukgymnast uppmuntrade patienterna dagligen i att utföra träningen. Uppföljningarna skedde efter tre veckor och sex månader.
Resultaten visade ingen skillnad mellan grupperna i någon variabel vid
någon tidpunkt. Det var heller ingen skillnad inom grupperna förutom en
ökning av gapförmågan i kontrollgruppen vid sex månader, som dock inte
var kliniskt relevant.
Effekten av en multidisciplinär behandling för patienter med nedsatt käkfunktion vid WAD, som tar sin ansats i kunskap om integrerad käk- och
nackfunktion med reprogrammering av käk- och nackmotoriken, har indikerat att rörelseförmågan i såväl käken som nacken kan normaliseras med förbättrad funktion och livskvalitet för en utsatt patientgrupp [2-5].
I SBU:s sammanställning var bedömningen att terapeutledd träning vid
nacksmärta (icke specificerad) gav bättre resultat i form av minskad smärta
och aktivitetsbegränsning samt ökad generell hälsa och ökad arbetsförmåga
jämfört med enbart råd om träning eller diskussioner om stresshantering
(SBU evidensstyrka 1) [6].
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter är rapporterade.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid smärta och störd käkfunktion som är relaterat till en så kallad whiplashskada har träning som aktiverar underkäksrörelserna ingen effekt på
käksmärtan. Käkfunktionen kan normaliseras efter en individanpassad koordinationsträning. Behandlingen är multidisciplinär och består i huvudsakligen av träning under ledning av en sjukgymnast och av egen aktivitet. Det
finns en osäkerhet om effekten, vilket gör det svårt att bedöma kostnadseffektiviteten.
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E27.1
Tillstånd: Huvudvärk associerad med käkfunktionsstörning
Åtgärd: Akupunktur
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Akupunktur har en måttlig effekt
och har därmed möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen
har bedömt att åtgärden har en måttlig till hög kostnad per vunnen effekt. Effekten av behandlingen har bedömts med stöd från ett vetenskapligt underlag.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en hög
grad av smärta eller obehag, en hög grad av påverkan psykologiskt och socialt, en hög framtida risk för smärta eller obehag, en måttlig framtida risk
för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en hög framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Underlaget som har identifierats omfattar en systematisk översikt från Cochrane [1] om patienter med spänningshuvudvärk som har behandlats. Elva
randomiserade kontrollerade studier med 2 317 deltagare identifierades i
översikten.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

Vid huvudvärk som är associerad med en käkfunktionsstörning har akupunktur
 måttlig effekt på minskad huvudvärksfrekvens, smärtintensiteten och
analgetikakonsumtionen (låg evidensstyrka)
 bättre effekt än ingen behandling och placebo (låg evidensstyrka).
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I Cochrane-översikten redovisas studier som utvärderar akupunktur i jämförelse med ingen behandling (väntelista), placeboakupunktur och andra behandlingar såsom massage, sjukgymnastik och avspänningsträning. 47 procent av patienterna som erhöll akupunktur rapporterade en minskning med
mer än 50 procent i huvudvärksfrekvens jämfört med 16 procent av patienterna i en kontrollgrupp som inte erhöll någon behandling. Skillnaden mellan grupperna var signifikant. Sex studier jämförde akupunktur med placeboakupunktur, det vill säga att nålen inte placerades i en akupunkturpunkt
alternativt inte penetrerade huden. Dessa studier uppvisade små men signifikanta skillnader mellan grupperna. 50 procent av patienterna som erhöll
akupunktur rapporterade en huvudvärksreduktion med mer än 50 procent
och i gruppen som erhöll placebo var det 41 procent. Analgetikakonsumtionen minskade signifikant efter akupunktur jämfört med placebo. Studierna
som jämförde akupunktur med andra behandlingar var av så låg metodologisk kvalitet att resultaten var svåra att tolka. Bedömningen, baserat på studierna, är att akupunktur har en cirka 20 procent bättre och statistiskt signifikant effekt än placebo.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter är rapporterade.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid huvudvärk som är associerad med en käkfunktionsstörning har akupunktur en måttlig effekt på minskad huvudvärksfrekvens, smärtintensitet
och analgetikakonsumtion. Kostnaden skattas till 5 000–6 000 kronor om
behandlingen utförs på en tandvårdsklinik (beräknat enligt referensprislistan
och utifrån att behandlingen utförs vid 6–7 behandlingstillfällen à 30 minuter). Kostnaden bedöms vara måttlig till hög per vunnen effekt. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på expertgruppens slutsats.
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E27.2
Tillstånd: Huvudvärk associerad med käkfunktionsstörning
Åtgärd: Antiinflammatorika (NSAID)
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Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. NSAID har en låg till måttlig effekt
på smärta och därmed möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att åtgärden har en låg kostnad per vunnen effekt. Effekten har
bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp och med stöd från ett vetenskapligt underlag.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en hög
grad av smärta eller obehag, en hög grad av påverkan psykologiskt och socialt, en hög framtida risk för smärta eller obehag, en måttlig framtida risk
för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en hög framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

 Det finns ett begränsat vetenskapligt underlag för att NSAID är mer
effektivt än placebo och paracetamol vid (enbart) spänningshuvudvärk
(SBU evidensstyrka 3)
 Vid huvudvärk som är associerad med en käkfunktionsstörning har
farmakologisk behandling med antiinflammatorika (NSAID) en låg till
måttlig effekt på smärtan (expertgruppsbedömning).
Effekten av NSAID vid behandling av spänningshuvudvärk utan någon specificerad käkfunktionsstörning uppvisar enligt SBU ett begränsat vetenskapligt underlag jämfört med placebo och paracetamol [1]. I en randomiserad
kontrollerad studie med crossoverdesign [2] har effekten av meclofenemat
(NSAID) studerats på huvudvärk med en associerad käkfunktionsstörning i
jämförelse med placebo. Dosen meclofenemat var 100 mg morgon och
kväll. Studien omfattade 20 patienter och inleddes med 15 dagar utan något
medicinintag (washout), därefter intag under 15 dagar av en aktiv substans
respektive placebo, därefter crossover och intag under 15 dagar av placebo
respektive en aktiv substans, därefter följt av 15 dagar utan medicinering.
Halva patientantalet (grupp ett) började med den aktiva substansen och
andra halvan (grupp två) med placebo. Patienterna som började med meclofenemat uppvisade en signifikant reduktion om 34 procent av antalet dagar
med smärta vid uppföljningen efter 60 dagar. Gruppen som började med
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placebo uppvisade en signifikant reduktion om 44 procent av antalet dagar
med smärta och den totala tiden med smärta om 63 procent vid uppföljningen efter 60 dagar. Smärtintensiteten (VAS) reducerades men minskningen
var inte signifikant (grupp ett: 26 procent, grupp två: 12 procent). En signifikant skillnad förelåg mellan placebo och meclofenemat avseende antalet
dagar med smärta och den totala tiden med smärta i gruppen (grupp två)
som började med placebo, det vill säga startade 15 dagar senare med den
aktiva substansen.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Biverkningar av mild karaktär, huvudsakligen gastrointestinala, registrerades för sex av patienterna varav en avbröt prövningen.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid huvudvärk som är associerad med en käkfunktionsstörning har NSAID
en låg till måttlig effekt på reduktionen av smärta (huvudvärk). Kostnaden
för NSAID är låg och kostnaden per vunnen effekt skattas också som låg.
Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på
en expertgruppsbedömning.
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E27.3
Tillstånd: Huvudvärk associerad med käkfunktionsstörning
Åtgärd: Bettskena
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Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Bettskenor har en måttlig effekt och
därmed möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att åtgärden har en låg till måttlig kostnad per vunnen effekt och den bedöms vara kostnadseffektiv i jämförelse med alternativa behandlingar. Effekten
har bedömts med stöd från ett vetenskapligt underlag.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en stor
grad av smärta eller obehag, en stor grad av påverkan psykologiskt och socialt, en stor framtida risk för smärta eller obehag, en måttlig framtida risk
för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en stor framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Underlaget består av sju randomiserade kontrollerade studier [1-7].
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid huvudvärk som är associerad med en käkfunktionsstörning har åtgärden bettskena en måttlig effekt på smärtan (måttlig evidensstyrka).
I en av studierna [1] med en grupp av 100 konsekutiva huvudvärkspatienter
på en neurologisk klinik, hade 55 patienter smärta av muskulär och artrogen
karaktär i käksystemet. Dessa 55 patienter indelades i två grupper: en fick
konventionell behandling av en neurolog, medan den andra fick behandling
som var inriktad mot att påverka symtomen och tecknen på käkfunktionsstörningar inkluderande behandling med bettskena. Utvärderingen skedde
efter sex veckor. I behandlingsgruppen som fick en bettskena minskade huvudvärksfrekvensen med 60 procent och huvudvärksintensiteten med 65
procent. I neurologgruppen var motsvarande minskning 32 procent för båda.
Även om fler patienter i behandlingsgruppen med bettskena förbättrades
saknas dokumentation om någon signifikant skillnad mellan grupperna. Två
andra studier [2, 3] omfattade vardera 60 patienter (i den ena hade patienterna artrogen smärta, i den andra myogen smärta). Patienterna i båda studierna
indelades i två grupper, varav en fick stabiliseringsskena och den andra
gomplatta (placeboskena). Huvudvärken förbättrades i båda grupperna och
vid båda tillstånden. Efter tolv månader var det inga signifikanta skillnader
mellan grupperna (analysen försvåras av att en stor andel av kontrollgruppen flyttades över till behandlingsgruppen). Detta gäller båda studierna. Alla
tre studier bedöms vara av tveksam kvalitet med mycket låg evidensstyrka.
Senare har ytterligare fyra studier identifierats [4-7]. I en studie [4] jämförs

679

effekten av mjukplastskena med gomplatta (73 patienter och 1 års uppföljningstid). I två andra studier [5, 6] jämförs effekten av stabiliseringsskena
med information och rådgivning (41 patienter, 3 mån uppföljningstid) [5, 6].
I en cross-overstudie (12 patienter, 8 dagars uppföljning) [7] jämförs effekten på morgonhuvudvärk med en mandibelframdragande skena i neutral
position med 50 procent framflyttning av underkäken. Samtliga interventioner i de fyra studierna hade låg till måttlig effekt på huvudvärken. Ingen
av dessa gruppskillnader var signifikanta.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter är rapporterade.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid huvudvärk som är associerad med en käkfunktionsstörning (temporomandibulär dysfunktion) har bettskenor en måttlig effekt på reduktionen av
smärta. Behandlingskostnaden för en stabiliseringsskena är cirka 3 000 kronor (beräknad enligt referensprislistan). Kostnaden skattas som låg till måttlig per vunnen effekt och åtgärden förefaller vara kostnadseffektiv jämfört
med alternativa behandlingar. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en
skattning som är baserad på expertgruppens slutsats.
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E27.4
Tillstånd: Huvudvärk associerad med käkfunktionsstörning
Åtgärd: Ocklusal korrigering
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Ocklusala korrigeringar har ingen
till mycket låg effekt och därmed endast en mycket liten möjlighet att positivt
påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att åtgärden inte är kostnadseffektiv i jämförelse med alternativa behandlingar. Effekten har bedömts av
Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en stor
grad av smärta eller obehag, en stor grad av påverkan psykologiskt och socialt, en stor framtida risk för smärta eller obehag, en måttlig framtida risk
för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en stor framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
I litteratursökningen identifierades en systematisk översikt från Cochrane.
Översikten omfattar två randomiserade kontrollerade studier med totalt 68
patienter och en uppföljningstid om en–sex månader. Utfallsmåtten var huvudvärksfrekvens och -intensitet.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid huvudvärk som är associerad med en käkfunktionsstörning har ocklusala korrigeringar ingen till mycket låg effekt på huvudvärksfrekvensen
och intensiteten (låg evidensstyrka).
I den ena av de två randomiserade kontrollerade studierna ingick 18 patienter som behandlades med bettslipning eller placeboslipning [1] och i den
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andra 50 patienter som behandlades med bettslipning eller uppmuntran [2].
Resultatet visade ingen skillnad mellan den aktiva behandlingen och någon
annan eller ingen behandling i någon av undersökningarna (OR = 0,10–
1,40).
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter är rapporterade
Hälsoekonomisk bedömning
Vid huvudvärk som är associerad med en käkfunktionsstörning har ocklusala korrigeringar ingen till mycket låg effekt på huvudvärksfrekvensen
och intensiteten. Då effekten saknas eller är mycket liten bedöms åtgärden
inte vara kostnadseffektiv jämfört med alternativa behandlingar. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på expertgruppens slutsats.
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Åtgärder vid käkfunktionsstörning relaterat till
ocklusion
E28.1
Tillstånd: Traumatiserande ocklusion
Åtgärd: Ocklusal korrigering
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en måttlig påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 5 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Ocklusala korrigeringar har en god
effekt och därmed möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen
har bedömt att åtgärden har en låg kostnad per vunnen effekt. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är
bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en måttlig påverkan på den orala hälsan till följd av en
måttlig grad av smärta eller obehag, en måttlig grad av sjukdom eller vävnadsskada, en måttlig grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala, en
måttlig grad av påverkan psykologiskt och socialt, en måttlig framtida risk
för smärta eller obehag, en måttlig framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en måttlig framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller
tala och en måttlig framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid en traumatiserande ocklusion har korrigering av ocklusionen i avsikt
att minska belastningen av tanden eller tänderna hög effekt för att förbättra tillståndet (expertgruppsbedömning).
Vetenskapliga rapporter saknas för åtgärden traumatiserande ocklusion.
Konsensus råder om att behandling som syftar till avlastning av enskilda
tänder i avsikt att öka tuggkomforten och förbättra käksystemets funktion
har hög effekt för att förbättra tillståndet och därmed förbättra livskvaliteten
för patienten.
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Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter är rapporterade.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid en traumatiserande ocklusion har korrigering av ocklusionen i avsikt att
minska belastningen av tanden eller tänderna en hög effekt. Åtgärden genererar en låg kostnad per vunnen effekt baserat på att åtgärden utförs vid ett
eller två besök à cirka 20 minuter (600–1 200 kronor enligt referensprislistan). Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad
på en expertgruppsbedömning.

E29.1
Tillstånd: Dysocklusion som inte kan observeras kliniskt
Åtgärd: Bettskena
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en måttlig påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 5 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Bettskenor bedöms innebära mer
nytta än olägenhet och kan även användas som en del i utredningen av tillståndet.
Socialstyrelsen har bedömt att åtgärden har en måttlig till hög kostnad per vunnen
effekt. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en måttlig påverkan på den orala hälsan till följd av en
måttlig grad av smärta eller obehag, en måttlig grad av nedsatt förmåga att
äta, tugga eller tala, en måttlig grad av påverkan psykologiskt och socialt, en
måttlig framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en måttlig framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
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Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid dysocklusion, det vill säga en upplevd störning i ocklusionen som
inte kan observeras kliniskt, innebär en bettskena mer nytta än olägenhet
(expertgruppsbedömning).
Den kliniska erfarenheten är att vid detta tillstånd ska reversibla åtgärder
prioriteras. En bettskena är därför ett alternativ för att utvärdera patientens
upplevelse av tillståndet efter en sådan behandling.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter finns beskrivna.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid en dysocklusion, en upplevd störning i ocklusionen som inte kan observeras kliniskt, innebär en bettskena mer nytta än olägenhet. Kostnaden för
en stabiliseringsskena är beräknad till 3 000 kronor (enligt referensprislistan) och kostnaden skattas som måttlig till hög per vunnen effekt. Effekten
är dock svårbedömd, varför en skattning av kostnadseffektiviteten är osäker.
Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på
en expertgruppsbedömning.
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E29.2
Tillstånd: Dysocklusion som inte kan observeras kliniskt
Åtgärd: Ocklusal korrigering
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en måttlig påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 5 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Ocklusala korrigeringar riskerar att
förvärra tillståndet och saknar möjlighet att positivt påverka den orala hälsan.
Socialstyrelsen har bedömt att åtgärden inte är kostnadseffektiv. Effekten har
bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är
bristfälligt. Åtgärden har rekommendationen icke-göra trots att det saknas något
vetenskapligt stöd. Socialstyrelsens motivering är att åtgärden oftast innebär en
irreversibel påverkan och en skaderisk och att tillståndet i första hand bör behandlas med andra behandlingsalternativ.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en måttlig påverkan på den orala hälsan till följd av en
måttlig grad av smärta eller obehag, en måttlig grad av nedsatt förmåga att
äta, tugga eller tala, en måttlig grad av påverkan psykologiskt och socialt, en
måttlig framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en måttlig framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid en dysocklusion, en upplevd störning i ocklusionen som inte kan
observeras kliniskt, kan ocklusala korrigeringar vara skadliga (expertgruppsbedömning).
Det saknas vetenskapliga rapporter för tillståndet dysocklusion som inte kan
observeras kliniskt. Konsensus råder om att vid misstanke om ett så kallat
”phantom bite-syndrom” [1, 2] ska inga irreversibla åtgärder göras.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
-
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Hälsoekonomisk bedömning
Vid en dysocklusion som inte kan observeras kliniskt ska irreversibla ocklusala korrigeringar undvikas. Åtgärden är därmed inte kostnadseffektiv.
Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på
en expertgruppsbedömning.
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E30.1
Tillstånd: Tandslitage med risk för progression
Åtgärd: Beteendepåverkan
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Beteendepåverkan genom information har en låg till måttlig effekt och viss möjlighet att positivt påverka den orala
hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att åtgärden har en måttlig kostnad per vunnen
effekt. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten
grad av smärta eller obehag, en måttlig grad av sjukdom eller vävnadsskada,
en måttlig grad av påverkan psykologiskt och socialt, en måttlig framtida
risk för smärta eller obehag, en stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador och en måttlig framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
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Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid tandslitage med risk för progression har beteendepåverkande
behandlingar en låg till måttlig effekt på risken för fortsatta
vävnadsskador (expertgruppsbedömning).
I en systematisk översikt om rehabilitering av tandslitage [1] konstateras att
det vetenskapliga underlaget är mycket begränsat vad gäller behandlingen
och den nämner ingen studie om resultat av beteendepåverkan. Orsakerna
till tandslitaget är bland annat orala parafunktioner (tandpressning eller
tandgnissling), kost (till exempel hårda, abrasiva och sura födoämnen),
sjukdomar (gastrointestinal reflux eller sura uppstötningar, ätstörningar etcetera), läkemedelsbiverkningar, salivfaktorer, arbetsmiljö, munhygienvanor, moderna livsstilsfaktorer (till exempel oral piercing) samt fysiologiska
faktorer som stark bitkraft [2]. I de fall den kliniska utredningen kan identifiera de faktorer som bidrar till tandslitaget är information och beteendepåverkande behandling en grundläggande behandlingsinsats i syfte att påverka
progressionen av tillståndet. Effekten av sådan information på risken för
progression av tandslitaget bedöms som låg till måttlig.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter är rapporterade.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid tandslitage med risk för progression har betendepåverkande
behandlingar en låg till måttlig effekt på risken för fortsatta vävnadsskador.
Åtgärden genererar en låg kostnad baserat på att åtgärden utförs vid ett eller
två besök à cirka 20 minuter (600–1 200 kronor enligt referensprislistan).
Åtgärden genererar en måttlig kostnad per vunnen effekt. Det
hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en
expertgruppsbedömning.
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E30.2
Tillstånd: Tandslitage med risk för progression
Åtgärd: Bettskena
Rekommendation

Motivering till Rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Bettskenor har en måttlig effekt och
därmed möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att åtgärden har en låg till måttlig kostnad per vunnen effekt. Effekten har
bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är
bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten
grad av smärta eller obehag, en måttlig grad av sjukdom eller vävnadsskada,
en måttlig grad av påverkan psykologiskt och socialt, en måttlig framtida
risk för smärta eller obehag, en stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador och en måttlig framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.

Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid tandslitage med risk för progression och när bruxism är en väsentlig
orsaksfaktor har bettskenor en måttlig effekt för att reducera
progressionen av tandslitaget (expertgruppsbedömning).
I en översikt om rehabilitering av tandslitage [1] konstateras att det vetenskapliga underlaget är mycket begränsat vad gäller behandlingar. Orsakerna
till tandslitaget är bland annat bruxism (tandpressning och tandgnissling),
kost (till exempel hårda, abrasiva och sura födoämnen), sjukdomar (gastrointestinal reflux eller sura uppstötningar, ätstörningar etcetera), läkemedelsbiverkningar, salivfaktorer, arbetsmiljö, munhygienvanor, moderna livsstilsfaktorer (till exempel oral piercing) samt fysiologiska faktorer som stark
bitkraft [2]. Om bruxism är en väsentlig orsaksfaktor till tandslitaget är en
bettskena indicerad som ett skydd mot ett fortsatt tandslitage. En långtidsuppföljning över åtta år av patienter med kraftigt tandslitage som behandlades med bettskenor visade att progressionen av tandslitaget var långsam.
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Bettskenorna hade i genomsnitt använts i två år men deras betydelse för
reduktionen av tandslitaget är osäker [3].
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter är rapporterade.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid tandslitage med risk för progression och när nattlig bruxism är en
väsentlig orsaksfaktor har bettskenor en måttlig effekt för att reducera
progressionen av tandslitaget. Kostnaden för en stabiliseringsskena är beräknad till 3 000 kronor (enligt referensprislistan) och kostnaden skattas
som låg till måttlig per vunnen effekt. Det hälsoekonomiska underlaget
utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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E31.1
Tillstånd: Bruxism och annan orofacial parafunktion
Åtgärd: Elektrisk biofeedback
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en måttlig påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 5 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Elektrisk feedback har en måttlig
effekt och därmed möjlighet att positivt påverka orala hälsan. Socialstyrelsen har
bedömt att åtgärden har måttlig kostnad per vunnen effekt. Effekten har bedömts
av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en måttlig påverkan på den orala hälsan till följd av en
liten grad av smärta eller obehag, en liten grad av sjukdom eller vävnadsskada, en måttlig grad av påverkan psykologiskt och socialt och en måttlig
framtida risk för smärta eller obehag.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid bruxism och annan orofacial parafunktion har elektrisk biofeedback
en måttlig effekt på tandpressningen mätt som minskat antal perioder
med tandpressning (expertgruppsbedömning).
Underlaget består av två enkelblinda randomiserade studier [1, 2]. Patienterna slumpades till en aktiv och en inaktiv behandling. Den aktiva behandlingen innebar att EMG registrerades och patienten erhöll en elektrisk biofeedback vid sammanbitningar. Den inaktiva behandlingen innebar enbart
att EMG registrerades utan att patienten erhöll någon elektrisk feedback.
Den ena studien [1] var av cross-overtyp och inkluderade 14 patienter. Behandlingarna genomfördes nattetid i en randomiserad följd under två veckor. Utvärderingarna var direkt efter de avslutade behandlingarna. Utfallsmåtten i studien var antal sammanbitningar (EMG-episoder per timme
sömn), smärtintensitet, muskelömhet, depressionspoäng och livskvalitet.
Sammantaget fann studien att antalet sammanbitningar per timme minskade
med 54 procent under perioden då patienten erhöll elektrisk feedback jämfört med 23 procent vid enbart EMG-registrering utan någon elektrisk feed-
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back. Ingen signifikant skillnad noterades mellan grupperna för utfallsmåtten smärta, gapförmåga, palpationssmärta, depressionspoäng eller livskvalitet. I den andra studien [2] slumpades 20 patienter till aktiv biofeedback
eller inaktiv behandling dagtid. Utvärdering skedde efter fyra dagar. Utfallsmåttet var ental EMG-episoder som överskred ett individuellt satt tröskelvärde (tandpressningsepisoder). Antalet episoder av tandpressning minskade med 48 procent, vilket var signifikant flera än efter inaktiv behandling,
fyra procent.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter är rapporterade
Hälsoekonomisk bedömning
Vid bruxism och annan orofacial parafunktion har elektrisk biofeedback en
måttlig effekt på tandpressningen och en liten effekt på smärtlindringen.
Kostnaden skattas till 3 000 kronor om behandlingen utförs på en tandvårdsklinik (beräknat enligt referensprislistan och utifrån att behandlingen
utförs vid fyra behandlingstillfällen à 20 minuter). Kostnaden bedöms som
måttlig per vunnen effekt. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en
skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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E31.2
Tillstånd: Bruxism och annan orofacial parafunktion
Åtgärd: Transkutan elektrisk nervstimulering (TENS)
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en måttlig påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 5 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. TENS saknar effekt och möjlighet
att positivt påverka hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att åtgärden inte är kostnadseffektiv. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det
vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en måttlig påverkan på den orala hälsan till följd av en
liten grad av smärta eller obehag, en liten grad av sjukdom eller vävnadsskada, en måttlig grad av påverkan psykologiskt och socialt och en måttlig
framtida risk för smärta eller obehag.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid bruxism och annan orofacial parafunktion har transkutan elektrisk
nervstimulering (TENS) ingen effekt på muskelaktiviteten mätt med
EMG eller på gapförmågan (expertgruppsbedömning).
Underlaget består av en randomiserad kontrollerad studie omfattande 24
patienter med en utvärdering efter fyra månaders behandling [1]. Studien
utvärderar effekten av TENS i jämförelse med medvetenhets- och avslappningsträning och placebobehandling (TENS utan stimulering) på effektmåttet gapförmåga och muskelaktivitet mätt med EMG i käkmuskulaturen. Resultatet visade att TENS inte hade någon effekt på muskelaktiviteten eller på
gapförmågan. TENS hade sämre effekt jämfört med medvetenhets- och avslappningsträning.
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Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter är rapporterade
Hälsoekonomisk bedömning
Vid bruxism och annan orofacial parafunktion har TENS ingen effekt på
gapförmågan och är därför inte en kostnadseffektiv behandling. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.

Referenser
1.

Treacy, K. Awareness/relaxation training and transcutaneous
electrical neural stimulation in the treatment of bruxism. Journal of
oral rehabilitation; 1999. p. 280-7.

E31.3
Tillstånd: Bruxism och annan orofacial parafunktion
Åtgärd: Bettskena
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en måttlig påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 5 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Bettskenor har en måttlig effekt
avseende en minskning av episoderna med nattlig bruxism och därmed finns möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att åtgärden har en låg till måttlig kostnad per vunnen effekt. Effekten har bedömts med
stöd från ett vetenskapligt underlag.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en måttlig påverkan på den orala hälsan till följd av en
liten grad av smärta eller obehag, en liten grad av sjukdom eller vävnadsskada, en måttlig grad av påverkan psykologiskt och socialt och en måttlig
framtida risk för smärta eller obehag.
Vilka studier ingår i granskningen?
En systematisk översikt av bettskenor vid behandling av bruxism identifierades [1]. Av de fem studier som inkluderades i översikten utvärderade fyra
studier effekten av stabiliseringsskenor i jämförelse med gomplattor (place-
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boskenor) [2, 3], ingen behandling [4], mandibelframdragande skenor [5] på
effektmåtten sömnkvalitet, elektromyografisk aktvitet (EMG) och tandslitage. Därtill identifierades ytterligare fyra randomiserade och kontrollerade
studier som har undersökt effekten av stabiliseringsskenor jämförelse med
placeboskenor [6], kognitiv beteendeterapi [7], så kallade NTI-skenor [8]
och mandibelframdragande skena [9] på bruxismaktiviteten. Behandlingen
utvärderades efter två veckor till sex månader.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

Vid bruxism och annan orofacial parafunktion har bettskenor
 Måttlig till hög effekt på reduktionen av episoderna med bruxismaktivitet, och effekten är likvärdig den för olika typer av bettskenor (måttlig
evidensstyrka)
 måttlig effekt för att förhindra ett fortsatt tandslitage (expertgruppsbedömning)
 ingen effekt på sömnkvaliteten (låg evidensstyrka).
Fem av sju studier visade en måttlig effekt uppgående till i genomsnitt en
halvering av EMG-aktiviteten för alla typer av skenor, men utan någon signifikant effektskillnad mellan dem. De övriga två studierna [2, 6] visade
ingen effekt på bruxismaktiviteten. Sömnkvaliteten påverkades inte av någon typ av skena. Den kliniska erfarenheten visar att bettskenor har en måttlig effekt för att reducera det fortsatta tandslitaget. Inga studier har hittats
om behandling med bettskenor vid andra orala parafunktioner.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter är rapporterade.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid bruxism och annan orofacial parafunktion har bettskenor en måttlig
effekt på reduktionen av episoderna med bruxismaktivitet och för att förhindra ett fortsatt tandslitage samt ingen effekt på sömnkvaliteten. Kostnaden för en stabiliseringsskena är beräknad till 3 000 kronor (enligt referensprislistan) och skattas som låg till måttlig per vunnen effekt. Det
hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på
expertgruppens slutsatser.
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Åtgärder vid smärta i ansikte och mun relaterat
till störning i nervsystemet
E32.1
Tillstånd: Idiopatisk ansiktssmärta och atypisk odontalgi
Åtgärd: Akupunktur
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Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en mycket stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 1 är
den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Akupunktur har låg effekt och
en liten möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att åtgärden har en hög kostnad per vunnen effekt. Effekten har bedömts av
Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en mycket stor påverkan på den orala hälsan till följd av
en mycket stor grad av smärta eller obehag, en mycket stor grad av sjukdom
eller vävnadsskada, en stor grad av påverkan psykologiskt och socialt, en
mycket stor framtida risk för smärta eller obehag, en mycket stor framtida
risk för sjukdomar eller vävnadsskador och en stor framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid idiopatisk ansiktssmärta och atypisk odontalgi har akupunktur en låg
effekt på smärtan (expertgruppsbedömning).
Underlaget består av en enkelblind randomiserad crossoverstudie med 16
patienter [1]. Patienterna erhöll både akupunktur och placebobehandling.
Akupunkturen gavs vid sex tillfällen och varje behandlingstillfälle varade i
30 minuter. Placebobehandlingen innebar att nålarna enbart penetrerade
huden vid sidan om akupunkturpunkterna och utan att stimuleras aktivt under en 30-minutersperiod. Patienterna erhöll sammanlagt sex behandlingar.
Utvärderingen var en dag efter avslutad behandling. Utfallsmåtten var
smärtintensiteten och smärtfrekvensen, som sammanfördes till ett smärtindex. Smärtintensiteten minskade med 15 procent efter akupunkturbehandlingen och smärtan var statistiskt signifikant lägre jämfört med placebobehandlingen.
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Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga allvarliga biverkningar eller oönskade effekter är rapporterade.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid idiopatisk ansiktssmärta och atypisk odontalgi har akupunktur en låg
effekt på smärtan. Kostnaden skattas till 5 000–6 000 kronor om behandlingen utförs på en tandvårdsklinik (beräknad enligt referensprislistan och
utifrån att behandlingen utförs vid sex–sju behandlingstillfällen à 30 minuter). Kostnaden bedöms som hög per vunnen effekt. Det hälsoekonomiska
underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.

Referenser
1.

Hansen, PE, Hansen, JH. Acupuncture treatment of chronic facial
pain--a controlled cross-over trial. Headache. 1983; 23(2):66-9.

E32.2
Tillstånd: Idiopatisk ansiktssmärta och atypisk odontalgi
Åtgärd: Terapilaser
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en mycket stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 1 är
den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Terapilaser har ingen till låg
effekt och endast en mycket liten möjlighet att positivt påverka den orala hälsan.
Socialstyrelsen har bedömt att åtgärden har en mycket hög kostnad per vunnen
effekt. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en mycket stor påverkan på den orala hälsan till följd av
en mycket stor grad av smärta eller obehag, en mycket stor grad av sjukdom
eller vävnadsskada, en stor grad av påverkan psykologiskt och socialt, en
mycket stor framtida risk för smärta eller obehag, en mycket stor framtida
risk för sjukdomar eller vävnadsskador och en stor framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
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Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid idiopatisk ansiktssmärta och atypisk odontalgi har terapilaser ingen
till låg effekt på smärtan (expertgruppsbedömning).
Underlaget består av en randomiserad kontrollerad studie [1], dubbelblind
med crossoverdesign omfattande 40 patienter (37 kvinnor och 3 män, 25–80
år och medelålder 59 år), som utvärderade effekten av terapilaser i jämförelse med placebo (laserbehandling utan någon stimulering) på effektmåttet
smärta. Åtta behandlingar gavs under fyra veckor med utvärdering efter
avslutad behandling. Resultatet visade att totalt 33 procent respektive 44
procent av patienterna som hade behandlats med laser respektive placebo
angav en smärtreduktion.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Tre respektive åtta patienter angav en ökad smärta under behandlingen med
laser respektive placebo.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid tillståndet idiopatisk ansiktssmärta och atypisk odontalgia har terapilaser ingen till låg effekt på smärtlindringen. Kostnaden skattas till 5 000–
6 000 kronor om behandlingen utförs på en tandvårdsklinik (beräknad enligt
referensprislistan och utifrån att behandlingen utförs vid åtta behandlingstillfällen à 30 minuter). Kostnaden bedöms som mycket hög per vunnen
effekt. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.

Referenser
1.

Hansen, HJ, Thoroe, U. Low power laser biostimulation of chronic
oro-facial pain. A double-blind placebo controlled cross-over study
in 40 patients. Pain. 1990; 43(2):169-79.
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E32.3
Tillstånd: Idiopatisk ansiktssmärta och atypisk odontalgi
Åtgärd: Antiepileptika
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en mycket stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 1 är
den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Antiepileptika har en måttlig
smärtlindrande effekt och därmed möjlighet att positivt påverka den orala hälsan.
Socialstyrelsen har bedömt att åtgärden har en låg kostnad per vunnen effekt och
är kostnadseffektiv jämfört med tricykliska antidepressiva och capsaicin. Effekten
har bedömts med stöd från ett vetenskapligt underlag..

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en mycket stor påverkan på den orala hälsan till följd av
en mycket stor grad av smärta eller obehag, en mycket stor grad av sjukdom
eller vävnadsskada, en stor grad av påverkan psykologiskt och socialt, en
mycket stor framtida risk för smärta eller obehag, en mycket stor framtida
risk för sjukdomar eller vävnadsskador och en stor framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
I underlaget ingår tre systematiska översikter som undersökt effekten av
antiepileptika vid neuropatiska smärtor, trigeminusneuralgi och annan ansiktssmärta.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid idiopatisk ansiktssmärta och atypisk odontalgi har farmakologisk
behandling med antiepileptika en måttlig effekt på smärtan (låg evidensstyrka).
Underlaget består av tre systemiska översikter [1-3]. Effekten av farmakologiska behandlingar av atypisk ansiktssmärta gällande smärtminskning i
käksystemet visar motsägande resultat. Bedömningen i SBU:s översikt [1]
var att antiepileptiska läkemedel ger smärtlindring vid neuropatiska smärtor
(evidensstyrka 1). Vid trigeminusneuralgi visar studier att karbamazepin är
effektivt (NNT 1,4–2,8; evidensstyrka 2). Vid postherpetisk neuralgi är gabapentin och pregabalin effektiva (NNT 3,2–4,1; evidensstyrka 1). Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att dra några slutsatser om effekten
av antiepileptika vid nociceptiva smärtor. Orsaken till denna långvariga och
svårbehandlade smärta är med största sannolikhet heterogen och multifaktoriell. I den tredje översikten [3] ingår åtta RCT, varav fyra med god kvali-
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tet. De ingående studierna undersökte effekten av antiepileptika vid långvarig käkmuskelsmärta, munsveda, ansiktssmärta och trigeminusneuralgi.
Slutsatsen från översikten är att det finns begränsad till måttlig evidens för
att antiepileptika ger smärtlindring vid dessa tillstånd.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Trötthet och balansstörningar kan förekomma. Det finns en risk för allergiska reaktioner.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid idiopatisk ansiktssmärta och atypisk odontalgi har farmakologisk behandling med antiepileptika en måttlig effekt avseende smärtlindring. Kostnaden för behandlingen är låg. Effekten är högre jämfört med alternativa
behandlingar (antidepressiva och capsacin) och åtgärden bedöms därför vara
kostnadseffektiv. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning
som är baserad på expertgruppens slutsats.

Referenser
1.
2.

3.

SBU. Metoder för behandling av långvarig smärta. Rapport nr 177.
2006; 177/1:303.
List, T, Axelsson, S, Leijon, G. Pharmacologic interventions in the
treatment of temporomandibular disorders, atypical facial pain, and
burning mouth syndrome. A qualitative systematic review. Journal
of orofacial pain. 2003; 17(4):301-10.
Martin, WJ, Forouzanfar, T. The efficacy of anticonvulsants on
orofacial pain: a systematic review. Oral surgery, oral medicine, oral
pathology, oral radiology, and endodontics. 2011; 111(5):627-33.
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E32.4
Tillstånd: Idiopatisk ansiktssmärta och atypisk odontalgi
Åtgärd: Tricykliska antidepressiva
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en mycket stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 1 är
den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Tricykliska antidepressiva har
låg effekt på smärta och en begränsad möjlighet att positivt påverka den orala
hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att åtgärden inte är kostnadseffektiv jämfört
med antiepileptika. Det finns risk för biverkningar. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en mycket stor påverkan på den orala hälsan till följd av
en mycket stor grad av smärta eller obehag, en mycket stor grad av sjukdom
eller vävnadsskada, en stor grad av påverkan psykologiskt och socialt, en
mycket stor framtida risk för smärta eller obehag, en mycket stor framtida
risk för sjukdomar eller vävnadsskador och en stor framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid idiopatisk ansiktssmärta och atypisk odontalgi har behandlingar med
antidepressiva en låg effekt på smärtan (expertgruppsbedömning).
Litteraturunderlaget består av två systemiska översikter [1, 2]. Effekten av
farmakologiska behandlingar av atypisk ansiktssmärta gällande smärtminskning i käksystemet visar motsägande resultat. I SBU:s översikt [2] var
slutsatsen att perifer och central neuropatisk smärta får mer än 20 procent
smärtlindring av amitriptylin (evidensstyrka 1). Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma om antidepressiva läkemedel som selektiva serotoninåterupptagningshämmare (SSRI) ger någon smärtlindring vid
långvariga smärttillstånd. Orsaken till denna långvariga och svårbehandlade
smärta är med största sannolikhet heterogen och multifaktoriell. För ansiktssmärta med inslag av neuropatisk smärta är konsensusbedömningen att den
farmakologiska effekten på dessa smärttillstånd är jämförbar med den effekt
som erhålls vid neuropatiska smärtor.
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Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Biverkningar är frekvent förekommande. De vanligaste är muntorrhet och
yrsel.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid idiopatisk ansiktssmärta och atypisk odontalgi har behandlingar med
antidepressiva en låg effekt på smärtan. Kostnaden för behandlingen är låg.
Effekten är lägre jämfört med antiepileptika och det finns en risk för frekventa biverkningar. Åtgärden bedöms därför inte vara kostnadseffektiv.
Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på
en expertgruppsbedömning.

Referenser
1.

2.

List, T, Axelsson, S, Leijon, G. Pharmacologic interventions in the
treatment of temporomandibular disorders, atypical facial pain, and
burning mouth syndrome. A qualitative systematic review. Journal
of orofacial pain. 2003; 17(4):301-10.
SBU. Metoder för behandling av långvarig smärta. Rapport nr 177.
2006; 177/1:303.

E32.5
Tillstånd: Idiopatisk ansiktssmärta och atypisk odontalgi
Åtgärd: Capsaicinkräm eller lidokainsalva
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en mycket stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 1 är
den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Topikala behandlingar med
capsaicin eller lidokainkräm har en låg till måttlig effekt på smärta och därmed
viss möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt
att kostnaden är låg per vunnen effekt, men åtgärden är inte kostnadseffektiv jämfört med antiepileptika till följd av en något sämre effekt. Effekten har bedömts
av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en mycket stor påverkan på den orala hälsan till följd av
en mycket stor grad av smärta eller obehag, en mycket stor grad av sjukdom
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eller vävnadsskada, en stor grad av påverkan psykologiskt och socialt, en
mycket stor framtida risk för smärta eller obehag, en mycket stor framtida
risk för sjukdomar eller vävnadsskador och en stor framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid idiopatisk ansiktssmärta och atypisk odontalgi har topikala behandlingar med capsaicin eller lidokain en låg till måttlig effekt på smärtan
(expertgruppsbedömning).
Litteraturunderlaget består av en systemisk översikt [1]. Effekten av farmakologiska behandlingar av atypisk ansiktssmärta gällande smärtminskning i
käksystemet visar motsägande resultat. SBU gör bedömningen att vid neuropatisk smärta ger lokalbehandlingar med capsaicin smärtlindring (NNT 6–
8 för 50 procents smärtlindring; evidensstyrka 1). Topikala appliceringar
med 5-procentig lidokainsalva gav en signifikant minskad smärta och beröringskänslighet (NNT 3,6; SBU evidensstyrka 1). Det vetenskapliga underlaget avseende behandlingar med capsaicin vid idiopatisk ansiktssmärta
och atypisk odontalgi är otillräckligt. Orsakerna till den långvariga och
svårbehandlade smärtan för denna grupp av patienter är med största sannolikhet heterogena och multifaktoriella. För ansiktssmärta med inslag av neuropatisk smärta är konsensusbedömningen att den farmakologiska effekten
på dessa smärttillstånd är jämförbar med den effekt som erhålls vid neuropatiska smärtor.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Biverkningarna är vanlig men mestadels lokala. Sveda är den vanligaste.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid idiopatisk ansiktssmärta och atypisk odontalgi har topikala behandlingar med capsaicin eller lidokain en låg till måttlig effekt på smärtan. Kostnaden för behandlingen är låg per vunnen effekt. Effekten är lägre jämfört med
antiepileptika och åtgärden bedöms därför inte vara kostnadseffektiv. Det
hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en
expertgruppsbedömning.

Referenser
1.

SBU. Metoder för behandling av långvarig smärta. Rapport nr 177.
2006; 177/1:303.
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E33.1
Tillstånd: Tung- och munsveda
Åtgärd: Beteendepåverkan
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Beteendepåverkan (kognitiva behandlingsstrategier) har en måttlig till hög effekt och därmed möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att åtgärden har en måttlig kostnad per vunnen effekt. Effekten har bedömts med stöd från ett vetenskapligt underlag.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en stor
grad av smärta eller obehag, en liten grad av sjukdom eller vävnadsskada,
en måttlig grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala, en måttlig till stor
grad av påverkan psykologiskt och socialt, en stor framtida risk för smärta
eller obehag, en måttlig framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller
tala och en stor framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
I underlaget ingår två randomiserade kontrollerade studier som båda jämför
beteendeinriktad behandling med placebo [1, 2].
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid tung- och munsveda har beteendeinriktad behandling en måttlig till
hög effekt på smärtan (låg evidensstyrka).
I den ena studien [1], följdes 30 patienter i sex månader efter behandlingen.
Femton patienter ingick i testgruppen (kognitiv behandling) och femton i
kontrollgruppen. Kognitiv behandling gav en signifikant reduktion av smärtorna. Fyra av patienterna (27 procent) var helt smärtfria efter sex månader
och alla de övriga elva angav en smärtreduktion, men en av dessa dock bara
i liten utsträckning. I kontrollgruppen som erhöll en avvaktande behandling
alternativt en placebobehandling skedde inga eller bara små förändringar av
smärtorna under de sex månaderna. I den andra studien [2] minskade smär-
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tan hos 71 procent i gruppen som fått grupp-psykoterapi, medan 40 procent
upplevde en smärtlindring efter behandling med placebotabletter. Skillnaden
mellan grupperna var signifikant.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter är rapporterade
Hälsoekonomisk bedömning
Vid tung- och munsveda har beteendepåverkan med kognitiva behandlingsstrategier en hög effekt på smärtlindringen. Kostnaden är beräknad till cirka
8 000 kronor (baserat på åtta besök à 1 000 kronor). Åtgärden genererar en
måttlig kostnad per vunnen effekt. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs
av en skattning som är baserad på expertgruppens slutsats.

Referenser
1.

2.

Bergdahl, J, Anneroth, G, Perris, H. Cognitive therapy in the
treatment of patients with resistant burning mouth syndrome: a
controlled study. Journal of oral pathology & medicine : official
publication of the International Association of Oral Pathologists and
the American Academy of Oral Pathology. 1995; 24(5):213-5.
Miziara, ID, Filho, BC, Oliveira, R, Rodrigues dos Santos, RM.
Group psychotherapy: an additional approach to burning mouth
syndrome. Journal of psychosomatic research. 2009; 67(5):443-8.

E33.2
Tillstånd: Tung- och munsveda
Åtgärd: Farmakologisk behandling
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Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Farmakologiska behandlingar har en
mycket låg effekt och en mycket liten möjlighet att positivt påverka den orala
hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att åtgärden inte är kostnadseffektiv. Effekten
har bedömts både med stöd från ett vetenskapligt underlag och av Socialstyrelsens expertgrupp där det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en stor
grad av smärta eller obehag, en liten grad av sjukdom eller vävnadsskada,
en måttlig grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala, en måttlig till stor
grad av påverkan psykologiskt och socialt, en stor framtida risk för smärta
eller obehag, en måttlig framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller
tala och en stor framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
I underlaget ingår fyra systematiska översikter [1-4] varav en SBU-rapport
och en Cochrane-rapport. Den sistnämnda inkluderar 9 randomiserade kontrollerade studier med olika former av farmakologisk behandling. Utöver
detta identifierades sju randomiserade och kontrollerade studier omfattande
398 patienter [5-11].
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

 Vid tung- och munsveda har farmakologiska behandlingar mycket låg
effekt på smärtan (måttlig evidensstyrka)
 Den smärtlindrande effekten är likvärdig för antidepressiva, analgetika,
hormonersättningsmedel och antiepileptika (expertgruppsbedömning).
Resultatet av farmakologiska behandlingar vid tung- och munsveda är motsägande enligt SBU:s översikt [1]. I Cochrane-översikten [4] var resultaten
likvärdiga för antidepressiva, analgetika, hormonersättningsmedel och antiepileptika (klonazepam). Av de sju RCT [5-11] undersökte fyra effekten
av alfalipoidsyra (ALA). En av dessa studier med totalt 120 patienter [9],
fann en bättre effekt av alfalipoidsyra enbart och i kombination med gabapentin på global förbättring medan tre andra studier med totalt 164 patienter [8, 10, 11], inte fann någon bättre effekt av alfalipoidsyra på smärta och
global förbättring. De övriga tre studierna [5-7] undersökte effekten av
capsaicinsköljning, lafutidin, samt klonazepam.
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Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter är rapporterade.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid tung- och munsveda har farmakologiska behandlingar mycket låg effekt. Åtgärden bedöms därför inte kostnadseffektiv. Det hälsoekonomiska
underlaget utgörs av en skattning som är baserad på expertgruppens slutsatser.
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E33.3
Tillstånd: Tung- och munsveda
Åtgärd: Bettskena
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Bettskenor har en låg till måttlig
effekt och därmed viss möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att åtgärden har en måttlig kostnad per vunnen effekt. Effekten
har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en stor
grad av smärta eller obehag, en liten grad av sjukdom eller vävnadsskada,
en måttlig grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala, en måttlig till stor
grad av påverkan psykologiskt och socialt, en stor framtida risk för smärta
eller obehag, en måttlig framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller
tala och en stor framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid tung- och munsveda har bettskenor en låg till måttlig effekt på smärtan och påverkan på dagliga aktiviteter (expertgruppsbedömning).
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Två systematiska översikter, varav en Cochrane-rapport, över tung- och
munsveda nämner inte behandlingar med bettskena [1, 2]. Utöver dessa två
översikter har en observationsstudie [3] och en randomiserad kontrollerad
studie [4] identifierats som redovisar 63 (48 kvinnor) respektive 50 patienter
med munsveda. I RCT-studien fick en patientgrupp information och en
grupp information plus ett kliniktillverkat tungskydd. Minskningen av tungsveda var signifikant större i gruppen som behandlats med tungskyddet.
Studien fann också en signifikant bättre effekt på livskvalitet i denna grupp
men inte för psykisk hälsa. Patienter i observationsstudien fick en lingualskena och en kontrollgrupp bestående av tio kvinnor med tungsveda fick
en beteendepåverkande behandling. En signifikant förbättring av både
smärtsymtomen och påverkan på de dagliga aktiviteterna erhölls av lingualskenan. Även hos kontrollgruppen förbättrades smärtsymtomen signifikant. Den kliniska erfarenheten visar att stabiliseringsskenor har en låg till
måttlig effekt på smärta vid tung- och munsveda.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Inga biverkningar eller oönskade effekter är rapporterade.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid tung- och munsveda har bettskenor en låg till måttlig effekt på smärtan
och påverkan på dagliga aktiviteter. Kostnaden för en stabiliseringsskena är
beräknad till 3 000 kronor (enligt referensprislistan) och skattas som måttlig
per vunnen effekt. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning
som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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Sömnapné
E34.1
Tillstånd: Sömnapnésyndrom
Åtgärd: Mandibelframdragande bettskena
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en mycket stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 1 är
den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Mandibelframdragande skenor
(MRA) har god effekt och därmed möjlighet att positivt påverka hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att åtgärden har låg till måttlig kostnad per vunnen effekt.
Effekten har bedömts med stöd från ett vetenskapligt underlag.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en mycket stor påverkan på den orala hälsan till följd av
en mycket stor grad av sjukdom eller vävnadsskada, en mycket stor grad av
påverkan psykologiskt och socialt, en mycket stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador och en mycket stor framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
I SBU:s rapport [1] redovisas sex randomiserade kontrollerade studier, med
250 patienter, som har utvärderat effekten av mandibelframdragande
intraoral apparatur (MRA) avseende dagtrötthet, och tre randomiserade kontrollerade studier (277 patienter) som har utvärderat effekten på frekvenser
av andningsstörningar med MRA. Därtill identifierades fem randomiserade
kontrollerade studier (230 patienter) som har utvärderat skillnaden i behandlingseffekten på andningsstörningar mellan andningsmask (continuous positive airway pressure therapy; CPAP) och MRA.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

 Individuellt utformad intraoral apparatur för att föra fram underkäken
(mandibelframdragande bettskena, MRA) minskar dagtröttheten hos patienter med ett lätt till måttligt sömnapnésyndrom.(SBU evidensstyrka 3).
 MRA minskar frekvensen av andningsstörningar (apnéer), men i mindre
grad än CPAP (SBU evidensstyrka 3).
Inget underlag har tillkommit som ändrar SBU:s slutsats.
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SBU:s sammanställning [1] visade en bättre effekt på dagtröttheten och
andningstörningsfrekvensen mätt som antalet apnéer med MRA jämfört
med placebo. CPAP uppvisade en signifikant bättre effekt än MRA.
Bettskenor användes av 76 procent av patienterna efter ett år och av 56 procent efter fem år (SBU evidensstyrka 3).
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
En viss ökad salivation har rapporterats, liksom övergående ömhet och
smärta från tänderna under de första månaderna, obehag vid uppvaknandet
samt bettförändringar (SBU evidensstyrka 3).
Hälsoekonomisk bedömning
Vid ett obstruktivt sömnapnésyndrom ger behandling med intraoral apparatur (MRA) en god effekt med minskad apnéfrekvens och därmed minskad
dagtrötthet. Kostnaden skattas till 6 000–7 500 kronor. Skattningen utgår
från en tandläkartid på cirka 90 minuter inklusive tid för efterkontroller
(cirka 2 700 kronor beräknat enligt referensprislistan). Till detta kommer
kostnad för skenan på cirka 3 300–4 800 kronor beroende på utformning.
Kostnaden bedöms vara låg till måttlig per vunnen effekt. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning. Förtydligande av vissa tillstånd och åtgärder

Tillstånd
Tillstånden har delats in i ett antal huvudgrupper. Den första är käkfunktionstörningar utan någon närmare specifikation (TMD UNS). Därutöver
finns fem huvudgrupper med mer specifika tillstånd som är relaterade till
käkleden, käkmuskulaturen, ocklusioner, störningar i nervsystemet och
sömnapnéer.
 Käkfunktionstörningar utan någon närmare specifikation TMD (Temporomandibular disorders) UNS (utan närmare specifikation). Tillståndet omfattar smärta och funktionsstörningar i käkmusklerna och käkleden. Smärtan förvärras ofta vid käkrörelser och gapförmågan är ofta nedsatt. Huvudvärk och smärta i angränsande muskelgrupper, till exempel
nacke och skuldror, är vanligt förekommande.
 I gruppen käkfunktionstörning relaterad till käkled ingår symtomatisk
diskförskjutning, käkledssmärta (artralgi), käkledsartrit, symtomatisk
käkledsartros och övriga käkledsdiagnoser. Symtom från käkleden kan
vara knäppningar, upphakningar och låsningar beroende på att käkledsdiskens position hindrar käkledshuvudets rörelse (symtomatisk diskförskjutning). Smärta (artralgi) kan vara relaterad till en inflammation i käkleden (artrit) och den omgivande vävnaden och kan ha en lokal eller
systemisk orsak. Inflammationer liksom degenerativa förändringar kan
ge skador på ledbrosk och underliggande ben (artros)
 I gruppen käkfunktionsstörning relaterad till käkmuskulatur ingår käkmuskelsmärta (myofasciell smärta), käkmuskelsmärta associerad med
generell smärta, masseterhypertrofi och övrig samsjuklighet. Käkmus-
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kelsmärta innebär smärta och ömhet i en eller flera käkmuskler (myofasciell smärta). Ofta förekommer också smärta i angränsande muskelgrupper, till exempel nacke och skuldror, samt huvudvärk (huvudvärk
som är associerad med en käkfunktionsstörning). Ibland är smärtan en del
i ett mer utbrett smärttillstånd (käkmuskelsmärta som är associerad med
generell smärta eller en pisksnärtskada). Ibland är käkmusklerna förstorade (masseterhypertrofi). En begränsad gapförmåga (nedsatt käkrörelseförmåga) kan uppstå som en följd av flera tillstånd och motoriken kan
påverkas av pares.
 I gruppen käkfunktionsstörning relaterad till ocklusion ingår traumatiserande ocklusion, dysocklusion som inte kan observeras kliniskt, tandslitage med risk för progression och bruxism samt oral parafunktion. En
ogynnsam belastning på tänderna under tuggning eller sammanbitning
kan göra att tanden smärtar, ömmar, fakturerar eller får ökad rörlighet
(traumatiserande ocklusion). Ibland kan patienterna uppleva att bettet inte
stämmer utan att detta kan observeras kliniskt (dysocklusion). Tandgnissling (bruxism) kan leda till att tänderna och tandlagningarna slits lite
snabbare än normalt (tandslitage med risk för progression).
 I gruppen smärta i ansikte och mun relaterad till störning i nervsystemet
ingår idiopatisk ansiktssmärta och atypisk odontalgi samt tung- och
munsveda. Intensiv tandvärk i enstaka eller grupper av tänder eller i området där en tand har suttit, utan någon registrerbar dental orsak, (idiopatisk ansiktssmärta och atypisk odontalgi) liksom kroniskt brännande
smärta i munslemhinnorna, utan någon odontologisk eller medicinsk orsak (tung- och munsveda), kan vara relaterade till störningar i det perifera
eller centrala nervsystemet. Känsel- och smakstörningar är vanligt förekommande.
 I gruppen sömnapnésyndrom karaktäriseras av hela eller delvisa tilltäppningar av andningsvägarna (apnéer respektive hypopnéer). Snarkningar
och försämrad sömnkvalitet ger en påtaglig allmänpåverkan av såväl
kroppsliga som kognitiva funktioner. Obehandlat ger tillståndet en förhöjd risk för hjärt- och kärlsjukdomar inklusive stroke.

Åtgärder
 Beteendepåverkande behandling omfattar allt från information och rådgivning om egenvård till mer omfattande åtgärder som biofeedback och
progressiv avslappning samt kognitiv terapi. Gemensamt för behandlingarna är att de syftar till att medvetandegöra patienten, påverka beteenden,
motivera till egenvård och undvika skadlig belastning. Beteendepåverkande behandlingsinsatser utgör en självklar bas för allt omhändertagande. Effekten finns beskriven och prioriterad under rubriken Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation men gäller för samtliga tillstånd.
 Motorisk aktivering syftar till att öka rörelseomfånget och därmed förbättra funktionen för käksystemet. Rörelseträningen kan omfatta aktivering med eller utan motstånd, koordinationsträning, töjning med fingrar
eller med något hjälpmedel, mobilisering och stretching samt påverkan
på hållningen för att medvetandegöra patienten om god ergonomi.
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 Sensorisk stimulering omfattar akupunktur, transkutan elektrisk nervstimulering (TENS), terapilaser, icke-invasiv radiofrekvensterapi samt pulserande elektromagnetiska fält. Akupunktur syftar till att aktivera det
kroppsegna smärtförsvaret och därigenom minska smärtan och förbättra
funktionen. TENS innebär att huden över det smärtande området stimuleras med en svag elektrisk ström, vilket hämmar smärtan från underliggande vävnader. Terapilaser avser att påverka ämnesomsättningen i cellerna i syfte att påverka läkningsprocesserna och smärtan. Icke-invasiv
radiofrekvensterapi är en form av värmeterapi (mikrovågor) och pulserande magnetiska fält anses kunna minska känsligheten i nervbanorna.
 Den farmakologiska behandling som har inkluderats avser smärtlindring
och inflammationsdämpning. De omfattar följande huvudgrupper av läkemedel: analgetika, antiinflammatorika (NSAID-nonsteroid antiinflammatory drug, respektive glukokortikoid), opioider, antiepileptika, antidepressiva, sedativa, hyaluronsyra, botulinumtoxin, ketamin, lidocain samt
capsaicin. Läkemedlen kan ha administrerats per os, intraartikulärt, intramuskulärt samt topikalt. I många fall saknas studier som specifikt har
undersökt effekten av läkemedlet på smärta i mun, ansikte och käkar. Eftersom de farmakologiska mekanismerna är generella har vår bedömning
varit att effekten kan extrapoleras från likartade smärttillstånd. För flera
av preparaten saknar tandläkare förskrivningsrätt, varför behandlingen
sker i samarbete med en läkare.
 Bettskena. Den vanligaste typen är stabiliseringsskenan som kan användas vid de flesta tillstånd. Den täcker samtliga tänder i en käke och syftar
till att minska parafunktionsmönstren, muskelaktiviteten och belastningen av käkledens strukturer för att därigenom minska smärtan och förbättra funktionen. Den skyddar också tänderna mot tandslitage. Reponeringsskenan kan användas vid en symtomatisk diskförskjutning. Den
skjuter fram underkäken så att ledhuvudet normaliseras mot käkledsdisken och avlastar därmed ledvävnaderna. En partiell skena med framtandskontakt liksom en skena i mjukplast avser att minska parafunktionsmönstren och muskelaktiviteten men är framför allt avsedda för temporärt bruk. Vid sömnapné kan en mandibelframdragande bettskena användas för att vidga andningsvägarna och därmed minska andningstörningarna.
 Ocklusal korrigering innebär uppbyggnad av tänder eller en selektiv bettslipning i avsikt att förbättra stabiliteten i bettet, för att därmed minska
belastningen mot käkleden och enskilda tänder. Syftet är att öka tuggkomforten och förbättra käksystemets funktion.
 De käkledskirurgiska ingrepp som har tagits upp omfattar artrocentes,
artroskopi, resektion av käkledshuvudet med eller utan någon autogen eller allogen artroplastik, diskektomi, diskreponering, eminektomi, förlängning av tuberkulum artikulare, intermaxillär fixation, käkledsrekonstruktion med resektion, modifierad kondylotomi, reponering av käkled
samt synovektomi. Behandlingarna avser huvudsakligen handikappade
tillstånd som har föregåtts av en reversibel behandling utan någon tillfredställande effekt.
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Bett- och tandpositionsavvikelser

Därför belyser Socialstyrelsen området
Den viktigaste följden av bettavvikelser är påverkan på individernas psykosociala tillfredsställelse som också kan innefatta upplevelser av bristande
tugg- och avbitningsförmåga vid ett reducerat antal tandkontakter. Andra
orala funktioner eller hälsotillstånd tycks påverkas i lägre grad [1].
Bettavvikelser kan tillkomma eller förvärras i vuxen ålder. En ökad utrymmesbrist för tänderna är vanligt förekommande. Attrition (nedslitning)
av framtänderna och sårgörning av tandköttet kan utvecklas vid djupa och
framför allt sänkta bett. Stora överbett kombinerade med att framtänderna
står glest på grund av en förlust av stödjevävnad kring tänderna är ett annat
exempel.
Bett- och tandpositionsavvikelser hos vuxna är lika vanligt förekommande som hos barn och ungdomar. Trots detta är cirka 90 procent av de
individer som får någon ortodontisk behandling unga. I dag erhåller cirka 25
procent av alla barn och ungdomar kostnadsfri tandreglering [1]. Personer
över 50 år uppvisar en något lägre förekomst av bettavvikelser, vilket delvis
kan förklaras med att dessa individer har fler omfattande protetiska rekonstruktioner [2-7].
Tandregleringar är möjliga att genomföra på vuxna med begränsningen
att behandlingseffekten främst omfattar tandbågar med det omkringliggande
benet. Vävnaderna omkring tänderna på vuxna svarar till en början långsammare än på personer som fortfarande växer. Detta tillsammans med faktorer som förlust av stödjevävnad kring tänderna och dålig bettstabilitet kan
öka behovet av långvariga eller till och med livslånga retentioner för att behålla tändernas nya positioner efter behandlingen [8, 9].
Förutsättningarna att minska eller eliminera tandluckor med protetik, implantat eller transplantat kan variera. Utrymmet för tandersättningar kan
vara för litet. Tänderna omkring tandluckorna kan stå i avvikande positioner. Kombinationsbehandlingar med ortodonti kan i många fall förbättra möjligheterna att få en optimal bettrehabilitering. Slutning av tandluckorna genom framflyttning av tänder med ortodontisk apparatur kan ha flera fördelar
i jämförelse med tandersättningar genom protetik eller implantat.

Detta ingår i området
I riktlinjerna beskrivs de tillstånd och åtgärder som förekommer vid ortodontiska behandlingar av vuxna. Förutom ortodontiska korrigeringar ingår
kombinationsbehandlingar med protetik, implantat och transplantat.
Endast de tillstånd och åtgärder som berör vuxna inkluderas i riktlinjerna.
Kombinationsbehandlingar med andra specialiteter än protetik såsom käkkirurgi och plastikkirurgi har exkluderats, exempelvis ortognatkirurgiska behandlingar av käkavvikelser. Bedömningen av preprotetiska tandregleringar

har inriktats mot de åtgärder som förändrar förutsättningarna för tandersättningar.
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Tillstånd och åtgärder
F1.1
Tillstånd: Kraniofaciala syndrom och/eller defekter med för individen kvarvarande bett- och tandpositionsavvikelser
Åtgärd: Ortodonti som del i en multidisciplinär betthabilitering
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en mycket stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 1 är
den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Ortodonti som en del i multidisciplinär bettrehabilitering har en god effekt och därmed möjlighet att positivt
påverka den orala hälsan. Kostnadseffektiviteten av åtgärden har inte varit möjlig
att bedöma. Effekten har bedömts med ett konsensusförfarande eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en mycket stor påverkan på orala hälsan till följd av en
måttlig grad av smärta eller obehag, en stor grad av sjukdom eller vävnadsskada, en mycket stor grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala, en
mycket stor grad av påverkan psykologiskt och socialt, en måttlig framtida
risk för smärta eller obehag, en måttlig framtida risk för sjukdomar eller
vävnadsskador, en mycket stor framtida risk för nedsatt förmåga att äta,
tugga eller tala och en mycket stor framtida risk för påverkan psykologiskt
och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en konsensuspanel
bestående av 118 ortodontispecialister tagit ställning till behandlingens effekter. Konsensuspanelen fick ta ställning till följande påstående:
”Hos vuxna individer med kraniofaciala syndrom och/eller defekter med
kvarvarande handikappande bett- och tandpositionsavvikelser har ortodonti
som del i en multidisciplinär betthabilitering en gynnsam effekt på individens bett- och ansiktsmorfologi”
Konsensus uppnåddes.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Hos vuxna individer med kraniofaciala syndrom och/eller defekter med
kvarvarande handikappande bett- och tandpositionsavvikelser har orto-
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donti som en del i en multidisciplinär betthabilitering en gynnsam effekt
på individens bett- och ansiktsmorfologi (konsensus).
Ortodontin på denna patientgrupp utgör en del av en multidisciplinär, långvarig total behandling. I litteraturen diskuteras inte ortodonti skilt från övriga behandlingar. Ortodontibehandlingarna är direkt påverkade av tillståndets svårighetsgrad och tidigare kirurgiska åtgärder. Det har dock visats att
man med ortodonti kan normalisera bettet och få en godtagbar ocklusion
(kontaktförhållande mellan över- och underkäkständerna). Ibland behövs
även såväl käkkirurgi som protetik för en fullständig normalisering.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Vid en långvarig ortodontisk behandling finns det alltid en risk för rotresorption. För andra bieffekter, såsom parodontala fästeförluster, karies,
pulpaskador, TMD och materialöverkänslighet, saknas vetenskapliga underlag och/eller är effekterna av så låg dignitet att de saknar klinisk relevans. De omfattande behandlingsinsatserna kan upplevas som belastande [1,
2]
Hälsoekonomisk bedömning
Vid kraniofaciala syndrom och/eller defekter med för individen kvarvarande
handikappande bett- och tandpositionsavvikelser saknas vetenskapligt stöd i
empiriska hälsoekonomiska studier för att bedöma kostnadseffektiviteten för
betthabilitering som en del i en multidisciplinär behandling. Dessutom saknas uppföljningar vid regionala kompetenscentrum. Kostnaden har i referensprislistan för ortodontiska behandlingar beräknats till cirka 35 000 kronor (undersökning och behandling i två käkar, två års behandling), och till
detta ska den kostnad som uppstår för sjukhusvården samt den multidisciplinära tandvården läggas. Kostnadseffektiviteten är inte bedömbar på grund
av oprecisa effektdata.
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I1.1
Tillstånd: Entandslucka i överkäkens frontsegment (3:a till 3:a)
som ger funktionsstörning
Åtgärd: Luckslutning med ortodontisk apparatur
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Luckslutningar har en god effekt
och därmed möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Kostnadseffektiviteten av åtgärden har inte varit möjlig att bedöma. Effekten har bedömts med ett
konsensusförfarande eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten
grad av smärta eller obehag, en liten grad av sjukdom eller vävnadsskada,
en måttlig grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala, en stor grad av
påverkan psykologiskt och socialt, en liten framtida risk för smärta eller
obehag, en liten framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en måttlig
framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en stor framtida
risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en konsensuspanel
bestående av 118 ortodontispecialister tagit ställning till behandlingens effekter. Konsensuspanelen fick ta ställning till följande påståenden:
 ”Vid avsaknad av tand/tänder i fronten hos vuxna uppnås luckslutning
vid behandling med ortodontisk apparatur med hög lyckandefrekvens.”
 ”Vid avsaknad av tand/tänder i fronten hos vuxna ger slutning av luckan
genom behandling med ortodontisk apparatur hög grad av förbättrad patientupplevd estetik.”
 ”Vid avsaknad av tand/tänder i fronten hos vuxna där luckslutning uppnås med ortodontisk förflyttning erhålls tänder i tandluckan som anpassar
sig till övriga tänders fysiologiska förändringar i bett och käkar.
Konsensus uppnåddes beträffande dessa frågeställningar.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

Vid avsaknad av en tand eller flera tänder i fronten hos vuxna
 uppnås en luckslutning vid behandling med ortodontisk apparatur, med
hög lyckandefrekvens (konsensus)
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 ger slutning av luckan genom behandling med ortodontisk apparatur en
hög grad av förbättrad patientupplevd estetik (konsensus)
 kan, när en luckslutning har uppnåtts med en ortodontisk förflyttning,
tänderna i tandluckan anpassa sig till de övriga tändernas fysiologiska
förändringar i bettet och käkarna (konsensus).
De tillgängliga studierna var en observationsstudie [1] av konsekutivt valda
patienter där laterala överkäksincisiver hade mesialförts för att ersätta en
central incisiv, och en observationsstudie [2] av patienter med agenesi av
lateraler. I den senare jämförs ortodontiska luckslutningar med broprotetiska
tandersättningar. Studierna pekar på en hög patienttillfredsställelse med förbättrad estetik efter ortodontiska luckslutningar. Ortodontiskt förflyttade
tänder vid luckslutningar bedöms ha förmåga att anpassa sig till naturliga
förändringar i bettet och käkarna [3, 4] och uppvisar efter sju års upföljningstid relativt stabila behandlingsresultat [5-8].
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Vid en långvarig ortodontisk behandling finns det alltid en risk för rotresorption. För andra bieffekter, såsom parodontala fästeförluster, karies,
pulpaskador, TMD och materialöverkänslighet, saknas vetenskapliga underlag och/eller är effekterna av så låg dignitet att de saknar klinisk relevans.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid en entandslucka, 3:a till 3:a, har luckslutningar med ortodontisk apparatur en hög lyckandefrekvens. Kostnaden har i referensprislistan beräknats
till 25 000–30 000 kronor (undersökning och behandling i två käkar, ett–två
års behandling). Kostnadseffektiviteten är inte bedömbar på grund av att det
saknas jämförelser med behandlingsalternativen, exempelvis en protetisk
ersättning.
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I1.2
Tillstånd: Entandslucka i överkäkens frontsegment (3:a till 3:a)
som ger funktionsstörning
Åtgärd: Förbehandling med ortodontisk apparatur inför tandersättning
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Preprotetisk ortodonti har en god
effekt och därmed möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Kostnadseffektiviteten av åtgärden har inte varit möjlig att bedöma. Effekten har bedömts med
ett konsensusförfarande eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten
grad av smärta eller obehag, en liten grad av sjukdom eller vävnadsskada,
en måttlig grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala, en stor grad av
påverkan psykologiskt och socialt, en liten framtida risk för smärta eller
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obehag, en liten framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en måttlig
framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en stor framtida
risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid avsaknad av en tand eller flera tänder och en felaktig eller ogynnsam
tandposition hos vuxna kan korrigering av de omgivande tändernas position med ortodontisk apparatur med en hög lyckandefrekvens förbättra
förutsättningarna för tandersättningar med protetik, transplantat eller implantat (expertgruppsbedömning).
Åtgärden innebär möjligheter att tillfredställa kraven på funktionellt och
estetiskt optimala resultat vid tandersättningar med implantat och/eller protetik. Ortodontiskt förflyttade tänder har en förmåga att anpassa sig till naturliga förändringar i bettet och käkarna [1, 2].
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Vid en långvarig ortodontisk behandling finns det alltid en risk för rotresorption. För andra bieffekter, såsom parodontala fästeförluster, karies,
pulpaskador, TMD och materialöverkänslighet, saknas vetenskapliga underlag och/eller är effekterna av så låg dignitet att de saknar klinisk relevans. Preprotetisk ortodonti innebär i regel kortvariga tandförflyttningar.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid en entandslucka i frontsegmentet, 3:a till 3:a, har förbehandlingar med
ortodontisk apparatur inför en tandersättning en hög lyckandefrekvens.
Kostnaden har i referensprislistan beräknats till cirka 20 000 kronor (undersökning och behandling i två käkar, ett års behandling). Kostnadseffektiviteten är inte bedömbar på grund av oprecisa effektdata.
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I2.1
Tillstånd: Entandslucka i underkäkens frontsegment (3:a till 3:a)
som ger funktionsstörning
Åtgärd: Luckslutning med ortodontisk apparatur
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Luckslutningar har en god effekt
och därmed möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Kostnadseffektiviteten av åtgärden har inte varit möjlig att bedöma. Effekten har bedömts med ett
konsensusförfarande eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten
grad av smärta eller obehag, en liten grad av sjukdom eller vävnadsskada,
en måttlig grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala, en stor grad av
påverkan psykologiskt och socialt, en liten framtida risk för smärta eller
obehag, en liten framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en måttlig
framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en stor framtida
risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en konsensuspanel
bestående av 118 ortodontispecialister tagit ställning till behandlingens effekter.
Konsensuspanelen fick ta ställning till följande påståenden:
 ”Vid avsaknad av tand/tänder i fronten hos vuxna uppnås luckslutning
vid behandling med ortodontisk apparatur med hög lyckandefrekvens.”
 ”Vid avsaknad av tand/tänder i fronten hos vuxna ger slutning av luckan
genom behandling med ortodontisk apparatur hög grad av förbättrad patientupplevd estetik.”
 ”Vid avsaknad av tand/tänder i fronten hos vuxna där luckslutning uppnås med ortodontisk förflyttning erhålls tänder i tandluckan som anpassar
sig till övriga tänders fysiologiska förändringar i bett och käkar.”
Konsensus uppnåddes beträffande dessa frågeställningar.
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Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

Vid avsaknad av en tand eller flera tänder i fronten hos vuxna
 uppnås en luckslutning vid behandling med ortodontisk apparatur med en
hög lyckandefrekvens (konsensus)
 ger slutning av luckan genom behandling med ortodontisk apparatur en
hög grad av förbättrad patientupplevd estetik (konsensus)
 där en luckslutning uppnås med en ortodontisk förflyttning erhålls tänder
i tandluckan som anpassar sig till de övriga tändernas fysiologiska förändringar i bettet och käkarna (konsensus).
De tillgängliga studierna var en observationsstudie [1] av konsekutivt valda
patienter där laterala överkäksincisiver hade mesialförts för att ersätta en
central incisiv, och en observationsstudie [2] av patienter med agenesi av
lateraler. I den senare jämförs ortodontiska luckslutningar med broprotetiska
tandersättningar. Studierna pekar på en hög patienttillfredsställelse med förbättrad estetik efter ortodontiska luckslutningar. Ortodontiskt förflyttade
tänder vid en luckslutning bedöms ha en förmåga att anpassa sig till naturliga förändringar i bettet och käkarna [3, 4].
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Vid en långvarig ortodontisk behandling finns det alltid en risk för rotresorption. För andra bieffekter, såsom parodontala fästeförluster, karies,
pulpaskador, TMD och materialöverkänslighet, saknas vetenskapliga underlag och/eller är effekterna av så låg dignitet att de saknar klinisk relevans.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid en entandslucka, 3:a till 3:a, har en luckslutning med ortodontisk apparatur en hög lyckandefrekvens. Kostnaden har i referensprislistan beräknats
till 25 000–30 000 kronor (undersökning och behandling i två käkar, ett–två
års behandling). Kostnadseffektiviteten är inte bedömbar på grund av att det
saknas jämförelser med behandlingsalternativen, exempelvis en protetisk
ersättning.
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I2.2
Tillstånd: Entandslucka i underkäkens frontsegment (3:a till 3:a)
som ger funktionsstörning
Åtgärd: Förbehandling med ortodontisk apparatur inför tandersättning
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Preprotetisk ortodonti har en god
effekt och därmed möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Kostnadseffektiviteten av åtgärden har inte varit möjlig att bedöma. Effekten har bedömts med
ett konsensusförfarande eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten
grad av smärta eller obehag, en liten grad av sjukdom eller vävnadsskada,
en måttlig grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala, en stor grad av
påverkan psykologiskt och socialt, en liten framtida risk för smärta eller
obehag, en liten framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en måttlig
framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en stor framtida
risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:
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 Vid avsaknad av en tand eller flera tänder och en felaktig eller ogynnsam
tandposition hos vuxna kan korrigering av de omgivande tändernas position med ortodontisk apparatur med en hög lyckandefrekvens förbättra
förutsättningarna för tandersättningar med protetik, transplantat eller implantat (expertgruppsbedömning).
Åtgärden innebär möjligheter att tillfredställa kraven på funktionellt och
estetiskt optimala resultat vid tandersättningar med implantat och/eller protetik. Ortodontiskt förflyttade tänder har en förmåga att anpassa sig till naturliga förändringar i bettet och käkarna [1, 2].
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Vid en långvarig ortodontisk behandling finns det alltid en risk för rotresorption. För andra bieffekter, såsom parodontala fästeförluster, karies,
pulpaskador, TMD och materialöverkänslighet, saknas vetenskapliga underlag och/eller är effekterna av så låg dignitet att de saknar klinisk relevans. Preprotetisk ortodonti innebär i regel kortvariga tandförflyttningar.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid en entandslucka i frontsegmentet, 3:a till 3:a, har en förbehandling med
ortodontisk apparatur inför tandersättningen en hög lyckandefrekvens.
Kostnaden har i referensprislistan beräknats till cirka 20 000 kronor (undersökning och behandling i två käkar, ett års behandling). Kostnadseffektiviteten är inte bedömbar på grund av oprecisa effektdata.
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I3.1
Tillstånd: Avsaknad av tand eller tänder i sidosegment
Åtgärd: Luckslutning med ortodontisk apparatur
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en måttlig påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 5
är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Luckslutningar har en
måttlig till god effekt och därmed möjlighet att positivt påverka den orala
hälsan. Kostnadseffektiviteten av åtgärden har inte varit möjlig att bedöma.
Effekten har bedömts med ett konsensusförfarande eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.
Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en måttlig påverkan på den orala hälsan till följd av en
liten grad av smärta eller obehag, en liten grad av sjukdom eller vävnadsskada, en måttlig grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala, en liten
grad av påverkan psykologiskt och socialt, en liten framtida risk för smärta
eller obehag, en liten framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en
måttlig framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en liten
framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en konsensuspanel
bestående av 118 ortodontispecialister tagit ställningen till behandlingens
effekter.
Konsensuspanelen fick ta ställning till följande påståenden:
 ”Vid avsaknad av tand/tänder i sidosegmenten hos vuxna uppnås luckslutning vid behandling med ortodontisk apparatur med måttlig till hög
lyckandefrekvens”.
 ”Vid avsaknad av tand/tänder i sidosegmenten hos vuxna där luckslutning uppnås med ortodontisk förflyttning fås naturliga tänder i tandluckan med förmåga att anpassa sig till långsiktiga förändringar i bett och käkar”.
Konsensus uppnåddes i båda fallen.
Socialstyrelsens expertgrupp tog ställning för följande påstående:
 ”Vid avsaknad av tand/tänder i sidosegmenten hos vuxna där luckslutning erhålls med ortodontisk förflyttning uppnås en låg grad av förbättrad
funktion och/eller psykosocial hälsa.”
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Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

Vid avsaknad av en tand eller flera tänder i sidosegmenten hos vuxna
 uppnås en luckslutning vid behandling med ortodontisk apparatur med en
måttlig till hög lyckandefrekvens (konsensus)
 där en luckslutning uppnås med en ortodontisk förflyttning fås naturliga
tänder i tandluckan med en förmåga att anpassa sig till långsiktiga förändringar i bettet och käkarna (konsensus)
 där en luckslutning erhålls med en ortodontisk förflyttning uppnås en låg
grad av förbättrad funktion och/eller psykosocial hälsa (expertgruppsbedömning).
Kliniska erfarenheter ger stöd åt uppfattningen att slutningar eller reduktioner av tandluckor är möjlig med en hög lyckandefrekvens. Lyckandefrekvensen bedöms generellt som högre i överkäken än i underkäken. Naturliga
tänder har en förmåga att anpassa sig till förändringar i bettet och käkarna
[1, 2] och kan flyttas in i områden med reducerade alveolarutskott [3]. Detta
kan göra luckslutningar till ett bra alternativ till protetik och implantat.
Tandluckans position och storlek tillsammans med patientens uppfattning
om den har naturligtvis den största betydelsen när behandlingsbehovet fastställs. SBU:s sammanställning tar upp studier [4] som har visat att sambandet mellan bettavvikelser i sidosegmenten och den orala hälsan och funktionen är svagt. Tuggeffekten är främst korrelerad till tändernas kontaktyta.
SBU konstaterar att det inte finns tillräcklig evidens för att fastslå något
samband mellan en reducerad tuggfunktion och en nedsatt hälsa. Individer
kan dock uppleva positiva förändringar efter korrigeringar av tandluckor.
Sambanden mellan bettavvikelser och risken för TMD är svaga.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Vid en långvarig ortodontisk behandling finns det alltid en risk för rotresorption. För andra bieffekter, såsom parodontala fästeförluster, karies,
pulpaskador, TMD och materialöverkänslighet, saknas vetenskapliga underlag och/eller är effekterna av så låg dignitet att de saknar klinisk relevans.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid avsaknad av en tand eller flera tänder i sidosegmenten har luckslutningar med ortodontisk apparatur en måttlig till hög lyckandefrekvens. Kostnaden har i referensprislistan beräknats till 25 000–30 000 kronor (undersökning och behandling i två käkar, ett–två års behandling). Kostnadseffektiviteten är inte bedömbar på grund av att det saknas jämförelser med behandlingsalternativen, exempelvis en protetisk ersättning.
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I3.2
Tillstånd: Avsaknad av tand eller tänder i sidosegment
Åtgärd: Förbehandling med ortodontisk apparatur inför tandersättning
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en måttlig påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 5 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Förbehandlingar inför tandersättningar har en hög lyckandefrekvens för att förbättra förutsättningarna inför en
tandersättning. Kostnadseffektiviteten av åtgärden har inte varit möjlig att bedöma. Effekten har bedömts med ett konsensusförfarande eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en måttlig påverkan på den orala hälsan till följd av en
liten grad av smärta eller obehag, en liten grad av sjukdom eller vävnadsskada, en måttlig grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala, en liten
grad av påverkan psykologiskt och socialt, en liten framtida risk för smärta
eller obehag, en liten framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en
måttlig framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en liten
framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
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Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid avsaknad av en tand eller flera tänder och en felaktig eller ogynnsam
tandposition hos vuxna kan korrigering av de omgivande tändernas position med ortodontisk apparatur med en hög lyckandefrekvens förbättra
förutsättningarna för tandersättningar med protetik, transplantat eller implantat (expertgruppsbedömning).
Beprövad klinisk erfarenhet visar att protetiska tandersättningar kan optimeras genom anpassning av tandluckornas storlek, en upprätning av stödtänder
liksom förflyttning av stödtänder in i tandlösa områden.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Vid en långvarig ortodontisk behandling finns det alltid en risk för rotresorption. För andra bieffekter, såsom parodontala fästeförluster, karies,
pulpaskador, TMD och materialöverkänslighet, saknas vetenskapliga underlag och/eller är effekterna av så låg dignitet att de saknar klinisk relevans. Preprotetisk ortodonti innebär i regel begränsade tandförflyttningar.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid avsaknad av en tand eller flera tänder och en felaktig eller ogynnsam
tandposition hos vuxna kan korrigering av de omgivande tändernas position
med ortodontisk apparatur med en hög lyckandefrekvens förbättra förutsättningar för tandersättningar med protetik, transplantat eller implantat. Kostnaden har i referensprislistan beräknats till cirka 20 000 kronor (undersökning och behandling i två käkar, ett–två års behandling). Kostnadseffektiviteten är inte bedömbar på grund av oprecisa effektdata.
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F2.1
Tillstånd: Stort horisontellt överbett (med ofullständig läppslutning)
Åtgärd: Reduktion av överbettet med ortodontisk apparatur
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Ortodontiska korrigeringar av överbett har en god effekt och därmed möjlighet att positivt påverka den orala hälsan.
Kostnadseffektiviteten av åtgärden har inte varit möjlig att bedöma. Effekten av
behandlingen har bedömts med stöd från ett vetenskapligt underlag.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en måttlig grad av smärta eller obehag, en liten grad av sjukdom eller vävnadsskada, en måttlig grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala, en stor
grad av påverkan psykologiskt och socialt, en måttlig framtida risk för
smärta eller obehag, en liten framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en måttlig framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och
en stor framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Åtta observationsstudier på vuxna, omfattande totalt 186 patienter, identifierades [1-8]. Dessa utvärderar reduktionen av överbett med ortodontiska behandlingar. Studierna redovisar resultaten efter en avslutad behandling med
Herbstapparatur och/eller fast apparatur.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid ett stort horisontellt överbett, över 6 mm hos vuxna, ger behandlingar
med ortodontisk apparatur en hög grad av reduktion av överbettet (låg
evidensstyrka).
Studierna visar att behandlingen med fast apparatur, med eller utan extraktioner samt eventuellt i kombination med teleskopmekanismer, ger en hög
grad av reduktion av horisontella överbett. Fördelar med användning av
mini-implantat som förankrings-förstärkning har framhållits [9-11]. För
korrektion av stor mjuk-vävnadsdiskrepans (konvex profil) krävs ortognatkirurgi [8]
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Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Vid en långvarig ortodontisk behandling finns det alltid en risk för rotresorption. För andra bieffekter, såsom parodontala fästeförluster, karies,
pulpaskador, TMD och materialöverkänslighet, saknas vetenskapliga underlag och/eller är effekterna av så låg dignitet att de saknar klinisk relevans.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid ett stort horisontellt överbett, över 6 mm hos vuxna, ger behandlingar
med ortodontisk apparatur en hög grad av reduktion av överbettet. Kostnaden har i referensprislistan beräknats till 25 000–35 000 kronor (undersökning och behandling i två käkar, ett–två års behandling). Kostnadseffektiviteten är inte bedömbar på grund av oprecisa effektdata.

Referenser
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Proffit, WR, Phillips, C, Douvartzidis, N. A comparison of outcomes
of orthodontic and surgical-orthodontic treatment of Class II
malocclusion in adults. American journal of orthodontics and
dentofacial orthopedics : official publication of the American
Association of Orthodontists, its constituent societies, and the
American Board of Orthodontics. 1992; 101(6):556-65.
Harris, EF, Vaden, JL. Posttreatment stability in adult and adolescent
orthodontic patients: a cast analysis. Int J Adult Orthodon
Orthognath Surg. 1994; 9(1):19-29.
Konik, M, Pancherz, H, Hansen, K. The mechanism of Class II
correction in late Herbst treatment. American journal of orthodontics
and dentofacial orthopedics : official publication of the American
Association of Orthodontists, its constituent societies, and the
American Board of Orthodontics. 1997; 112(1):87-91.
Ruf, S, Pancherz, H. Dentoskeletal effects and facial profile changes
in young adults treated with the Herbst appliance. The Angle
orthodontist. 1999; 69(3):239-46.
Mihalik, CA, Proffit, WR, Phillips, C. Long-term follow-up of Class
II adults treated with orthodontic camouflage: a comparison with
orthognathic surgery outcomes. American journal of orthodontics
and dentofacial orthopedics : official publication of the American
Association of Orthodontists, its constituent societies, and the
American Board of Orthodontics. 2003; 123(3):266-78.
Ruf, S, Pancherz, H. Orthognathic surgery and dentofacial
orthopedics in adult Class II Division 1 treatment: mandibular
sagittal split osteotomy versus Herbst appliance. American journal of
orthodontics and dentofacial orthopedics : official publication of the
American Association of Orthodontists, its constituent societies, and
the American Board of Orthodontics. 2004; 126(2):140-52; quiz
254-5.

733

7.

8.

9.

10.

11.

Purkayastha, SK, Rabie, AB, Wong, R. Treatment of skeletal class II
malocclusion in adults: stepwise vs single-step advancement with
the Herbst appliance. World J Orthod. 2008; 9(3):233-43.
Kinzinger, G, Frye, L, Diedrich, P. Class II treatment in adults:
comparing camouflage orthodontics, dentofacial orthopedics and
orthognathic surgery--a cephalometric study to evaluate various
therapeutic effects. J Orofac Orthop. 2009; 70(1):63-91.
Aboul-Ela, SM, El-Beialy, AR, El-Sayed, KM, Selim, EM, ElMangoury, NH, Mostafa, YA. Miniscrew implant-supported
maxillary canine retraction with and without corticotomy-facilitated
orthodontics. American journal of orthodontics and dentofacial
orthopedics : official publication of the American Association of
Orthodontists, its constituent societies, and the American Board of
Orthodontics. 2011; 139(2):252-9.
Upadhyay, M, Yadav, S, Nagaraj, K, Nanda, R. Dentoskeletal and
soft tissue effects of mini-implants in Class II division 1 patients.
The Angle orthodontist. 2009; 79(2):240-7.
Kuroda, S, Yamada, K, Deguchi, T, Kyung, HM, TakanoYamamoto, T. Class II malocclusion treated with miniscrew
anchorage: comparison with traditional orthodontic mechanics
outcomes. American journal of orthodontics and dentofacial
orthopedics : official publication of the American Association of
Orthodontists, its constituent societies, and the American Board of
Orthodontics. 2009; 135(3):302-9.

F3.1
Tillstånd: Måttlig grad av frontal invertering utan tvångsföring
Åtgärd: Korrigering av invertering med ortodontisk apparatur
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en måttlig påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 5 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Korrigering av inverteringar med
ortodontisk apparatur har en god effekt och därmed möjlighet att positivt påverka
den orala hälsan. Kostnadseffektiviteten av åtgärden har inte varit möjlig att bedöma. Effekten har bedömts med ett konsensusförfarande eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en måttlig påverkan på den orala hälsan till följd av en
liten grad av smärta eller obehag, en liten grad av sjukdom eller vävnads-
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skada, en måttlig grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala, en måttlig
grad av påverkan psykologiskt och socialt, en liten framtida risk för smärta
eller obehag, en liten framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en
måttlig framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en måttlig framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en konsensuspanel
bestående av 118 ortodontispecialister tagit ställning till behandlingens effekter. Konsensuspanelen fick ta ställning till följande påstående:
”Måttlig grad av frontal invertering utan tvångsföring kan korrigeras med
ortodontisk apparatur med hög lyckandefrekvens”.
Konsensus uppnåddes.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 En måttlig grad av frontal invertering utan tvångsföring hos vuxna kan
korrigeras med ortodontisk apparatur, med en hög lyckandefrekvens
(konsensus).
Studier som är begränsade till behandling av en måttlig grad av frontal invertering utan någon tvångsföring hos vuxna saknas. Det vetenskapliga underlaget är också av otillräcklig eller alltför osäker kvalitet för att avgöra om
det finns ett samband mellan en frontal invertering utan någon tvångsföring
och tuggfunktionen, eller ett samband mellan bettavvikelsen och den psykosociala påverkan. Enstaka studier pekar på
god stabilitet efter behandling med Herbst [1].
Behandlingen syftar till att bland annat tillfredsställa patientens upplevelse av en normaliserad mjukvävnadsprofil samt en förbättrad tugg- och
avbitningsfunktion. Enligt kliniska erfarenheter kan en måttlig grad av frontal invertering utan någon tvångsföring på vuxna behandlas med ortodontisk
apparatur, med en hög lyckandegrad.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Vid en långvarig ortodontisk behandling finns det alltid en risk för rotresorption. För andra bieffekter, såsom parodontala fästeförluster, karies,
pulpaskador, TMD och materialöverkänslighet, saknas vetenskapliga underlag och/eller är effekterna av så låg dignitet att de saknar klinisk relevans.
Hälsoekonomisk bedömning
En måttlig grad av frontal invertering utan någon tvångsföring hos vuxna
kan korrigeras med ortodontisk apparatur, med en hög lyckandefrekvens.
Kostnaden har i referensprislistan beräknats till 25 000–30 000 kronor
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(undersökning och behandling i två käkar, upp till två års behandling).
Kostnadseffektiviteten är inte bedömbar på grund av oprecisa effektdata.
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F4.1
Tillstånd: Frontal invertering med tvångsföring
Åtgärd: Behandling med ortodontisk apparatur
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en måttlig påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 5 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Korrigering av inverteringar och
tvångsföringar med ortodontisk apparatur har en god effekt och därmed möjlighet
att positivt påverka den orala hälsan. Kostnadseffektiviteten av åtgärden har inte
varit möjlig att bedöma. Effekten har bedömts med ett konsensusförfarande eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en måttlig påverkan på den orala hälsan till följd av en
måttlig grad av smärta eller obehag, en måttlig grad av sjukdom eller vävnadsskada, en måttlig grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala, en
måttlig grad av påverkan psykologiskt och socialt, en måttlig framtida risk
för smärta eller obehag, en måttlig framtida grad av sjukdomar eller vävnadsskador, en måttlig framtida grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller
tala och en måttlig framtida grad av påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en konsensuspanel
bestående av 118 ortodontispecialister tagit ställning till behandlingens effekter. Konsensuspanelen fick ta ställning till följande påstående:
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”Frontal invertering med tvångsföring kan korrigeras med ortodontisk apparatur med hög lyckandefrekvens”.
Konsensus uppnåddes.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Frontala inverteringar med tvångsföringar hos vuxna kan korrigeras med
ortodontisk apparatur, med en hög lyckandegrad (konsensus).
Inga studier av tillräcklig kvalitet för någon evidensgradering identifierades
avseende lyckandefrekvensen för reduktioner av totala frontala inverteringar
med tvångsföringar på vuxna.
Enligt omfattande kliniska erfarenheter kan frontala inverteringar med
tvångsföringar behandlas med ortodontisk apparatur, med en hög lyckandefrekvens. Elimineringen av tvångsföringen kan innebära en lägre belastning
av käkmusklerna. Ett stabilare bett uppnås genom avlägsnandet av tvångsföringen.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Vid en långvarig ortodontisk behandling finns det alltid en risk för rotresorption. För andra bieffekter, såsom parodontala fästeförluster, karies,
pulpaskador, TMD och materialöverkänslighet, saknas vetenskapliga underlag och/eller är effekterna av så låg dignitet att de saknar klinisk relevans. Att avlägsna tvångsföringen kräver i regel små till måttliga tandförflyttningar.
Hälsoekonomisk bedömning
En frontal invertering med tvångsföring hos vuxna kan korrigeras med ortodontisk apparatur, med hög lyckandefrekvens. Kostnaden har i referensprislistan beräknats till 25 000–30 000 kronor (undersökning och behandling i
två käkar, upp till två års behandling). Kostnadseffektiviteten är inte bedömbar på grund av oprecisa effektdata.
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F5.1
Tillstånd: Djupt bett
Åtgärd: Reduktion av vertikal överbitning med ortodontisk apparatur
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en måttlig påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 5 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Med ortodontisk apparatur reduceras
den vertikala överbitningen och därmed finns en möjlighet att positivt påverka
den orala hälsan. Prognosen är dock osäker med risk för recidiv, vilket innebär att
det ofta krävs en långvarig retention. Kostnadseffektiviteten av åtgärden har inte
varit möjlig att bedöma. Effekten har bedömts med ett konsensusförfarande eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en måttlig påverkan på den orala hälsan till följd av en
måttlig grad av smärta eller obehag, en måttlig grad av sjukdom eller vävnadsskada, en måttlig grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala, en
liten grad av påverkan psykologiskt och socialt, en måttlig framtida risk för
smärta eller obehag, en måttlig till stor framtida risk för sjukdomar eller
vävnadsskador, en måttlig framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga
eller tala och en liten framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en konsensuspanel
bestående av 118 ortodontispecialister tagit ställning till behandlingens effekter. Konsensuspanelen fick ta ställning till följande påstående:
”Vid djupt bett reducerar behandling med ortodontisk apparatur den vertikala överbitningen. På grund av dålig stabilitet krävs långvarig/livslång retention. Den kliniska erfarenheten visar att prognosen är svårbedömd”.
Konsensus uppnåddes.

Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid ett djupt bett hos vuxna reducerar behandlingar med ortodontisk apparatur den vertikala överbitningen men prognosen är svårbedömd. På
grund av dålig stabilitet krävs en långvarig eller livslång retention. Den
kliniska erfarenheten visar att prognosen är svårbedömd (konsensus).
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Inga studier av tillräcklig kvalitet för någon evidensgradering identifierades
avseende lyckandefrekvensen för reduktioner av vertikala överbitningar.
En jämförande observationsstudie på 50 patienter utvärderar effekten av
behandlingar med ortodontisk apparatur på den förstorade vertikala överbitningen. Studien visar en reduktion av den vertikala överbitningen med 3,2
mm i gruppen som behandlades med en kontinuerlig fast apparatur och i
medeltal 3,6 mm i gruppen som behandlades med en segmentell fast apparatur. I den segmenterade gruppen reducerades den vertikala överbitningen
framför allt genom en intrusion av incisiver. I gruppen med fast apparatur
extruderades framför allt sidosegmenten [1].
Vid behandlingar med fast apparatur av djupbett med en gingival skada
minskar den gingivala recessionen mätt som den kliniska kronlängden [2].
Det är i linje med den kliniska erfarenheten att en reducering av den vertikala överbitningen är möjlig. Korrigeringen av sänkta bett kan behöva kombineras med en protetisk uppbyggnad av bettet. Mini-implantat för vertikal
påverkan berörs i några studier [3].
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Vid en långvarig ortodontisk behandling finns det alltid en risk för rotresorption. För andra bieffekter, såsom parodontala fästeförluster, karies,
pulpaskador, TMD och materialöverkänslighet, saknas vetenskapliga underlag och/eller är effekterna av så låg dignitet att de saknar klinisk relevans.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid ett djupt bett hos vuxna reducerar behandlingen med ortodontisk apparatur den vertikala överbitningen. På grund av dålig stabilitet krävs en långvarig eller livslång retention. Den kliniska erfarenheten visar att prognosen
är svårbedömd. Kostnaden har i referensprislistan beräknats till 25 000–
30 000 kronor (undersökning och behandling i två käkar, ett–två års behandling). Kostnadseffektiviteten är inte bedömbar på grund av oprecisa effektdata.
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F6.1
Tillstånd: Öppet bett
Åtgärd: Reduktion av öppet bett med ortodontisk apparatur
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en måttlig påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 5 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Reduktion av ett öppet bett med
ortodontisk apparatur har en låg till måttlig effekt och därmed möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Det finns risk för recidiv av behandlingen och det
krävs därför en långsiktig uppföljning. Kostnadseffektiviteten av åtgärden har
inte varit möjlig att bedöma. Effekten har bedömts med ett konsensusförfarande
eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en måttlig påverkan på den orala hälsan till följd av en
liten grad av smärta eller obehag, en liten grad av sjukdom eller vävnadsskada, en måttlig grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala, en liten
grad av påverkan psykologiskt och socialt, en liten framtida risk för smärta
eller obehag, en liten framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en
måttlig framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en liten
framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en konsensuspanel
bestående av 118 ortodontispecialister tagit ställningen till behandlingens
effekter. Konsensuspanelen fick ta ställning till följande påstående:
”Vid tillståndet öppet bett reducerar behandling med ortodontisk apparatur
det öppna bettet. På grund av dålig stabilitet krävs långvarig/livslång retention. Den kliniska erfarenheten visar att prognosen är svårbedömd”.
Konsensus uppnåddes.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid ett öppet bett reducerar behandlingar med ortodontisk apparatur det
öppna bettet. På grund av dålig stabilitet krävs en långvarig eller livslång
retention. Den kliniska erfarenheten visar att prognosen är svårbedömd
(konsensus).
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Inga studier av tillräcklig kvalitet för någon evidensgradering identifierades
avseende lyckandefrekvensen för reduktioner av öppna bett. En observationsstudie jämförde 16 behandlade patienter (medelålder 18 år) med 58
obehandlade kontrollpersoner (medelålder 21 år) med normalbett avseende
effekten av behandlingar med buckal fast apparatur på den vertikala överbitningen [1]. Studier saknas för bedömning av den långsiktiga effekten av
behandlingen. I behandlingsgruppen förbättrades den vertikala överbitningen från i medeltal −4,6 mm till −0,9 mm. Detta är i linje med den kliniska
erfarenheten att reducering av det öppna bettet på kort sikt är möjlig. På
lång sikt är prognosen osäker för ett stabilt behandlingsresultat, vilket är i
samstämmighet med en långtidsuppföljning (tio år) på barn som visar på
recidiv av det öppna bettet i över 35 procent av fallen [2].
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Vid en långvarig ortodontisk behandling finns det alltid en risk för rotresorption. För andra bieffekter, såsom parodontala fästeförluster, karies,
pulpaskador, TMD och materialöverkänslighet, saknas vetenskapliga underlag och/eller är effekterna av så låg dignitet att de saknar klinisk relevans.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid ett öppet bett reducerar behandlingar med ortodontisk apparatur det
öppna bettet. På grund av dålig stabilitet krävs en långvarig eller livslång
retention. Den kliniska erfarenheten visar att prognosen är svårbedömd.
Kostnaden har i referensprislistan beräknats till 25 000–30 000 kronor
(undersökning och behandling i två käkar, upp till två års behandling).
Kostnadseffektiviteten är inte bedömbar på grund av oprecisa effektdata.
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F7.1
Tillstånd: Korsbett – enkelsidigt utan tvångsförande
Åtgärd: Behandling med ortodontisk apparatur
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en liten påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 7 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Breddanpassningar med ortodontisk
apparatur har en måttlig effekt och därmed möjlighet att positivt påverka den
orala hälsan. Kostnadseffektiviteten av åtgärden har inte varit möjlig att bedöma.
Effekten har bedömts med ett konsensusförfarande eftersom det vetenskapliga
underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en liten påverkan på den orala hälsan till följd av en liten
grad av smärta eller obehag, en liten grad av sjukdom eller vävnadsskada,
en liten grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala, en liten till måttlig
grad av påverkan psykologiskt och socialt, en liten framtida risk för smärta
eller obehag, en liten framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en
liten framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en liten till
måttlig framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en konsensuspanel
bestående av 118 ortodontispecialister tagit ställning till behandlingens effekter. Konsensuspanelen fick ta ställning till följande påstående:
”Vid enkelsidigt korsbett utan tvångsföring kan avvikelsen korrigeras med
behandling med ortodontisk apparatur med måttlig lyckandegrad”.
Konsensus uppnåddes.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid ett enkelsidigt korsbett utan någon tvångsföring hos vuxna kan avvikelsen korrigeras genom behandling med ortodontisk apparatur, med en
måttlig lyckandegrad (konsensus).
Inga studier av tillräcklig kvalitet för någon evidensgradering identifierades
avseende lyckandefrekvensen för korrigeringar av korsbett utan tvångsföring hos vuxna. Enligt den kliniska erfarenheten kan korsbett utan någon
tvångsföring behandlas med ortodontisk apparatur, med en måttlig lyckandefrekvens. Behandlingsbehovet kan ofta bedömas tveksamt.
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Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Vid en långvarig ortodontisk behandling finns det alltid en risk för rotresorption. För andra bieffekter, såsom parodontala fästeförluster, karies,
pulpaskador, TMD och materialöverkänslighet, saknas vetenskapliga underlag och/eller är effekterna av så låg dignitet att de saknar klinisk relevans.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid ett enkelsidigt korsbett utan någon tvångsföring hos vuxna kan avvikelsen korrigeras genom behandling med ortodontisk apparatur, med en måttlig
lyckandefrekvens. Kostnaden har i referensprislistan beräknats till cirka
20 000 kronor (undersökning och behandling i två käkar, enkel behandling,
sex–tolv månaders behandlingstid). Kostnadseffektiviteten är inte bedömbar
på grund av oprecisa effektdata.

F8.1
Tillstånd: Korsbett – enkelsidigt med tvångsförande
Åtgärd: Breddanpassning med ortodontisk apparatur
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en måttlig påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 5 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Breddanpassningar med ortodontisk
apparatur har en hög lyckandefrekvens och därmed möjlighet att positivt påverka
den orala hälsan. Kostnadseffektiviteten av åtgärden har inte varit möjlig att bedöma. Effekten har bedömts med ett konsensusförfarande eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en måttlig påverkan på den orala hälsan till följd av en
måttlig grad av smärta eller obehag, en måttlig grad av sjukdom eller vävnadsskada, en liten grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala, en måttlig grad av påverkan psykologiskt och socialt, en måttlig framtida risk för
smärta eller obehag, en måttlig framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en måttlig framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala
och en måttlig framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
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Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en konsensuspanel
bestående av 118 ortodontispecialister tagit ställning till behandlingens effekter. Konsensuspanelen fick ta ställning till följande påstående:
”Vid enkelsidigt korsbett med tvångsföring kan avvikelsen korrigeras genom behandling med ortodontisk apparatur med hög lyckandefrekvens”.
Konsensus uppnåddes.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid ett enkelsidigt korsbett med tvångsföring hos vuxna kan avvikelsen
korrigeras genom behandlingar med ortodontisk apparatur, med en hög
lyckandefrekvens (konsensus).
Inga studier av tillräcklig kvalitet för någon evidensgradering identifierades
avseende lyckandefrekvensen för korrigeringar av korsbett med tvångsföring hos vuxna. Enligt kliniska erfarenheter kan korsbett med tvångsföring
behandlas med ortodontisk apparatur, med en hög lyckandefrekvens.. Kirurgisk assisterad expansion ger bra långtidsresultat [1].
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Vid en långvarig ortodontisk behandling finns det alltid en risk för rotresorption. För andra bieffekter, såsom parodontala fästeförluster, karies,
pulpaskador, TMD och materialöverkänslighet, saknas vetenskapliga underlag och/eller är effekterna av så låg dignitet att de saknar klinisk relevans. Eliminering av tvångsbett kräver i regel små till måttliga tandförflyttningar. Lateral expansion utförd med självligerande bracketsystem inducerar inte buccal benpålagring [2].
Hälsoekonomisk bedömning
Vid ett enkelsidigt korsbett med tvångsföring hos vuxna kan avvikelsen
korrigeras genom behandlingar med ortodontisk apparatur, med en hög
lyckandefrekvens. Kostnaden har i referensprislistan beräknats till cirka
20 000 kronor (undersökning och behandling i två käkar, enkel behandling,
sex–tolv månaders behandlingstid). Kostnadseffektiviteten är inte bedömbar
på grund av oprecisa effektdata.
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F9.1
Tillstånd: Korsbett – dubbelsidigt
Åtgärd: Behandling med ortodontisk apparatur
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en liten påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 7 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Breddanpassningar med ortodontisk
apparatur har en låg effekt och en begränsad möjlighet att positivt påverka den
orala hälsan. Kostnadseffektiviteten av åtgärden har inte varit möjlig att bedöma.
Effekten har bedömts med ett konsensusförfarande eftersom det vetenskapliga
underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en liten påverkan på den orala hälsan till följd av en liten
grad av smärta eller obehag, en liten grad av sjukdom eller vävnadsskada,
en liten grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala, en liten till måttlig
grad av påverkan psykologiskt och socialt, en liten framtida risk för smärta
eller obehag, en liten framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en
liten framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en liten till
måttlig framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en konsensuspanel
bestående av 118 ortodontispecialister tagit ställning till behandlingens effekter. Konsensuspanelen fick ta ställning till följande påstående:
”Vid dubbelsidigt korsbett kan avvikelsen korrigeras genom behandling
med ortodontisk apparatur med låg lyckandefrekvens”.
Konsensus uppnåddes.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid ett dubbelsidigt korsbett hos vuxna kan avvikelsen korrigeras genom
behandlingar med ortodontisk apparatur, med en låg lyckandefrekvens
(konsensus).
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Inga studier av tillräcklig kvalitet för någon evidensgradering identifierades
avseende behandlingseffekterna vid behandlingar av ett dubbelsidigt korsbett hos vuxna. Enligt kliniska erfarenheter kan ett dubbelsidigt korsbett
behandlas med ortodontisk apparatur, med en låg lyckandegrad. Osäkerheten om behandlingens effekter bedöms framför allt gälla stabiliteten av behandlingsresultatet.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Vid en långvarig ortodontisk behandling finns det alltid en risk för rotresorption. För andra bieffekter, såsom parodontala fästeförluster, karies,
pulpaskador, TMD och materialöverkänslighet, saknas vetenskapliga underlag och/eller är effekterna av så låg dignitet att de saknar klinisk relevans.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid ett dubbelsidigt korsbett hos vuxna kan avvikelsen korrigeras genom
behandlingar med ortodontisk apparatur, med en låg lyckandefrekvens.
Kostnaden har i referensprislistan beräknats till cirka 25 000 kronor (undersökning och behandling i två käkar, okomplicerad behandling, 12–18 månaders behandlingstid). Kostnadseffektiviteten är inte bedömbar på grund av
oprecisa effektdata.
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F10.1
Tillstånd: Saxbett
Åtgärd: Behandling med ortodontisk apparatur
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Behandlingar med ortodontisk apparatur har en måttlig lyckandefrekvens och därmed möjlighet att positivt påverka
den orala hälsan. Det finns en begränsad erfarenhet av behandlingarna. Kostnadseffektiviteten av åtgärden har inte varit möjlig att bedöma. Effekten har bedömts
med ett konsensusförfarande eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten
grad av smärta eller obehag, en måttlig grad av sjukdom eller vävnadsskada,
en måttlig till stor grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala, en liten
grad av påverkan psykologiskt och socialt, en liten framtida risk för smärta
eller obehag, en stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en
måttlig till stor framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och
en liten framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en konsensuspanel
bestående av 118 ortodontispecialister tagit ställning till behandlingens effekter. Konsensuspanelen fick ta ställning till följande påstående:
”Vid saxbett kan avvikelsen korrigeras genom behandling med ortodontisk
apparatur med måttlig lyckandefrekvens”.
Konsensus uppnåddes.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid ett saxbett hos vuxna kan avvikelsen korrigeras genom behandlingar
med ortodontisk apparatur, med en måttlig lyckandefrekvens (konsensus).
Inga studier av tillräcklig kvalitet för någon evidensgradering identifierades
avseende behandlingens effekter vid korrigeringar av dubbelsidiga saxbett
hos vuxna. Enligt kliniska erfarenheter kan saxbett behandlas med ortodontisk apparatur, med en måttlig lyckandefrekvens. Osäkerheten om behand-
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lingens effekter bedöms framför allt gälla stabiliteten av behandlingsresultatet.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Vid en långvarig ortodontisk behandling finns det alltid en risk för rotresorption. För andra bieffekter, såsom parodontala fästeförluster, karies,
pulpaskador, TMD och materialöverkänslighet, saknas vetenskapliga underlag och/eller är effekterna av så låg dignitet att de saknar klinisk relevans.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid saxbett hos vuxna kan avvikelsen korrigeras genom behandlingar med
ortodontisk apparatur, med en måttlig lyckandefrekvens. Kostnaden har i
referensprislistan beräknats till cirka 25 000 kronor (undersökning och behandling i två käkar, enkel behandling, sex–tolv månaders behandlingstid).
Kostnadseffektiviteten är inte bedömbar på grund av oprecisa effektdata.

F11.1
Tillstånd: Trångställning med displacering av tänder
Åtgärd: Korrigering med buckalt placerad fast apparatur
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Behandlingar med buckalt placerad
fast apparatur har en god effekt och därmed möjlighet att positivt påverka den
orala hälsan. Kostnadseffektiviteten av åtgärden har inte varit möjlig att bedöma.
Effekten av behandlingen har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom
det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten
grad av smärta eller obehag, en liten grad av sjukdom eller vävnadsskada,
en liten grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala, en stor grad av påverkan psykologiskt och socialt, en liten framtida risk för smärta eller obehag, en liten framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en liten framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en stor framtida risk
för påverkan psykologiskt och socialt.
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Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

 Bett- och tandpositionsavvikelser hos vuxna kan med en hög lyckandefrekvens behandlas med fast apparatur, med eller utan extraktion av permanenta tänder (expertgruppsbedömning).
 Vid korrigering av tandbågar med oregelbundet placerade tänder hos
vuxna har inga signifikanta skillnader i behandlingseffekten (tid för upplinjering) mellan självligerande och konventionella bågfästen påvisats
(expertgruppsbedömning).
Fyra studier identifierades [1-4], varav en randomiserad kontrollerad studie
som utvärderar upplinjering med konventionella och självligerande bågfästen. En stor klinisk erfarenhet tillstår att korrigering av oregelbundet placerade tänder med fastsittande tandställningar är möjlig, med en hög lyckandefrekvens. Underlaget är för begränsat för att kunna konstatera några effektskillnader mellan olika typer av bågfästen (konventionella och så kallade
självligerande bågfästen). Den största effekten ur patientens synvinkel är en
förbättrad estetik medan den orala patologin och funktionen påverkas i
mindre grad [5].
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Vid en långvarig ortodontisk behandling finns det alltid en risk för rotresorption. För andra bieffekter, såsom parodontala fästeförluster, karies,
pulpaskador, TMD och materialöverkänslighet, saknas vetenskapliga underlag och/eller är effekterna av så låg dignitet att de saknar klinisk relevans. En studie [6] visar att recidiv, särskilt i underkäksfronten, är mindre
uttalad hos individer som behandlats som vuxna än hos de som behandlats i
tonåren.
Hälsoekonomisk bedömning
Bett- och tandpositionsavvikelser hos vuxna kan med en hög lyckandefrekvens behandlas med fast apparatur, med eller utan extraktion av permanenta tänder. Vid korrigering av tandbågar med oregelbundet placerade tänder hos vuxna har inga signifikanta skillnader i behandlingseffekten (tid för
upplinjering) mellan självligerande och konventionella bågfästen påvisats.
Kostnaden för en korrigering med fast ortodontisk apparatur för vuxna, inklusive undersökning, har i referensprislistan beräknats till 25 000–30 000
kronor beroende på om en eller två käkar behandlas. Behandlingen antas ha
en hög lyckandefrekvens. Kostnadseffektiviteten innebär en jämförelse med
någon annan ortodontisk apparatur (lingualt placerad fast apparatur och upplinjeringsskena). Jämförelsen mellan de olika fasta alternativen beror på
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patientens preferenser då ingen större skillnad i kostnaderna föreligger. Då
några effektstorlekar inte finns tillgängliga för skillnaden mellan fast apparatur och en upplinjeringsskena är kostnadseffektiviteten inte bedömbar.
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F11.2
Tillstånd: Trångställning med displacering av tänder
Åtgärd: Korrigering med lingualt placerad fast apparatur
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Lingualt placerad fast apparatur har
en god effekt och därmed möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Kostnadseffektiviteten av åtgärden har inte varit möjlig att bedöma. Åtgärden lingualt
placerade bågar och bågfästen rangordnas lägre jämfört med buckalt placerade
bågar och bågfästen. Linguala bågar och bågfästen väljs i första hand av estetiska
skäl, ofta till en högre kostnad, och patienten är den som kan avgöra värdet av
detta. Effekten av behandlingen har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp
eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten
grad av smärta eller obehag, en liten grad av sjukdom eller vävnadsskada,
en liten grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala, en stor grad av påverkan psykologiskt och socialt, en liten framtida risk för smärta eller obehag, en liten framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en liten framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en stor framtida risk
för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

 Korrigering av en trångställning med displacering av tänder hos vuxna,
med lingualt placerade bågar och bågfästen, är möjlig med hög en lyckandefrekvens, med eller utan en extraktion av permanenta tänder (expertgruppsbedömning).
 Lingualt placerade bågar och bågfästen väljs i första hand av estetiska
skäl (expertgruppsbedömning).
Prospektiva studier som jämför lingual teknik med konventionellt placerade
bågar och bågfästen med konventionellt placerade bågar och bågfästen saknas. Övriga studier [1-7] har inte en adekvat inriktning för att möjliggöra
Socialstyrelsens evidensgradering. De kliniska erfarenheterna anger att kor-

751

rigering av oregelbundet placerade tänder med fastsittande lingualt placerade tandställningar är möjlig, med en hög lyckandefrekvens.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Vid en långvarig ortodontisk behandling finns det alltid en risk för rotresorption. För andra bieffekter, såsom parodontala fästeförluster, karies,
pulpaskador, TMD och materialöverkänslighet, saknas vetenskapliga underlag och/eller är effekterna av så låg dignitet att de saknar klinisk relevans. Information saknas om smärtupplevelsen med mera i jämförelse med
buckalt placerad apparatur.
Hälsoekonomisk bedömning
Korrigering av en trångställning med displacering av tänder hos vuxna, med
lingualt placerade bågar och bågfästen, är möjlig med en hög lyckandefrekvens, med eller utan en extraktion av permanenta tänder. Lingualt placerade bågar och bågfästen väljs i första hand av estetiska skäl. Kostnaden för
en korrigering med lingual fast ortodontisk apparatur för vuxna, inklusive
undersökningen, har i referensprislistan beräknats till 25 000–35 000 kronor
beroende på om en eller två käkar behandlas. Kostnadseffektiviteten innebär
en jämförelse med någon annan ortodontisk apparatur (buckalt placerad fast
apparatur och upplinjeringsskena). Jämförelsen mellan de olika fasta alternativen beror på patientens preferenser då ingen större skillnad i kostnaden
föreligger. Då effektstorleken inte finns tillgänglig för en jämförelse av
olika typer av apparatur är kostnadseffektiviteten inte bedömbar.
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F11.3
Tillstånd: Trångställning med displacering av tänder
Åtgärd: Korrigering med upplinjeringsskena
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Upplinjeringsskenor har en låg till
måttlig effekt och därmed viss möjlighet att positivt påverka den orala hälsan.
Kostnadseffektiviteten av åtgärden har inte varit möjlig att bedöma. Effekten har
bedömts med ett konsensusförfarande eftersom det vetenskapliga underlaget är
bristfälligt. Effekten av behandlingen har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten
grad av smärta eller obehag, en liten grad av sjukdom eller vävnadsskada,
en liten grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala, en stor grad av påverkan psykologiskt och socialt, en liten framtida risk för smärta eller obehag, en liten framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en liten framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en stor framtida risk
för påverkan psykologiskt och socialt
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Displacering av tänder med smärre avvikelser i tandpositionen hos vuxna
kan behandlas med upplinjeringsskenor, med eller utan en extraktion av
permanenta tänder (expertgruppsbedömning).
Två kohortstudier, en med 22 patienter (utvärdering efter tre år) och en retrospektiv med 48 patienter, samt en fallseriestudie med 37 patienter [1-3]
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jämför Invisalign och brackets avseende upplinjeringseffektiviteten. Studierna ger mycket begränsad evidens på grund av oklara urvalskriterier, små
grupper och en tveksam relevans för effektmåtten. Upplinjeringseffekten
bidrar sannolikt till en ökad psykosocial tillfredställelse.
Upplinjeringsskenors effektivitet vid måttligt stora till stora kontaktpunktsavvikelser finns inte dokumenterad
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Vid en långvarig ortodontisk behandling finns det alltid en risk för rotresorption. För andra bieffekter, såsom parodontala fästeförluster, karies,
pulpaskador, TMD och materialöverkänslighet, saknas vetenskapliga underlag och/eller är effekterna av så låg dignitet att de saknar klinisk relevans.
Hälsoekonomisk bedömning
Displacering av tänder med smärre avvikelser i tandpositionen hos vuxna
kan behandlas med upplinjeringsskenor, med eller utan en extraktion av
permanenta tänder. Fördelen med denna behandlingsmetod består i estetiska
värden. Kostnaden för en korrigering med en upplinjeringsskena, inklusive
undersökning, har i referensprislistan beräknats till cirka 16 000 kronor per
käke. Kostnadseffektiviteten är inte bedömbar på grund av oprecisa effektdata.
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F12.1
Tillstånd: Glesställning i frontsegment med displacering av tänder
Åtgärd: Ortodontisk luckslutning med fast apparatur
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. En ortodontisk luckslutning med
fast apparatur har en måttlig effekt och därmed möjlighet att positivt påverka den
orala hälsan. Det finns en risk för recidiv av behandlingen och det krävs därför en
långsiktig uppföljning. Kostnadseffektiviteten av åtgärden har inte varit möjlig att
bedöma. Effekten har bedömts med ett konsensusförfarande eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en liten
grad av smärta eller obehag, en liten grad av sjukdom eller vävnadsskada,
en liten grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala, en stor grad av påverkan psykologiskt och socialt, en liten framtida risk för smärta eller obehag, en liten framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en liten framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en stor framtida risk
för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en konsensuspanel
bestående av 118 ortodontispecialister tagit ställning till behandlingens effekter. Konsensuspanelen fick ta ställning till följande påståenden:
 ”Vid glesställning i regio 5-5 hos vuxna kan mellanrum mellan tänderna
elimineras med behandling med ortodontisk apparatur med måttlig lyckandefrekvens.”
 ”Hos vuxna föreligger stor risk för recidiv varför permanent retention i
regel måste tillgripas.”
Konsensus uppnåddes i båda fallen.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

 Vid en glesställning i regio 5-5 hos vuxna kan mellanrummet mellan tänderna elimineras med en behandling med ortodontisk apparatur, med en
måttlig lyckandefrekvens (konsensus).
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 Hos vuxna föreligger en stor risk för recidiv, varför en permanent retention i regel måste tillgripas (konsensus).
Inga studier av tillräcklig kvalitet för någon evidensgradering identifierades
avseende eliminering av glesställningar med behandlingar med ortodontisk
apparatur. Den kliniska erfarenheten visar att eliminering av glesställningar
med ortodontisk apparatur är möjlig, med en måttlig lyckandefrekvens. Då
det föreligger en stor risk för recidiv behövs ofta en permanent retention. I
fall där en parodontal fästeförlust har orsakat glesställningen måste behandlingen följas av en livslång retention. Retentionen kan bidra till en ökad
bettstabilitet. En ortodontisk luckslutning kan reducera behovet av omfattande protetik.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Vid en långvarig ortodontisk behandling finns det alltid en risk för rotresorption. För andra bieffekter, såsom parodontala fästeförluster, karies,
pulpaskador, TMD och materialöverkänslighet, saknas vetenskapliga underlag och/eller är effekterna av så låg dignitet att de saknar klinisk relevans.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid en glesställning i regio 5-5 hos vuxna kan mellanrummet mellan tänderna elimineras med en behandling med ortodontisk apparatur, med en
måttlig lyckandefrekvens. Kostnaden för en luckslutning, inklusive undersökning, med fast ortodontisk apparatur för vuxna har i referensprislistan
beräknats till 25 000–35 000 kronor beroende på om en eller två käkar behandlas. Behandlingen antas ha en måttlig lyckandefrekvens. Åtgärden kräver en lång retention. Kostnadseffektiviteten är inte bedömbar på grund av
oprecisa effektdata.
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F13.1
Tillstånd: Retinerad hörntand som medfört tandlucka
Åtgärd: Öppen eller sluten kirurgisk friläggning och ortodontisk
framdragning
Rekommendation

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Friläggningar och framdragningar
med ortodontisk apparatur har en måttlig till god effekt och därmed möjlighet att
positivt påverka den orala hälsan. Det finns vissa risker med behandlingen (rotresorption) och behandlingen ska jämföras med andra behandlingsalternativ som en
protetisk ersättning. Kostnadseffektiviteten av åtgärden har inte varit möjlig att
bedöma. Effekten har bedömts med ett konsensusförfarande eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en måttlig påverkan på den orala hälsan till följd av en
liten grad av smärta eller obehag, en måttlig grad av sjukdom eller vävnadsskada, en liten grad av nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala, en måttlig
grad av påverkan psykologiskt och socialt, en liten framtida risk för smärta
eller obehag, en måttlig till stor framtida risk för sjukdomar eller vävnadsskador, en liten framtida risk för nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och
en måttlig till stor framtida risk för påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en konsensuspanel
bestående av 118 ortodontispecialister tagit ställning till behandlingens effekter. Konsensuspanelen fick ta ställning till följande påstående:
”Vid retinerad tand med risk för skador på angränsande tänder i ett inte alltför ogynnsamt läge hos vuxna kan öppen/sluten kirurgisk friläggning och
ortodontisk framdragning ge normaliserad position av tanden i tandbågen
med måttlig till hög lyckandefrekvens.”
Konsensus uppnåddes.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid en retinerad tand med risk för skador på angränsande tänder i ett inte
alltför ogynnsamt läge hos vuxna kan en öppen eller sluten kirurgisk friläggning och en ortodontisk framdragning ge en normaliserad position av
tanden i tandbågen, med en måttlig till hög lyckandefrekvens (konsensus).
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Underlaget som har identifierats [1-3] är inte av tillräcklig kvalitet för att
Socialstyrelsen ska kunna evidensgradera slutsatserna. En observationsstudie med totalt 38 individer identifierades som utvärderar lyckandefrekvensen av framdragningar av retinerade överkäkshörntänder hos unga jämfört
med lyckandefrekvensen hos vuxna [1]. Behandlingen var lyckad i högre
utsträckning hos ungdomar än hos vuxna, med en lyckandefrekvens av 100
procent hos ungdomarna och 69,5 procent hos de vuxna. Det kan alltså vara
lämpligt att även hos vuxna utföra en behandling med kirurgisk friläggning
och ortodontisk framdragning av palatinalt retinerade överkäkshörntänder.
Ytterligare en observationsstudie på 16 konsekutivt utvalda unga vuxna,
med medelåldern 23,6 år, jämför skillnader i parodontal hälsa, rotlängd och
estetik (objektiv evaluering) för palatinalt retinerade överkäkshörntänder
med kontralaterala obehandlade hörntänder [2]. Studien visar att samtliga
hörntänder kunde inplaceras på rätt plats i tandbågen. Avseende den parodontala hälsan uppvisades ingen kliniskt relevant skillnad mellan de båda
sidorna.
En systematisk översikt identifierades angående kirurgiska friläggningar
och ortodontiska framdragningar av retinerade överkäkshörntänder med
avseende på öppen eller sluten friläggning [3]. Av 28 identifierade artiklar
exkluderades samtliga.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Vid en långvarig ortodontisk behandling finns det alltid en risk för rotresorption. För andra bieffekter, såsom parodontala fästeförluster, karies,
pulpaskador, TMD och materialöverkänslighet, saknas vetenskapliga underlag och/eller är effekterna av så låg dignitet att de saknar klinisk relevans.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid en retinerad tand med en risk för skador på angränsande tänder i ett inte
alltför ogynnsamt läge hos vuxna kan en öppen eller sluten kirurgisk friläggning och ortodontisk framdragning ge en normaliserad position av tanden i tandbågen, med en måttlig till hög lyckandefrekvens. Kostnaden för
tandregleringen (en käke, undersökning och enkel behandling under högst
ett år) har i referensprislistan beräknats till 15 000 kronor. Därutöver tillkommer kostnaden för ett kirurgiskt ingrepp, beräknat till 3 000 kronor.
Behandlingen antas ha en måttlig till hög lyckandefrekvens. Kostnadseffektiviteten är inte bedömbar på grund av oprecisa effektdata.
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Förtydligande av vissa tillstånd och åtgärder
Tillstånd
 Kraniofaciala syndrom och/eller defekter med för individen kvarvarande
bett- och tandpositionsavvikelser: gäller oftast läpp-, käk- och gomspalt
(LKG) som är den vanligast förekommande missbildningen. I Sverige
behandlas barn med LKG av multidisciplinära team vid regionala kompetenscentrum. För att normalisera barnens utseende, tal, bettfunktion och
psykosocial hälsa krävs en lång multidisciplinär behandling. De flesta patienterna är färdigbehandlade vid cirka 20 års ålder. Några kan ha kvarstående bettavvikelser. Behandlingen kan innefatta samtliga ortodontiska
diagnoser. I vissa fall sker bettrehabiliteringen i samarbete med framför
allt protetiker och käkkirurger.
 Stort horisontellt överbett (med ofullständig läppslutning): avser här ett
överbett som är större än 6 mm och där en läppslutning inte kan erhållas
vid ocklusionen utan någon anspänning av läppmuskulaturen.
 Måttlig grad av frontal invertering utan tvångsföring: innebär en avvikelse som bedöms som behandlingsbar med enbart tandreglering. Vid
större avvikelser beroende på uttalade käkställningsanomalier krävs en
multidisciplinär behandling inkluderande käkkirurgi.
 Frontal invertering med tvångsföring: innebär att inverteringen i huvudsak är framkallad av en anterior tvångsföring. Patienten kan i retruderat
ocklusionsläge bita kant-i-kant.
 Djupt bett: innebär en förstorad vertikal överbitning. I de fall det djupa
bettet är framkallat av omfattande tandförluster i sidosegmenten eller en
uttalad attrition, ett så kallat sänkt bett, krävs i regel mer omfattande
kombinationsbehandlingar.
 Öppet bett: innebär en vertikal överbitning som är mindre än 0 mm.
 Trångställning med displacering av tänder: innebär en utrymmesbrist för
de befintliga tänderna som har medfört avvikelser av kontaktpunkterna.
 Glesställning i frontsegment med displacering av tänder: kan vara en
följd av ett överskott av utrymme. Avvikelsen kan även framkallas vid en
parodontal fästeförlust, då tungans muskelkraft kan sprida tänderna
framåt och utåt. En glesställning kan i sådana tillfällen förekomma tillsammans med ett ökat horisontellt överbett.

Åtgärder
 Korrigering med upplinjeringsskena: är ett alternativ till fast apparatur
för korrigering av bett- och tandpositionsavvikelser. Tandförflyttningen
görs med ett stort antal genomskinliga skenor som byts ut mot skenor
med en gradvis allt mer normaliserad bågform och därmed förflyttar tänderna.
 Öppen eller sluten kirurgisk friläggning och ortodontisk framdragning:
med öppen friläggning menas att tanden (ofta hörntanden) friläggs och

täcks med en kirurgisk packning varefter tandens eruption avvaktas innan
någon fast apparatur appliceras. Vid en sluten friläggning fäller man upp
en periostlambå och fäster en ”platta” med en kedja på tanden. Denna inkorporeras sedan i en fast apparatur för att föra tanden ut till sin rätta
plats i tandbågen. Den ortodontiska apparaturbehandlingen tar lång tid,
ofta två till tre år. Vid en öppen friläggning måste man dessutom avvakta
tandens eruption i ett–två år innan den fasta apparaturen kan appliceras.
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Total och partiell tandlöshet
Därför belyser Socialstyrelsen området
Socialstyrelsen har valt att belysa området protetiska behandlingar vid en
total eller partiell tandlöshet samt vid någon skada på en enstaka tand eftersom behovet av kunskap om behandlingsmetodernas effektivitet inom
detta område anses vara mycket stort.
Tandförluster är vanligtvis en följd av karies, parodontit, trauman eller
sjukdomar. Avsaknaden av tänder kan också bero på medfödda defekter.
Tillståndet kan vara såväl tuggfunktionellt som estetiskt och fonetiskt handikappande och kan i vissa fall påverka individens hela livssituation. Beroende på var i bettet som tandförlusten finns och hur många tänder som saknas kan förmågan att bita av, tugga och tala påverkas i varierande grad, från
ringa till mycket, och likaså kan den sociala funktionen påverkas negativt.
Avsaknad av tänder ger i sig sällan upphov till någon fysisk smärta. Avstår man från en protetisk behandling finns dock risk för exempelvis tandvandring eller tippning av de angränsande tänderna och/eller elongationer av
tänderna i den motstående käken. Detta kan i förlängningen leda till tuggfunktionella, munhygieniska och estetiska problem som i sin tur leder till att
en mer omfattande behandling blir nödvändig, med ökade kostnader som
följd. Den enskilda individens behov avgör om en behandling ska utföras
eller inte.
Behandlingen har som syfte att återställa den funktion som har påverkats
och förhindra att framtida problem uppstår. Tandersättningen kan vara en
fastsittande eller avtagbar konstruktion. Det är mycket viktigt att poängtera
att behandlingsbehovet är individrelaterat och att ett relevant behandlingsalternativ kan vara att avstå från behandlingar.
Tandhälsan hos den svenska befolkningen har successivt förbättrats under
de senaste 50 åren. Andelen helt tandlösa har minskat dramatiskt och förskjutits upp i åldrarna. Majoriteten av tandlösa individer återfinns i dag
bland dem som är över 85 år. Även antalet individer med enstaka eller begränsade tandförluster har minskat. Samtidigt har samhället förändrats, och
med detta inställningen till tandförluster. En enstaka tandförlust eller skada
på en enskild tand kan i dag upplevas som ett stort socialt handikapp.

Detta ingår i området
I riktlinjearbetet har tillstånden delats in i fem huvudgrupper utifrån omfattningen av vävnadsförlusten. Åtgärderna som är kopplade till respektive tillstånd är sådana som erfarenhetsmässigt förekommer vid protetiska behandlingar av vuxna. Flera av tillstånden har delats in över- och underkäke eftersom resultatet av åtgärden bedöms kunna skilja sig åt mellan käkarna
samt efter positionen utifrån ett estetiskt perspektiv. Följande tillstånd ingår:
 total tandlöshet
 friändstandlöshet
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 flertandslucka
 entandslucka
 enskild tand med defekt
Vid en protetisk behandling beror valet av konstruktion och om denna ska
vara fastsittande eller avtagbar på en rad individrelaterade faktorer. Förutom
omfattningen av vävnadsskadan eller vävnadsförlusten är olikheter i till exempel de anatomiska förhållandena, käkrelationerna, tuggkrafterna, bettoch belastningsförhållandena, den allmänna hälsan och det psykiska välbefinnandet faktorer som gör att den funktionella störningen är mycket olika
hos olika individer trots att de har samma tillståndsbeskrivning. Dessa skillnader har inte beaktats i riktlinjearbetet eftersom individrelaterade mått saknas i den vetenskapliga litteraturen. Riktlinjerna avser protetiska behandlingar av vuxna individer.
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Åtgärder vid total tandlöshet
G1.1
Tillstånd: Total tandlöshet i överkäken som ger funktionsstörning
Åtgärd: Total plattprotes
Rekommendation:

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en mycket stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 1 är
den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Åtgärden total plattprotes kan
positivt påverka den orala hälsan. Kostnaden har bedömts som låg per vunnen
effekt. Effekten av åtgärden har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp och
med stöd från ett vetenskapligt underlag.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en mycket stor påverkan på den orala hälsan till följd av
en mycket stor grad av sjukdom eller vävnadsförlust, en mycket stor grad av
nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en mycket stor grad av påverkan
psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Underlaget består av två observationsstudier och en randomiserad kontrollerad studie [1-3]. Uppföljningstiden varierar mellan sex månader och tio år.
Effektmåtten är oral komfort som redovisas i tre studier (204 patienter) och
livskvalitet som redovisas i två studier (124 patienter).
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

Vid total tandlöshet i överkäken som ger en funktionsstörning ger behandlingar med totala plattproteser
 god oral komfort hos en stor andel av patienterna, 86 procent (låg evidensstyrka)
 hög livskvalitet efter sex månader till sju år (expertgruppsbedömning)
 upphov till fortlöpande underhåll och 12–15 procent av proteserna kräver
rebasering efter sex–tio år (låg evidensstyrka).
Studierna visar att en total plattprotes i överkäken ger en tillfredställande
oral komfort för minst 86 procent i upp till sju år. En stor andel av patien-
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terna upplever en hög livskvalitet med en total plattprotes i överkäken efter
sex månader och i upp till sju år (över 92 procent). Ett fortlöpande underhåll
krävs av totala plattproteser i överkäken då 12–15 procent av proteserna i
överkäken behövde rebaseras under sex–tio års uppföljning.
Saknas någon information i studierna?
Jämförande studier avseende tuggfunktion, livskvalitet och andra behandlingsmetoder saknas.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Biverkningar och oönskade effekter behandlas i bilagan ”Biverkningar relaterade till protetiska material (inlägg, kronor, broar, proteser och implantat)”.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid en total tandlöshet i överkäken ger totala plattproteser en god oral komfort och livskvalitet i upp till sju år efter utlämnandet av protesen. Kostnaden beräknas till 5 830 kronor (enligt referensprislistan). Givet att protesen
kan användas i tio år beräknas en årlig kostnad på cirka 1 000 kronor inklusive rebasering av protesen två gånger under dess funktionstid. Kostnaden
bedöms vara låg per vunnen effekt. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs
av en skattning som är baserad på expertgruppens slutsats och en expertgruppsbedömning.
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G1.2
Tillstånd: Total tandlöshet i överkäken som ger funktionsstörning
Åtgärd: Implantatstödd bro
Rekommendation:

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en mycket stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 1 är
den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Åtgärden implantatstödd bro har
en mycket hög överlevnad och kan därmed positivt påverka den orala hälsan.
Kostnaden har bedömts som måttlig per vunnen effekt. Effekten av åtgärden har
bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp och med stöd från ett vetenskapligt underlag.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en mycket stor påverkan på den orala hälsan till följd av
en mycket stor grad av sjukdom eller vävnadsförlust, en mycket stor grad av
nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en mycket stor grad av påverkan
psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
SBU [1] redovisar slutsatser avseende bro- och implantatöverlevnaden vid
en total tandlöshet i överkäken. SBU:s underlag utgörs av två randomiserade
kontrollerade studier och en prospektiv observationsstudie med en uppföljningstid om fem år.
Socialstyrelsens underlag består av sex studier, varav en randomiserad
kontrollerad studie och en meta-analys. Effektmåttet funktionstiden för implantatbroar redovisas i fem studier som inkluderar 369 patienter. Uppföljningstiden var 5–15 år.
Funktionstiden för implantat rapporteras i fyra studier (243 patienter), där
uppföljningstiden var 5–15 år [2-5]. Fem studier (369 patienter) redovisar
graden av benresorption med uppföljningstiden 5–15 år [2-6]. Mekaniska
problem redovisas i tre studier (134 patienter) [4, 5, 7].
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

 Det finns ett begränsat vetenskapligt underlag för att överlevnaden för en
implantatstödd bro är 95 procent efter fem år och efter tio år (⊕⊕ΟΟ).
 Det finns ett begränsat vetenskapligt underlag för att överlevnaden för en
implantatstödd bro utförd i titan är likvärdig med en konstruktion utförd i
guldlegering vid en observationstid om fem år och tio år (⊕⊕ΟΟ).
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 Det finns ett begränsat vetenskapligt underlag för att det finns en risk för
att 70 av 1 000 implantat i implantatstödda broar förloras efter fem år och
efter tio år vid behandling av patienter med en tandlös överkäke
(⊕⊕ΟΟ).
Vid en total tandlöshet i överkäken ger behandlingar med implantatstödda
broar
 mycket hög broöverlevnad efter 15 år (expertgruppsbedömning)
 mycket hög broöverlevnad efter 5 år (måttlig evidensstyrka)
 hög implantatöverlevnad (87–94 procent) efter 5 år (låg evidensstyrka)
 mycket hög implantatöverlevnad efter 15 år (expertgruppsbedömning)
 liten marginal benresorption runt implantaten efter 15 år (expertgruppsbedömning)
 behov av fortlöpande underhåll av bron (låg evidensstyrka).
Överlevnaden för implantatbroar var 93–97 procent efter 5 år och 91 procent efter 15 år. Sammanställningen visar att överlevnaden för implantaten
var minst 87 procent efter 15 år. Den marginala benförlusten var maximalt
2 mm efter 15 år. Mekaniska problem, som fasadfrakturer, lossnade skruvförband, skruvfrakturer, frakturer av broskelett, rapporterades i en stor omfattning (40–83 procent). Frakturer av akrylfasader var mest frekvent med
en kumulativ komplikationsfrekvens på 67 procent efter 15 år. .
Saknas någon information i studierna?
Jämförande studier avseende tuggfunktion, livskvalitet och andra behandlingsmetoder saknas.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Biverkningar och oönskade effekter behandlas i bilagan ”Biverkningar relaterade till protetiska material (inlägg, kronor, broar, proteser och implantat)”.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid en total tandlöshet i överkäken ger implantatstödda broar, utförda på
specialistkliniker, en hög bro- och implantatöverlevnad i upp till 15 år.
Kostnaden beräknas till cirka 46 000 kronor (enligt referensprislistan). Givet
en överlevnadstid på 15 år och att protesen kräver ett fortlöpande underhåll
(3 600 kronor, tre–fyra gånger med avmontering, utbyte av protestand etcetera) beräknas en årlig kostnad för åtgärden på cirka 4 000 kronor under
dess funktionstid. Kostnaden bedöms vara måttlig per vunnen effekt. Det
hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på expertgruppens slutsats.
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G1.3
Tillstånd: Total tandlöshet i överkäken som ger funktionsstörning
Åtgärd: Implantatstödd täckprotes
Rekommendation:

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en mycket stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 1 är
den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Åtgärden implantatstödd täckprotes har en måttlig till hög överlevnad och kan därmed positivt påverka den
orala hälsan. Kostnaden har bedömts som måttlig per vunnen effekt. Effekten av
åtgärden har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp och med stöd från ett vetenskapligt underlag.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en mycket stor påverkan på den orala hälsan till följd av
en mycket stor grad av sjukdom eller vävnadsförlust, en mycket stor grad av
nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en mycket stor grad av påverkan
psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Underlaget består av åtta studier, fem retrospektiva observationsstudier [15] med en uppföljningstid varierande från två månader till tio år, två prospektiva observationsstudier [6, 7] med en uppföljningstid av två månader
respektive sju år, samt en systematisk översikt inkluderande 46 studier med
en uppföljningstid om fem år [8]. Huvuddelen av studierna redovisar resultat avseende barretinerade täckproteser.
Effektmåttet implantatöverlevnad redovisas i fem studier (561 patienter)
och i en systematisk översikt. Den systematiska översikten omfattande 46
studier redovisar funktionstiden av täckproteser. Fyra studier (175 patienter)
och en systematisk översikt redovisar effektmåttet marginal benresorption.
Två studier (478 patienter) och en systematisk översikt undersöker efterbehandlingsbehovet vid behandlingar med implantatstödda täckproteser i
överkäken. Tre studier (81 patienter) undersökte patienternas uppfattning
om den orala komforten med behandlingsmetoden.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

Vid en total tandlöshet i överkäken som ger en funktionsstörning ger behandlingar med implantatstödda täckproteser
 måttlig till hög protesöverlevnad (78–87 procent) i upp till åtta år (låg
evidensstyrka)
 god oral komfort (expertgruppsbedömning)
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 stor variation av implantatöverlevnad (71–94 procent) i upp till tio år (låg
evidensstyrka)
 ringa benresorption runt implantaten (0,2–0,8 mm) i upp till tio år (låg
evidensstyrka).
 behov av kontinuerligt tekniskt underhåll och justeringar av proteserna
(låg evidensstyrka).
Sammanlagt sex publikationer visar en stor variation av implantatöverlevnad (71–94 procent) efter uppföljningstider från två månader till tio år. Protesöverlevnaden uppvisar mindre variation än implantatöverlevnaden och
var 78–87 procent vid uppföljningar efter en månad och upp till åtta år. Den
marginala benresorptionen var 0,2–0,8 mm efter ett–tio års uppföljning.
Implantatstödda täckproteser kräver uppföljningar och efterbehandlingar,
och i studierna rapporterades om frekventa problem på grund av bristande
munhygien, problem med retentionselement samt behov av omfattande underhåll. Majoriteten av patienterna var nöjda eller mycket nöjda med behandlingen och upplevde en god oral komfort.
Saknas någon information i studierna?
Information saknas om fonetik och livskvalitet.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Biverkningar och oönskade effekter behandlas i bilagan ”Biverkningar relaterade till protetiska material (inlägg, kronor, broar, proteser och implantat)”.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid en total tandlöshet i överkäken ger behandlingar med implantatstödda
täckproteser, utförda på specialistkliniker, en varierande överlevnad för implantaten i upp till tio år men en måttlig till god överlevnad för den protetiska konstruktionen. Kostnaden för en implantatstödd täckprotes i överkäken (inklusive kirurgi för fyra implantat) beräknas till cirka 35 000 kronor
(enligt referensprislistan). Givet en överlevnadstid på åtta år och att protesen
kräver ett fortlöpande underhåll (3 600 kronor per tillfälle, vartannat år med
avmontering, utbyte av proteskomponenter etcetera) beräknas en årlig kostnad för åtgärden på cirka 6 200 kronor under dess funktionstid. Kostnaden
bedöms vara måttlig per vunnen effekt. Det hälsoekonomiska underlaget
utgörs av en skattning som är baserad på expertgruppens slutsats.
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G2.1
Tillstånd: Total tandlöshet i underkäken som ger funktionsstörning
Åtgärd: Total plattprotes
Rekommendation:

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en mycket stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 1 är
den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Åtgärden total plattprotes i underkäken kan positivt påverka den orala hälsan men ger vanligen en sämre upplevd komfort jämfört med en fast konstruktion, som en implantatstödd täckprotes
eller en implantatstödd bro. Kostnaden har bedömts som låg per vunnen effekt.
Effekten av åtgärden har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp och med stöd
från ett vetenskapligt underlag.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en mycket stor påverkan på den orala hälsan till följd av
en mycket stor grad av sjukdom eller vävnadsförlust, en mycket stor grad av
nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en mycket stor grad av påverkan
psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Underlaget består av fem randomiserade kontrollerade studier. Effektmåttet
tuggfunktion redovisas i två studier som inkluderar 180 patienter [1, 2].
Uppföljningstiden var fem–tio år. Två studier (272 patienter) redovisar den
orala komforten efter tio år [3, 4]. En studie (90 patienter) undersöker patienternas livskvalitet tolv månader efter behandlingen [5]. Två studier (272
patienter) undersöker efterbehandlingsbehovet vid behandlingar med totala
plattproteser respektive implantatstödda plattproteser efter tio års uppföljningstid [3, 4].
Vilken effekt har åtgärden
Slutsatser:

Vid en total tandlöshet i underkäken som ger en funktionsstörning
 ger behandlingar med totala plattproteser vanligtvis sämre oral komfort
jämfört med implantatstödda täckproteser efter tio års uppföljningstid
(låg evidensstyrka)
 upplever patienterna som aktivt hade valt behandling med totala plattproteser en tuggfunktion efter tio år som är jämförbar med implantatstödda
täckproteser (expertgruppsbedömning)
 finns en ökande efterfrågan för behandlingar med implantatstödd protetik
jämfört med totala plattproteser (expertgruppsbedömning)
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 kan behandlingar med totala plattproteser ge en likvärdig livskvalitet
jämfört med implantatstödda täckproteser efter tolv månader (expertgruppsbedömning)
 ger behandlingar med totala plattproteser ett mindre efterbehandlingsbehov efter tio år jämfört med implantatstödda täckproteser (låg evidensstyrka).
Tre studier visar att i gruppen med totala plattproteser hade 20 procent av
patienterna som gavs möjlighet att efter ett år byta från en total plattprotes
till en implantatstödd täckprotes gjort så. Efter fem år hade 33 procent av
patienterna bytt terapi till en täckprotes och efter tio år hade 43 procent av
patienterna gått över till en täckprotes. Bland de kvarvarande 66 respektive
57 procenten var uppfattningen i två studier att tuggfunktionen var likartad
mellan totala plattproteser och implantatstödda täckproteser.
Den orala komforten upplevs som signifikant sämre med totala plattproteser jämfört med implantatstödda täckproteser fem–tio år efter behandlingen.
Livskvaliteten upplevs inte skilja sig åt med totala plattproteser jämfört med
implantatstödda täckproteser efter ett år. Efterbehandlingsbehovet rapporterades vara signifikant mindre med totala plattproteser jämfört med implantatstödda täckproteser under en tioårsperiod.
Saknas någon information i studierna?
Information saknas om funktionstid, fonetik, munhygieniska aspekter och
livskvalitet över längre tid än tolv månader.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Biverkningar och oönskade effekter behandlas i bilagan ”Biverkningar relaterade till protetiska material (inlägg, kronor, broar, proteser och implantat)”.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid en total tandlöshet i underkäken ger totala plattproteser en jämförbar
tuggfunktion och livskvalitet som implantatstödda täckproteser, men sämre
oral komfort. Kostnaden beräknas till 5 830 kronor (enligt referensprislistan). Givet att protesen kan användas i tio år beräknas en årlig kostnad på
cirka 1 000 kronor inklusive rebasering av protesen två gånger under dess
funktionstid. Kostnaden bedöms vara låg per vunnen effekt. Den ekonomiska konsekvensen av en sämre oral komfort har inte beaktats. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på expertgruppens slutsats och en expertgruppsbedömning.
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G2.2
Tillstånd: Total tandlöshet i underkäken som ger funktionsstörning
Åtgärd: Implantatstödd bro
Rekommendation:

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en mycket stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 1 är
den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Åtgärden implantatstödd bro har
en mycket hög överlevnad och kan därmed positivt påverka den orala hälsan.
Åtgärden bedöms ge bättre komfort jämfört med en total plattprotes. Kostnaden
har bedömts som måttlig per vunnen effekt. Effekten av åtgärden har bedömts av
Socialstyrelsens expertgrupp och med stöd från ett vetenskapligt underlag.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en mycket stor påverkan på den orala hälsan till följd av
en mycket stor grad av sjukdom eller vävnadsförlust, en mycket stor grad av
nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en mycket stor grad av påverkan
psykologiskt och socialt.
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Vilka studier ingår i granskningen?
SBU [1] redovisar slutsatser avseende bro- och implantatöverlevnaden vid
en total tandlöshet i underkäken. SBU:s underlag utgörs av tre randomiserade kontrollerade studier och en prospektiv observationsstudie med en uppföljningstid om fem–tio år.
Socialstyrelsens underlag består av tio studier, varav en randomiserad
kontrollerad studie [2], åtta observationsstudier [3-10] och en meta-analys
[11]. Effektmåttet funktionstid för broar redovisas i åtta studier som inkluderar 490 patienter [2, 3, 5-8, 10]. Uppföljningstiden var 5–20 år. Effektmåttet funktionstid för implantat redovisas i åtta studier (523 patienter), och
uppföljningstiden var 5–20 år. Åtta studier (474 patienter) redovisar graden
av benresorption och uppföljningstiden var 5–20 år. En studie (107 patienter) undersöker mjukvävnadspåverkan runt implantaten med en uppföljningstid om 5 år [4]. En studie (107 patienter) undersöker den munhygieniska åtkomligheten runt implantat med uppföljningstiden 5 år [4]. En studie (meta-analys) redovisade komplikationsfrekvenser upp till 15 år [11].
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

 Det finns ett begränsat vetenskapligt underlag för att konstruktionernas
överlevnad är 97 procent vid behandlingar med implantatstödda broar, tio
år efter behandlingen. Överlevnaden för en implantatstödd bro utförd i titan är likvärdig med en konstruktion utförd i en guldlegering vid behandling av patienter med en tandlös underkäke efter fem år och tio år
(⊕⊕ΟΟ).
 Det finns ett begränsat vetenskapligt underlag för att risken för komplikationer och biverkningar är låg vid behandlingar med implantatstödda
broar efter tio år. Risken att förlora ett implantat i den implantatstödda
bron är liten (2 av 1 000 implantat). Andra komplikationer är huvudsakligen av teknisk natur och utgörs av frakturer i och slitage av konstruktionernas material. Några komplikationer i form av nervskador finns inte
rapporterade i dessa studier (⊕⊕ΟΟ).
Vid en total tandlöshet i underkäken som ger en funktionsstörning ger behandlingar med implantatstödda broar
 mycket hög broöverlevnad (minst 96 procent) efter 5–15 år (måttlig evidensstyrka)
 mycket hög implantatöverlevnad (minst 97 procent) efter 5–15 år (måttlig evidensstyrka)
 ringa benförlust runt implantaten (0,04–0,1mm per år) efter 5–15 år
(måttlig evidensstyrka).
 behov av fortlöpande underhåll av bron (låg evidensstyrka).
Sammanställningen visar att överlevnaden för broarna var 84–100 procent
efter 5–20 år och 96–100 procent efter 5–15 år. Överlevnaden för implantaten var 87–100 procent efter 5–20 år och 97–100 procent efter 5–15 år. Den
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årliga benförlusten var 0,04–0,1 mm. Ett fåtal patienter uppvisade mukosit.
För en av fem patienter var den munhygieniska åtkomligheten inte tillfredställande. Mekaniska problem, som fasadfrakturer, lossnade skruvförband,
skruvfrakturer, frakturer av broskelett rapporterades i stor omfattning. Frakturer av akrylfasader var mest frekvent med en kumulativ komplikationsfrekvens på 67 procent efter 15 år.
Saknas någon information i studierna?
Studier saknas som jämför implantatstödda broar med implantatstödda täckproteser avseende patientkomfort, livskvalitet och tuggfunktion.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Implantatförluster finns rapporterade i ringa omfattning. I studierna framkommer också att det finns ett medelstort efterbehandlingsbehov med lagning av akryldelar och lossade broskruvar.
För övrig information se bilagan ”Biverkningar relaterade till protetiska
material (inlägg, kronor, broar, proteser och implantat)”.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid en total tandlöshet i underkäken ger implantatstödda broar, utförda på
specialistkliniker, en hög bro- och implantatöverlevnad i upp till 15 år.
Kostnaden beräknas till cirka 40 000 kronor (enligt referensprislistan). Givet
en överlevnadstid på 15 år och att protesen kräver ett fortlöpande underhåll
(3 600 kronor, tre–fyra gånger med avmontering, utbyte av protestand etcetera) beräknas en årlig kostnad för åtgärden på cirka 3 500 kronor under
dess funktionstid. Kostnaden bedöms vara måttlig per vunnen effekt. Det
hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på expertgruppens slutsats.
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G2.3
Tillstånd: Total tandlöshet i underkäken som ger funktionsstörning
Åtgärd: Implantatstödd täckprotes
Rekommendation:

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en mycket stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 1 är
den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Åtgärden implantatstödd täckprotes har en måttlig till hög överlevnad och kan därmed positivt påverka den
orala hälsan i högre grad jämfört med en total plattprotes. Kostnaden har bedömts
som måttlig per vunnen effekt. Effekten av åtgärden har bedömts med stöd från
ett vetenskapligt underlag.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en mycket stor påverkan på den orala hälsan till följd av
en mycket stor grad av sjukdom eller vävnadsförlust, en mycket stor grad av
nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en mycket stor grad av påverkan
psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
SBU [1] redovisar slutsatser avseende bro- och implantatöverlevnaden vid
en total tandlöshet i underkäken. SBU:s underlag utgörs av en randomiserad
kontrollerad studie med en uppföljningstid om åtta år och en observationsstudie med en uppföljningstid om fem år.
Socialstyrelsens underlag består av 14 studier, varav 5 observationsstudier
[2-6], 8 randomiserade kontrollerade studier [7-14] och en systematisk översikt [15]. Effektmåttet funktionstid redovisas i 10 studier som inkluderar
883 patienter. Uppföljningstiden var 5–15 år. 4 studier (228 patienter) redovisar graden av benresorption [3-5, 8]. Uppföljningstiden var 5–15 år. 5 studier (909 patienter) undersöker efterbehandlingsbehovet avseende underhåll
av den protetiska konstruktionen, med en uppföljningstid på upp till tio år. 3
studier [10-12] (170 patienter) redovisar tuggfunktionen med uppföljningstider på upp till tio år. 3 studier [4, 9, 14] redovisar effekterna på livskvaliteten och den sociala funktionen (325 patienter) efter fem–tio år. Ôversikten
[15] visar protesöverlevnad av implantatretinerad täckprotes efter fem år
(196 patienter).
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

 Det vetenskapliga underlaget är begränsat för att överlevnaden är 93 procent för implantatstödda täckproteser, vid en observationstid om fem och
åtta år (⊕⊕ΟΟ).
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 Det finns ett begränsat vetenskapligt underlag för att risken för komplikationer är låg vid behandlingar med implantatstödda täckproteser, efter
fem och åtta år. Det finns en risk för att 12 av 1 000 implantat i en implantatstödd täckprotes förloras efter fem år, respektive 17 av 1 000 efter
åtta år. Andra komplikationer av teknisk natur utgörs av frakturerade eller slitna komponenter, som retinerar täckprotesen (⊕⊕ΟΟ).
Vid en total tandlöshet i underkäken som ger en funktionsstörning ger behandlingar med implantatstödda täckproteser
 en hög protesöverlevnad (94 procent) efter 5 år (låg evidensstyrka)
 mycket hög implantatöverlevnad (över 86 procent) efter 15 år (måttlig
evidensstyrka)
 ringa benförlust kring implantaten efter 10 år (låg evidensstyrka)
 god tuggfunktion (låg evidensstyrka)
 påtagligt förbättrad livskvalitet och social funktion (låg evidensstyrka).
behov av kontinuerligt tekniskt underhåll och justeringar av proteserna
(måttlig evidensstyrka).
Sammanställningen visar att överlevnaden för implantaten var 86–100 procent efter 5 år, 86–93 procent efter 10 år och 86–91 procent efter 15 år.
Överlevnaden av täckprotesen var 94 procent efter fem år. Den årliga benförlusten var 0,05–0,56 mm. För ett fåtal implantat var benresorptionen mer
än halva implantatlängden. En majoritet av konstruktionerna krävde någon
form av underhåll under en 10-årsperiod. Ett fåtal patienter rapporterade
problem med tuggfunktionen under 10 års uppföljningar. Patienterna upplevde en signifikant förbättrad livskvalitet och social funktion efter behandlingen. Denna kvarstod vid uppföljningarna efter 5 och 10 år.
Saknas någon information i studierna?
Effekten på tuggfunktionen är osäker jämfört med en konventionell avtagbar
protes.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Biverkningar och oönskade effekter behandlas i bilagan ”Biverkningar relaterade till protetiska material (inlägg, kronor, broar, proteser och implantat)”.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid en total tandlöshet i underkäken har implantatstödda täckproteser och
implantat för täckproteser, utförda på specialistkliniker, en hög bro- och
implantatöverlevnad på upp till cirka tio år. Kostnaden för en implantatstödd
täckprotes (inklusive kirurgi, två implantat) beräknas till cirka 26 000 kronor (enligt referensprislistan). Givet en överlevnadstid på tio år och att protesen kräver ett fortlöpande underhåll (3 600 kronor per tillfälle, vartannat år
med avmontering, utbyte av proteskomponenter etcetera) beräknas en årlig
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kostnad för åtgärden på cirka 4 400 kronor under dess funktionstid. Kostnaden bedöms vara måttlig per vunnen effekt. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på expertgruppens slutsats.
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Åtgärder vid friändstandlöshet
G3.1
Tillstånd: Friändstandlöshet i överkäken som ger funktionsstörning
Åtgärd: Avtagbar partialprotes
Rekommendation:

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor till mycket stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Åtgärden avtagbar
partialprotes har en låg överlevnad och därmed minskad möjlighet att positivt
påverka den orala hälsan. En avtagbar protes ger sämre upplevd livskvalitet jämfört med en fastsittande konstruktion. Kostnaden har bedömts som låg per vunnen
effekt. Effekten av åtgärden har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp och
med stöd från ett vetenskapligt underlag.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor till mycket stor påverkan på den orala hälsan till
följd av en måttlig grad av obehag, en stor till mycket stor grad av vävnadsförlust, en måttlig till mycket stor grad av nedsatt förmåga att äta, tugga
eller tala och en måttlig till mycket stor grad av påverkan psykologiskt och
socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Två studier avseende livskvalitet identifierades, en retrospektiv studie [1]
med kvalitativa djupintervjuer och en prospektiv icke-randomiserad observationsstudie [2]. Ingen av studierna särredovisar åtgärden för patienter med
friändstandlöshet. Sannolikt har dock majoriteten av partialproteserna gjorts
för enkel- och dubbelsidig friändstandlöshet då förluster av kindtänder är
mer frekventa än förluster av fram- och hörntänder i de aktuella åldersgrupperna. Antalet deltagare var 33 i intervjustudien och 107 behandlade patienter i observationsstudien vars data jämfördes med data från totalt 2 035 individer ur den allmänna befolkningen. Avseende funktionstid och oönskade
sidoeffekter identifierades ytterligare tre studier. Alla är retrospektiva studier [3-5] där patientgrupperna som har fått en enkel- eller dubbelsidig partialprotes i överkäken är en delmängd av en större patientgrupp. Antalet
patienter är 143 och uppföljningstiden är maximalt tio år.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:
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Vid friändstandlöshet i överkäken som ger en funktionsstörning ger behandlingar med avtagbara partialproteser
 förbättrad livskvalitet efter behandlingen (låg evidensstyrka)
 samma nivå av oralt relaterad livskvalitet ett år efter behandlingen som i
en kontrollgrupp som sedan tidigare hade avtagbara partialproteser (låg
evidensstyrka)
 sämre oralt relaterad livskvalitet än behandlingar med fastsittande konstruktioner (expertgruppsbedömning)
 låg protesöverlevnad efter fem år och mycket låg efter tio år (expertgruppsbedömning)
 ofta behov av rebasering inom fem år (expertgruppsbedömning)
 stor risk för fraktur av metallskelettet (expertgruppsbedömning).
Åtgärden har positiv effekt på tuggfunktion, utseende, tal och oral komfort.
I en studie [2] hade samtliga interventionsgrupper (fastsittande konstruktioner, avtagbara partialproteser respektive totala plattproteser) en sämre oral
hälsorelaterad livskvalitet (OHRQOL) än sin respektive kontrollgrupp före
behandlingen och de fick en statistiskt signifikant förbättrad OHRQOL efter
behandlingen. De respektive kontrollgrupperna hade sedan tidigare inga
protetiska ersättningar, avtagbara partialproteser respektive helproteser.
Tolv månader efter behandlingen låg gruppen med avtagbara partialproteser
på ungefär samma nivå avseende OHRQOL som sin kontrollgrupp, medan
grupperna med fastsittande konstruktioner respektive totala plattproteser
hade bättre OHRQOL än sina kontrollgrupper, och gruppen med fastsittande
protetik hade ännu bättre OHRQOL än de som hade erhållit avtagbara heleller partialproteser. Den andra studien [1] visade att en del patienter är
nöjda och positivt inställda till en avtagbar partialprotes på grund av att den
förbättrar utseendet och höjer livskvaliteten. Andra patienter vittnade om
svårigheter och problem avseende tuggfunktionen, protesens utseende, smakupplevelsen, talet och den orala komforten. De i studien intervjuade tandläkarna uppfattar att patienterna ser den avtagbara partialprotesen som en
sista utväg på grund av att den upplevs ge en dålig oral komfort och innebär
en ökad risk för skador på de egna tänderna. Patienter och tandläkare är
överens om att behovet av en avtagbar partialprotes är störst vid synliga (i
frontsegment) tandförluster.
Vid friändstandlöshet i överkäken som kräver behandling har alternativet
avtagbar partialprotes en låg överlevnad (72 procent) efter 5 år [3] och efter
10 år (52 procent) [3]. I den andra studien [5] anges medianfunktionstiden
till 8,6 år.
Saknas någon information i studierna?
Följande avgörande effektmått saknas: bettfunktion, allmän hälsa, komplexitet, efterbehandlingsbehov och munhygienisk åtkomlighet.
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Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Av de partialproteser som framställdes vid en enkel- och dubbelsidig friändstandlöshet behövde 28 procent rebaseras inom uppföljningstiden. Det finns
också en stor risk för fraktur av metallskelettet.
För övrig information, se bilaga ”Biverkningar relaterade till protetiska
material (inlägg, kronor, broar, proteser och implantat)”.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid friändstandlöshet i överkäken som ger en funktionsstörning har behandlingar med avtagbara partialproteser en låg protesöverlevnad efter fem år
och mycket låg efter tio år. Kostnaden för en avtagbar protes är cirka 9 000
kronor (enligt referensprislistan, baserat på en protes med gjutet skelett och
ett antal proteständer). Givet att konstruktionen har en funktionstid på cirka
tio år för cirka 50 procent av fallen och att konstruktionen kräver minst en
komplicerad lagning under funktionstiden (à 3 500 kronor) beräknas en årlig
kostnad på cirka 2 150 kronor. Kostnaden bedöms vara låg per vunnen effekt. Värdet av eventuell upplevd skillnad i den oralt relaterade livskvaliteten har inte beaktats. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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G3.2
Tillstånd: Friändstandlöshet i överkäken som ger funktionsstörning
Åtgärd: Avtagbar partialprotes eller kombinationsprotes
Rekommendation:

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor till mycket stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Åtgärden avtagbar
partialprotes eller kombinationsprotes har en måttlig överlevnad och kan positivt
påverka den orala hälsan. Ett frekvent underhåll av konstruktionen krävs till följd
av framför allt tekniska komplikationer. Kostnaden har bedömts som måttlig till
hög per vunnen effekt. Effekten av åtgärden har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor till mycket stor påverkan på den orala hälsan till
följd av en måttlig grad av obehag, en stor till mycket stor grad av vävnadsförlust, en måttlig till mycket stor grad av nedsatt förmåga att äta, tugga
eller tala och en måttlig till mycket stor grad av påverkan psykologiskt och
socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Underlaget som har identifierats är inte av tillräcklig omfattning eller kvalitet för att Socialstyrelsen ska kunna evidensgradera slutsatserna. I stället har
en expertgrupp tagit ställning till behandlingens effekter.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

Vid friändstandlöshet i överkäken som ger en funktionsstörning ger behandlingar med kombinationsproteser av olika design
 måttlig protesöverlevnad efter 5 år (expertgruppsbedömning)
 hög protesöverlevnad efter 10–15 år (expertgruppsbedömning)
 ofta komplikationer i form av frakturer av protesen, cementlåset och tanden (expertgruppsbedömning).
Litteraturgranskningen har identifierat fyra observationsstudier, en prospektiv [1] och tre retrospektiva [2-4] med observationstider på fem år eller mer.
Inga randomiserade kontrollerade studier har identifierats. Studierna inkluderade initialt 200 patienter. Uppföljningstiden varierade från 5–15 år.
Vid tillståndet friändstandlöshet, enkel- och dubbelsidigt i överkäken,
som kräver behandling redovisas för behandlingsalternativet konusretinerad
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avtagbar delprotes en varierande grad av överlevnad. I en studie [1] redovisas en måttlig (78 procent) överlevnad efter 5 år och i en annan studie [4] en
mycket hög överlevnad (91 procent) efter 10 år. Vid friändstandlöshet, enkel- och dubbelsidigt i överkäken, som kräver behandling har behandlingsalternativet attachmentretinerad avtagbar delprotes en måttlig överlevnad
(60–70 procent) efter 10–15 år. Över tid sker en minskad retention vid
konusretinerade proteser. Vid attachmentretinerade proteser är de vanligaste
tekniska komplikationerna frakturer av cementlåset av den fastsittande konstruktionen.
Socialstyrelsens expertgrupp har med stöd av beprövad erfarenhet och det
tillgängliga underlaget tagit ställning till slutsatser om åtgärdens effekter vid
tillståndet.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Tekniska komplikationer: Över tid sker en minskad retention vid konusretinerade proteser. Vid attachmentretinerade proteser är de vanligast tekniska
komplikationerna frakturer av cementlåset och av den fastsittande konstruktionen.
Biologiska komplikationer: Vid konusretinerade proteser sker en ökning
av tandmobiliteten och det finns en ökad risk för karies. Hälften av de
konusbehandlade patienterna har fonetiska problem. Den vanligaste biologiska komplikationen vid attachmentretinerade proteser är rotfrakturer. Under en tioårsperiod måste cirka en tredjedel av de konusretinerade proteserna rebaseras.
För övrig information, se bilaga ”Biverkningar relaterade till protetiska
material (inlägg, kronor, broar, proteser och implantat)”.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid friändstandlöshet i överkäken som ger en funktionsstörning ger behandlingar med kombinationsproteser av olika design en hög protesöverlevnad
efter tio år. Tekniska komplikationer är vanliga. Kostnaden för en komplicerad avtagbar protes, exempelvis en konuskonstruktion på tre stödtänder inklusive pelare och innerkronor, är cirka 30 000 kronor (enligt referensprislistan). Givet att konstruktionen har en funktionstid på cirka tio år för minst
60 procent av fallen och att den kräver minst en rebasering och en komplicerad lagning under funktionstiden (5 500 kronor) beräknas en årlig kostnad
på cirka 6 000 kronor. Kostnaden bedöms vara måttlig till hög per vunnen
effekt. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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G3.3
Tillstånd: Friändstandlöshet i överkäken som ger funktionsstörning
Åtgärd: Implantatstödd bro
Rekommendation:

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor till mycket stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Åtgärden implantatstödd bro har en hög till mycket hög överlevnad och kan därmed positivt påverka
den orala hälsan. Konstruktionen kräver ett fortlöpande underhåll. Kostnaden har
bedömts som låg per vunnen effekt. Effekten av åtgärden har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp och med stöd från ett vetenskapligt underlag.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor till mycket stor påverkan på den orala hälsan till
följd av en måttlig grad av obehag, en stor till mycket stor grad av vävnadsförlust, en måttlig till mycket stor grad av nedsatt förmåga att äta, tugga
eller tala och en måttlig till mycket stor grad av påverkan psykologiskt och
socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Underlaget består av sex observationsstudier [1-6], tre prospektiva [3, 4, 6]
och tre retrospektiva [1, 2, 5] samt en systematisk översikt [7] som dock inte
särskiljer tillståndet specifikt. Studierna inkluderade totalt cirka 400 patienter. Den systematiska översikten inkluderade 21 studier gjorda på 16 olika
kohorter bestående av totalt 1 123 patienter i åldern 15–86 år. Studiernas
längd varierade mellan fem och åtta år. Studierna i översikten grupperades
efter fem respektive tio års uppföljning. Endast en av studierna [2] hade
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någon typ av kontrollgrupp där implantatbrons överlevnad i parodontalt
skadade restbett jämfördes med icke parodontalt skadade restbett.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

Vid friändstandlöshet i överkäken som ger en funktionsstörning ger behandlingar med implantatstödda broar
 hög till mycket hög broöverlevnad (94–100 procent) efter fem år (låg
evidensstyrka)
 hög till mycket hög implantatöverlevnad (92–97 procent) efter fem år
(låg evidensstyrka)
 i metallkeramik en högre överlevnad jämfört med implantatstödda broar i
guldakryl efter fem år (expertgruppsbedömning)
 mycket hög frekvens av smärre justerbara komplikationer i upp till fem
år (låg evidensstyrka)
 behov av ett fortlöpande underhåll (expertgruppsbedömning)
 ringa marginal benförlust runt implantaten i upp till fem år (låg evidensstyrka).
94–100 procent av alla implantatstödda broar är i funktion efter fem år, och
92–97 procent av implantaten i dessa broar.
I en studie [5] konstaterades att lossnade bro- eller distansskruvar var signifikant mer frekvent på broar som var stödda på två implantat jämfört med
broar som var stödda på fler implantat, och de tekniska komplikationerna
var signifikant mer frekventa när bron inkluderade en hörntandsposition.
Broar med ett fasadmaterial av porslin hade en högre överlevnad jämfört
med broar med ett fasadmaterial av akrylat. I den systematiska översikten
hade broar av metallkeramik (97 procent) en signifikant högre överlevnad
efter fem år jämfört med broar av guldakryl (90 procent), och efter tio år var
överlevnaden 87 procent.
Den marginala benförlusten var 0,6–2,2 mm efter fem år. Den marginala
benförlusten var störst vid fristående implantatstödda broar i parodontalt
belastade restbett. Enligt den systematiska översikten drabbas 9 procent av
alla implantatstödda broar i partiellt betandade bett av någon biologisk
komplikation inom fem år (konfidensintervall 5–14 procent).
Tekniska komplikationer, främst frakturer av fasadmaterialet, förekommer under en femårsperiod enligt den systematiska översikten hos 13 procent av broarna (konfidensintervall 5–14 procent). En lossnad distans eller
broskruv förekommer hos 6 procent av implantaten (konfidensintervall 4–9
procent), en frakturerad distans eller broskruv hos 2 procent av implantaten
(konfidensintervall 2–5 procent), en fraktur hos 0,4 procent av implantaten
(konfidensintervall 0–1 procent) och efter tio år hos 2 procent av implantaten (konfidensintervall 1–3 procent). Den näst vanligaste komplikationen,
en lossnad skruvhålsförsegling, rapporterades endast i en studie (8 procent).
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Saknas någon information i studierna?
Uppgift saknas om flera avgörande effektmått.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Sammantaget uppkommer någon form av komplikation inom fem år i en
mycket hög andel av de implantatstödda broarna vid en enkel- eller dubbelsidig friändstandlöshet i överkäken. Biologiska komplikationer redovisas
i samtliga studier i form av implantatförluster. Den marginala benförlusten
redovisas i fem av studierna och i översikten.
För övrig information, se bilaga ”Biverkningar relaterade till protetiska
material (inlägg, kronor, broar, proteser och implantat)”.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid tillståndet friändstandlöshet i överkäken som ger en funktionsstörning
har åtgärden implantatstödd bro en mycket hög överlevnad efter fem år.
Som ett exempel för kostnadsberäkningen används en konstruktion med två
implantatstödda kronor och ett hängande led, vilket innebär en ersättning för
minst tre tänder. Givet en överlevnad på tio år för 85 procent av de behandlade fallen beräknas den årliga kostnaden till cirka 3 500 kronor (enligt referensprislistan). I totalkostnaden (29 700 kronor) inkluderas två lagningar där
en tandteknikerinsats krävs. Kostnaden bedöms vara låg per vunnen effekt.
Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på
expertgruppens slutsats.
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G3.4
Tillstånd: Friändstandlöshet i överkäken som ger funktionsstörning
Åtgärd: Implantatstödd bro med extension
Rekommendation:

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor till mycket stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Åtgärden implantatstödd bro med en extension har en hög till mycket hög överlevnad och kan därmed positivt påverka den orala hälsan. Överlevnaden är något sämre jämfört med
en implantatbro utan extension. Kostnaden har bedömts som låg per vunnen effekt. Effekten av åtgärden har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom
det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor till mycket stor påverkan på den orala hälsan till
följd av en måttlig grad av obehag, en stor till mycket stor grad av vävnadsförlust, en måttlig till mycket stor grad av nedsatt förmåga att äta, tugga
eller tala och en måttlig till mycket stor grad av påverkan psykologiskt och
socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

Vid en friändstandlöshet i överkäken som ger en funktionsstörning ger behandling med implantatstödda broar med extensioner
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 hög till mycket hög broöverlevnad efter fem år (expertgruppsbedömning)
 hög till mycket hög implantatöverlevnad efter fem år (expertgruppsbedömning)
 lägre broöverlevnad efter fem år än implantatstödda broar utan extensioner (expertgruppsbedömning)
 ringa marginal benförlust runt implantaten i upp till fem år (expertgruppsbedömning).
Underlaget består av en retrospektiv [1], en prospektiv studie [2] samt en
systematisk översikt [3] som innefattar den retrospektiva studien och ytterligare två studier. Den retrospektiva och prospektiva studien bygger på
samma population. Den retrospektiva studien, som exkluderade bortfallet i
den prospektiva, inkluderade 45 patienter och den prospektiva inkluderade
51 patienter. Uppföljningstiden i studierna var fem år. En fjärdedel av broarna var placerade i tandluckor och särredovisas inte i resultaten. Eftersom
en tandlucka omges av tänder, till skillnad från vid friändstandlöshet, belastas en konstruktion i en lucka sannolikt mindre än en konstruktion i ett tandlöst område utan några intilliggande tänder på ena sidan. I den prospektiva
studien särredovisas inte implantatstödda broar med extensioner (50 procent
av broarna). Den retrospektiva studien ingår även i ytterligare en systematisk översikt vilken dock inte ingår i underlaget.
Av litteratursökningen i den systematiska översikten framgår tydligt att
det föreligger en stor brist på publikationer där jämförelser görs mellan implantatstödda broar med eller utan någon extension. Man granskade 103
abstracts och inkluderade slutligen endast tre studier. Likaså är det stor brist
på studier som särredovisar åtgärden i tandluckor respektive vid friändstandlöshet.
Broöverlevnaden för fristående implantatstödda broar med extensioner i
såväl över- som underkäken är 95 procent efter fem år. I den systematiska
översikten har implantatstödda broar med extensioner en överlevnad av 92
procent efter fem år och implantatstödda broar utan extensioner en överlevnad av 96 procent efter fem år.
Socialstyrelsens expertgrupp har med stöd av beprövad erfarenhet och det
tillgängliga underlaget tagit ställning till slutsatser om åtgärdens effekter vid
tillståndet.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Av det totala antalet broar inträffade porslinsfrakturer och lossnade broskruvar hos 5 procent Det fanns ingen signifikant skillnad i den marginala benförlusten mellan implantatstödda broar med extensioner och implantatstödda
broar utan extensioner, oavsett käke. Däremot var risken för marginal benförlust, 1 mm eller mer, drygt fyra gånger större för implantatstödda broar
med extensioner i överkäken jämfört med motsvarande konstruktion i underkäken. Risken för en marginal benförlust kring implantaten (1 mm eller
mer) efter fem år, var större för rökare än för icke-rökare.
För övrig information, se bilaga ”Biverkningar relaterade till protetiska
material (inlägg, kronor, broar, proteser och implantat)”.
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Hälsoekonomisk bedömning
Vid tillståndet friändstandlöshet i överkäken som ger en funktionsstörning
ger behandlingar med implantatstödda broar med extensioner en mycket hög
broöverlevnad efter fem år. Givet en överlevnad på tio år för 85 procent av
de behandlade fallen beräknas den årliga kostnaden till cirka 3 500 kronor
per framgångsrikt fall (enligt referensprislistan). I totalkostnaden (cirka
30 000 kronor) inkluderas två lagningar där en tandteknikerinsats krävs, och
kostnaden är beräknad för en konstruktion innefattande två implantat och
två implantatstödda kronor med en friändsled, vilket innebär en ersättning
av minst tre tandförluster. Kostnaden bedöms som låg per vunnen effekt.
Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på
expertgruppens slutsats.
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G3.5
Tillstånd: Friändstandlöshet i överkäken som ger funktionsstörning
Åtgärd: Tandstödd bro med extension
Rekommendation:

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor till mycket stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Åtgärden tandstödd
bro med extension har en låg till måttlig överlevnad. Överlevnaden är sämre jämfört med en tandstödd bro utan någon extension. Kostnaden har bedömts som låg
till måttlig per vunnen effekt. Effekten av åtgärden har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor till mycket stor påverkan på den orala hälsan till
följd av en måttlig grad av obehag, en stor till mycket stor grad av vävnadsförlust, en måttlig till mycket stor grad av nedsatt förmåga att äta, tugga
eller tala och en måttlig till mycket stor grad av påverkan psykologiskt och
socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

Vid friändstandlöshet i överkäken som ger en funktionsstörning ger behandlingar med tandstödda broar med extensioner
 sämre broöverlevnad än tandstödda broar med ändstöd (expertgruppsbedömning)
 måttlig risk för retentionsförlust av bron inom tio år (expertgruppsbedömning)
 låg till måttlig broöverlevnad efter sex–sju år vid behandling i allmäntandvården (expertgruppsbedömning)
 bättre broöverlevnad om behandlingen är utförd vid en specialistklinik
(expertgruppsbedömning).
Underlaget består av en randomiserad kontrollerad studie [1], fyra retrospektiva studier [2-5], varav en enkätstudie [2] och en meta-analys av sex
systematiska översikter [6]. Sammantaget inkluderade studierna 693 patien-
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ter. Studiernas längd var 5–23 år. Huvuddelen av patienterna behandlades
på universitets- och specialistkliniker (452 stycken).
Broöverlevnaden är 66–97 procent för tandstödda broar med extensioner
efter 5–12 år och 70–79 procent efter 18–23 år. Broöverlevnaden är lägre
för tandstödda broar med extensioner vid behandlingar i allmäntandvården
jämfört med behandlingar vid specialistkliniker (66–84 procent efter 6–7 år
respektive 81–97 procent efter 5–12 år). Broöverlevnaden är lägre för tandstödda broar med två extensionsled jämfört med tandstödda broar med ett
extensionsled (66 respektive 84 procent efter 6–7 år) vid behandlingar i allmäntandvården.
Socialstyrelsens expertgrupp har med stöd av beprövad erfarenhet och det
tillgängliga underlaget tagit ställning till slutsatser om åtgärdens effekter vid
tillståndet.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Tekniska komplikationer: I fyra av studierna [1-3, 5] redovisas retentionsförluster från 0–34 procent av broarna inom fem–tolv år. I tre av studierna
[1-3, 5] redovisas brofrakturer.
Biologiska komplikationer: I den prospektiva studien [1] hade de tandstödda broarna med extensioner karies i färre stödtänder efter fem år än
stödtänderna i kontrollgruppen med avtagbara proteser. I enkätstudien [5]
redovisas karies i stödtänderna för 29–30 procent av broarna. I den prospektiva studien [1] var risken för bettfunktionsstörningar och käkledsbesvär
avsevärt mindre vid tandstödda broar med extensioner jämfört med avtagbara partialproteser.
För övrig information, se bilaga ”Biverkningar relaterade till protetiska
material (inlägg, kronor, broar, proteser och implantat)”.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid friändstandlöshet i överkäken som ger en funktionsstörning ger behandlingar med tandstödda broar med extensioner en sämre broöverlevnad än
tandstödda broar med ändstöd.
Exempel 1: För en brokonstruktion som innefattar tre stödtänder och ett
friändsled är kostnaden cirka 15 000 kronor (enligt referensprislistan).
Exempel 2: För ett restbett med sex samlade stödtänder och en brokonstruktion innefattande dessa sex, samt ett friändsled på var sida, är kostnaden cirka 31 000 kronor (enligt referensprislistan).
Givet en broöverlevnad på tio år för 75 procent av de behandlade fallen
beräknas den årliga kostnaden till cirka 2 000 kronor i exempel 1 och cirka
4 000 kronor i exempel 2. I exempel 1 och 2 ersätts en respektive två tänder.
Kostnaden bedöms vara låg till måttlig per vunnen effekt. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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G3.6
Tillstånd: Friändstandlöshet i överkäken som ger funktionsstörning
Åtgärd: Ortodontisk distalisering i kombination med tandstödd
bro
Rekommendation:

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor till mycket stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Åtgärden ortodontisk distalisering i kombination med tandstödda broar har en mycket hög överlevnad och kan därmed positivt påverka den orala hälsan. Rotresorption på de distaliserade tänderna förekommer. Kostnaden har bedömts som låg per vunnen effekt. Effekten av åtgärden har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom
det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor till mycket stor påverkan på den orala hälsan till
följd av en måttlig grad av obehag, en stor till mycket stor grad av vävnads-
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förlust, en måttlig till mycket stor grad av nedsatt förmåga att äta, tugga
eller tala och en måttlig till mycket stor grad av påverkan psykologiskt och
socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Underlaget som har identifierats är inte av tillräcklig omfattning eller kvalitet för att Socialstyrelsen ska kunna evidensgradera slutsatserna. I stället har
en expertgrupp tagit ställning till behandlingens effekter.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

Vid friändstandlöshet i överkäken som ger en funktionsstörning ger behandlingar med ortodontiska distaliseringar i kombination med tandstödda broar
 mycket hög broöverlevnad efter tio år (expertgruppsbedömning)
 hårdvävnadspåverkan i form av rotresorption på de distaliserade tänderna
(expertgruppsbedömning).
Underlaget utgörs av en prospektiv observationsstudie [1]. Studien inkluderade 24 patienter (19 män och 5 kvinnor). Observationstiden var i medeltal
9,6 år (2,5–14 år). Bortfallet var 7 av de 39 distaliserade tänderna (18 procent), vilka inte kunde slutbedömas optimalt på grund av ett otillräckligt
röntgenunderlag.
Överlevnaden var 100 procent för de distaliserade tänderna och broarna
under observationstiden. Effektmåttet funktionstid är inte avhängigt av om
tillståndet föreligger i över- eller underkäken eller om det är enkel- eller
dubbelsidigt.
Socialstyrelsens expertgrupp har med stöd av beprövad erfarenhet och det
tillgängliga underlaget tagit ställning till slutsatser om åtgärdens effekter vid
tillståndet.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Hårdvävnadspåverkan i form av rotresorption på trycksidan sågs hos 40,6
procent av de distaliserade tänderna. Rotresorptionen apikalt uppmättes till i
medeltal 0,9 mm och den marginala benförlusten till 0,5 mm. Rotresorptionen apikalt ökade med 0,1 mm och den marginala benförlusten ökade med
0,2 mm under observationstiden.
För övrig information, se bilaga ”Biverkningar relaterade till protetiska
material (inlägg, kronor, broar, proteser och implantat)”.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid friändstandlöshet i överkäken som ger en funktionsstörning ger behandlingar med distalisering av stödtänder och efterföljande brokonstruktioner
en mycket hög broöverlevnad efter tio år.
Exempel 1: För en distalisering med hjälp av ortodontisk apparatur under
ett år, kombinerat med en tandstödd bro med två stödtänder och ett hängande led, är kostnaden cirka 23 000 kronor (enligt referensprislistan).
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Exempel 2: För en distalisering av en tand med hjälp av ortodontisk apparatur under ett år, kombinerat med en implantatstödd krona i tandluckan, är
kostnaden cirka 25 000 kronor (enligt referensprislistan) det vill säga något
dyrare jämfört med exempel 1.
Givet en broöverlevnad på tio år för 90 procent av de behandlade fallen
beräknas den årliga kostnaden till cirka 2 500 kronor i exempel 1 och cirka
2 700 kronor i exempel 2. Kostnaden för distalisering kombinerat med en
protetisk konstruktion enligt exempel 1 och 2 är ungefär lika stor som ett
alternativ där friändstandlösheten behandlas med enbart en implantatstödd
bro på två implantat eller två kronor. Kostnaden bedöms vara låg per vunnen effekt. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är
baserad på en expertgruppsbedömning.
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G3.7
Tillstånd: Friändstandlöshet i överkäken som ger funktionsstörning
Åtgärd: Tandstödd bro med minst en stiftförankrad tand och
med extension
Rekommendation:

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor till mycket stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Åtgärden tandstödd
bro med minst en stiftförankrad tand och med extension har en mycket låg överlevnad och därmed sämre möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Kostnaden har bedömts som hög per vunnen effekt. Effekten av åtgärden har bedömts av
Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor till mycket stor påverkan på den orala hälsan till
följd av en måttlig grad av obehag, en stor till mycket stor grad av vävnadsförlust, en måttlig till mycket stor grad av nedsatt förmåga att äta, tugga
eller tala och en måttlig till mycket stor grad av påverkan psykologiskt och
socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Underlaget som har identifierats är inte av tillräcklig omfattning eller kvalitet för att Socialstyrelsen ska kunna evidensgradera slutsatserna. I stället har
en expertgrupp tagit ställning till behandlingens effekter.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

Vid friändstandlöshet i överkäken som ger en funktionsstörning ger behandlingar med tandstödda broar, med minst en stiftförankrad tand och med extensioner,
 mycket låg broöverlevnad efter sex år (expertgruppsbedömning)
 dubbelt så stor risk för broförluster efter sex år jämfört med tandstödda
broar med extensioner på tänderna utan någon stiftförankring (expertgruppsbedömning)
 tre gånger så stor risk för broförluster jämfört med motsvarande broar
utan extensioner efter fem år (expertgruppsbedömning).
Underlaget utgörs av en retrospektiv observationsstudie [1] som är en långtidsuppföljning av tandstödda konstruktioner som var utförda på en studentklinik. Den utvalda populationen bestod av 269 broar, varav 137 med ex-
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tensioner och 89 med stiftförankringar och extensioner. Sannolikt var hälften av dessa placerade på patienter med friändstandlöshet då det av en annan
studie med samma population framgår att hälften av broarna med extensioner är posteriora. Uppgifter saknas om antalet patienter och om deras åldrar.
Överlevnaden för tandstödda broar med minst en stiftförankrad tand och
med en extension är 63 procent efter 6 år och 52 procent efter 18 år. Effektmåttet funktionstid är inte avhängigt av om tillståndet föreligger i övereller underkäken eller om det är enkel- eller dubbelsidigt.
Risken att förlora en tandstödd bro med minst en stiftförankrad tand och
med en extension är efter sex år dubbelt så stor som risken att förlora en
tandstödd bro på tänder utan en stiftförankring och med en extension. Risken att förlora en tandstödd bro med minst en stiftförankrad tand och med
en extension är efter fem år tre gånger så stor som risken att förlora en tandstödd bro på tänder med en stiftförankring men utan en extension.
Socialstyrelsens expertgrupp har med stöd av beprövad erfarenhet och det
tillgängliga underlaget tagit ställning till slutsatser om åtgärdens effekter vid
tillståndet.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Biverkningar och oönskade effekter behandlas i bilagan ”Biverkningar relaterade till protetiska material (inlägg, kronor, broar, proteser och implantat)”.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid friändstandlöshet i överkäken som ger en funktionsstörning har behandlingar med tandstödda broar med minst en stiftförankrad tand och med extensioner en mycket låg överlevnad efter sex år. För en brokonstruktion som
innefattar tre stödtänder med minst en stiftförsedd stödtand och en friändsled är kostnaden cirka 18 500 kronor (enligt referensprislistan). Givet en
broöverlevnad på sex år för 60 procent av de behandlade fallen beräknas
den årliga kostnaden till cirka 5 100 kronor per framgångsrikt fall, vilket
bedöms vara en hög kostnad per vunnen effekt. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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G3.8
Tillstånd: Friändstandlöshet i överkäken som ger funktionsstörning
Åtgärd: Tandstödd bro på tänder med reducerat benstöd och
med extension
Rekommendation:

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor till mycket stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Åtgärden tandstödd
fullbro med en extension på tänder med reducerat benstöd men med friska parodontala förhållanden har en mycket hög överlevnad och kan därmed positivt påverka den orala hälsan. Kostnaden har bedömts som låg per vunnen effekt. Effekten av åtgärden har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor till mycket stor påverkan på den orala hälsan till
följd av en måttlig grad av obehag, en stor till mycket stor grad av vävnadsförlust, en måttlig till mycket stor grad av nedsatt förmåga att äta, tugga
eller tala och en måttlig till mycket stor grad av påverkan psykologiskt och
socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Underlaget som har identifierats är inte av tillräcklig omfattning eller kvalitet för att Socialstyrelsen ska kunna evidensgradera slutsatserna. I stället har
en expertgrupp tagit ställning till behandlingens effekter.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

Vid friändstandlöshet i överkäken som ger en funktionsstörning ger behandlingar med tandstödda fullbroar med extensioner på tänder med ett reducerat
benstöd, som är utförda på specialistkliniker,
 mycket hög överlevnad efter fem–tolv år (expertgruppsbedömning)
 positiva effekter på tugg- och bettfunktionen, utseendet, talet och den
orala komforten (expertgruppsbedömning).
Underlaget består av fyra retrospektiva observationsstudier [1-4]. Två av
studierna [1, 2] har exakt samma population som i sig utgör ett slumpmässigt urval ur den tredje studien [3]. Bortfallet i det slumpmässiga urvalet var
32 procent. Sammantaget inkluderade studierna 285 patienter. Studiernas
längd var 5–25 år.
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Åtgärden har positiva effekter på tugg- och bettfunktionen, utseendet, talet och den orala komforten. Överlevnaden för tandstödda broar på tänder
med reducerat benstöd och med extensioner var 92–97 procent efter 5–12
år, och 70 procent efter 14–15 år. Effektmåttet funktionstid var inte avhängigt av om tillståndet förelåg i över- eller underkäken eller om det var enkeleller dubbelsidigt.
Socialstyrelsens expertgrupp har med stöd av beprövad erfarenhet och det
tillgängliga underlaget tagit ställning till slutsatser om åtgärdens effekter vid
tillståndet.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Två studier [1, 2] beskriver förluster av den parodontala stödjevävnaden i 9
procent efter 14–15 år. I en annan studie [4] förlorades ingen parodontal
stödjevävnad efter 5–12 år. Totalt förlorades, i studierna med samma population, 8 procent av stödtänderna på grund av brofrakturer, endodontiska
komplikationer, karies eller rotfrakturer.
För övrig information, se bilaga ”Biverkningar relaterade till protetiska
material (inlägg, kronor, broar, proteser och implantat)”.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid friändstandlöshet i överkäken som ger en funktionsstörning har behandlingar med tandstödda broar på parodontalt försvagade stödtänder och med
extensioner en mycket hög överlevnad efter fem–tolv år. För en brokonstruktion som innefattar tre stödtänder och en friändsled är kostnaden cirka
15 000 kronor (enligt referensprislistan). Givet en broöverlevnad på tio år
för 90 procent av de behandlade fallen beräknas den årliga kostnaden till
cirka 1 700 kronor. Kostnaden bedöms som låg per vunnen effekt. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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G3.9
Tillstånd: Friändstandlöshet i överkäken som ger funktionsstörning
Åtgärd: Tand- och implantatstödd bro
Rekommendation:

Motivering till rekommendation
Tillståndet haren stor till mycket stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär
att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Åtgärden tand- och implantatstödd bro har en hög överlevnad och kan därmed positivt påverka den
orala hälsan. Kostnaden har bedömts som låg per vunnen effekt. Effekten av åtgärden har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga
underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor till mycket stor påverkan på den orala hälsan till
följd av en måttlig grad av obehag, en stor till mycket stor grad av vävnadsförlust, en måttlig till mycket stor grad av nedsatt förmåga att äta, tugga
eller tala och en måttlig till mycket stor grad av påverkan psykologiskt och
socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Underlaget som har identifierats är inte av tillräcklig omfattning eller kvalitet för att Socialstyrelsen ska kunna evidensgradera slutsatserna. I stället har
en expertgrupp tagit ställning till behandlingens effekter.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

Vid friändstandlöshet i överkäken som ger en funktionsstörning ger behandlingar med tand- och implantatstödda broar
 hög broöverlevnad efter fem år (expertgruppsbedömning)
 måttlig broöverlevnad efter tio år (expertgruppsbedömning)
 risk för intrusion av stödtanden (stora skillnader mellan olika studier,
expertgruppsbedömning)
 risk för fraktur av stödtanden om denna är rotfylld (expertgruppsbedömning).
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En systematisk översikt [1] identifierades i litteratursökningen. Den redovisar bro- och implantatöverlevnaden efter fem respektive tio år. Antalet broar
som utvärderades var 504 efter fem år. I översikten ingår tand- och implantatstödda broar i såväl över- som underkäken. Broar i friändsfall eller luckor
är inte särredovisade.
Av antalet utvärderade broar uppvisade 94 procent en funktionstid på
minst fem år och 78 procent en funktionstid på minst tio år. Implantatöverlevnaden var 90 procent efter fem år och 82 procent efter tio år.
Socialstyrelsens expertgrupp har med stöd av beprövad erfarenhet och det
tillgängliga underlaget tagit ställning till slutsatser om åtgärdens effekter vid
tillståndet.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Åtgärden har få tekniska och biologiska komplikationer. Risken för komplikationer ökar om stödtanden är rotbehandlad. En risk föreligger för intrusion
av stödtanden, och risken är större för broar med icke-styv design. För den
senare gäller också att behovet av underhållsåtgärder är större än för broar
med en styv förbindelse mellan tanden och implantatet.
För övrig information, se bilaga ”Biverkningar relaterade till protetiska
material (inlägg, kronor, broar, proteser och implantat)”.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid friändstandlöshet i överkäken som ger en funktionsstörning ger behandlingar med tand- och implantatstödda broar en hög broöverlevnad efter fem
och tio år. Kostnaden för tand- och implantatstödda broar beräknas till cirka
16 000 kronor (enligt referensprislistan, utifrån en tandstödd krona, ett
hängande led och en implantatstödd krona). Givet en överlevnad på tio år
för cirka 80 procent av fallen beräknas en årlig kostnad på 2 000 kronor.
Kostnaden bedöms som låg per vunnen effekt. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.

Referenser
1.

Lang, NP, Pjetursson, BE, Tan, K, Bragger, U, Egger, M, Zwahlen,
M. A systematic review of the survival and complication rates of
fixed partial dentures (FPDs) after an observation period of at least 5
years. II. Combined tooth--implant-supported FPDs. Clinical oral
implants research. 2004; 15(6):643-53.
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G4.1
Tillstånd: Friändstandlöshet i underkäken som ger funktionsstörning
Åtgärd: Avtagbar partialprotes
Rekommendation:

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor till mycket stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Åtgärden avtagbar
partialprotes har en låg överlevnad och därmed minskad möjlighet att positivt
påverka den orala hälsan. En avtagbar protes ger en sämre upplevd livskvalitet
jämfört med en fastsittande konstruktion. Kostnaden har bedömts som låg per
vunnen effekt. Effekten av åtgärden har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp
och med stöd från ett vetenskapligt underlag.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor till mycket stor påverkan på den orala hälsan till
följd av en måttlig grad av obehag, en stor till mycket stor grad av vävnadsförlust, en måttlig till mycket stor grad av nedsatt förmåga att äta, tugga
eller tala och en måttlig till mycket stor grad av påverkan psykologiskt och
socialt.
Vilka studier ingår i granskning
Två studier avseende livskvalitet identifierades, en retrospektiv studie [1]
med kvalitativa djupintervjuer och en prospektiv icke-randomiserad observationsstudie [2]. Ingen av studierna särredovisar åtgärden för patienter med
friändstandlöshet. Sannolikt har dock majoriteten av partialproteserna gjorts
för enkel- och dubbelsidig friändstandlöshet då förluster av kindtänder är
mer frekventa än förluster av fram- och hörntänder i de aktuella åldersgrupperna. Antalet deltagare var 33 i intervjustudien och 107 behandlade patienter i observationsstudien, vars data jämfördes med motsvarande data från
totalt 2 035 individer ur den allmänna befolkningen. Avseende funktionstid
och oönskade sidoeffekter identifierades ytterligare fem prospektiva observationsstudier [3-7], varav två med samma patientmaterial [3, 4]. I tre av
studierna [3-5] finns en kontrollgrupp men i en studie [5] behandlades patienterna i kontrollgruppen med en metod som inte är aktuell i Sverige i dag. I
dessa fem studier ingår totalt 204 patienter. Uppföljningstiderna varierar
från fem till tio år.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

Vid friändstandlöshet i underkäken som ger en funktionsstörning ger behandlingar med avtagbara partialproteser
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 förbättrad livskvalitet efter behandlingen (låg evidensstyrka)
 samma nivå av oralt relaterad livskvalitet ett år efter behandlingen som i
en kontrollgrupp som sedan tidigare hade avtagbara partialproteser (låg
evidensstyrka)
 mycket varierande protesöverlevnad (29–89 procent) efter fem–sex år
(låg evidensstyrka)
 låg protesöverlevnad (59 procent) efter tio år (låg evidensstyrka)
 ofta behov av protesrebaseringar (låg evidensstyrka).
Åtgärden har positiv effekt på tuggfunktion, utseende, tal och oral komfort.
I en studie [2] hade samtliga interventionsgrupper (fastsittande konstruktioner, avtagbara partialproteser respektive totala plattproteser) en sämre oral
hälsorelaterad livskvalitet (OHRQOL) än sin respektive kontrollgrupp före
behandlingen och de fick en statistiskt signifikant förbättrad OHRQOL efter
behandlingen. De respektive kontrollgrupperna hade sedan tidigare inga
protetiska ersättningar, avtagbara partialproteser respektive helproteser.
Tolv månader efter behandlingen låg gruppen med avtagbara partialproteser
på ungefär samma nivå avseende OHRQOL som sin kontrollgrupp, medan
grupperna med fastsittande konstruktioner respektive totala plattproteser
hade bättre OHRQOL än sina kontrollgrupper, och gruppen med fastsittande
protetik hade ännu bättre OHRQOL än de som hade erhållit avtagbara heleller partialproteser. Den andra studien [1] visade att en del patienter är
nöjda och positivt inställda till en avtagbar partialprotes på grund av att den
förbättrar utseendet och höjer livskvaliteten. Andra patienter vittnade om
svårigheter och problem avseende tuggfunktionen, protesens utseende, smakupplevelsen, talet och den orala komforten. De i studien intervjuade tandläkarna uppfattar att patienterna ser den avtagbara partialprotesen som en
sista utväg på grund av att den upplevs ge en dålig oral komfort och innebär
en ökad risk för skador på de egna tänderna. Patienter och tandläkare är
överens om att behovet av avtagbara partialproteser är störst vid synliga (i
frontsegmentet) tandförluster.
Vid friändstandlöshet i underkäken som kräver behandling har alternativet avtagbara partialproteser en mycket varierande överlevnad efter fem–sex
år (29–89 procent) och en låg överlevnad efter tio år (59 procent). En vanlig
åtgärd under uppföljningstiden är rebasering av proteserna.
Saknas någon information i studierna?
Följande avgörande effektmått saknas: bettfunktion, allmän hälsa, komplexitet, efterbehandlingsbehov och munhygienisk åtkomlighet.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Kariesläsioner varierar i frekvens. Behandlingen ger begränsade parodontala
förändringar.
För övrig information, se bilaga ”Biverkningar relaterade till protetiska
material (inlägg, kronor, broar, proteser och implantat)”.
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Hälsoekonomisk bedömning
Vid friändstandlöshet i underkäken som ger en funktionsstörning ger behandlingar med avtagbara partialproteser en låg protesöverlevnad (59 procent) efter tio år. Kostnaden för en avtagbar protes är cirka 9 000 kronor
(enligt referensprislistan). Givet att konstruktionen har en funktionstid på
cirka tio år för cirka 60 procent av fallen och att konstruktionen kräver minst
en komplicerad lagning under funktionstiden (à 3 500 kronor) beräknas en
årlig kostnad på cirka 2 100 kronor. Kostnaden bedöms som låg per vunnen
effekt. Värdet av en eventuell upplevd skillnad i den oralt relaterade livskvaliteten har inte beaktats. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en
skattning som är baserad på expertgruppens slutsats.
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G4.2
Tillstånd: Friändstandlöshet i underkäken som ger funktionsstörning
Åtgärd: Avtagbar partialprotes eller kombinationsprotes
Rekommendation:

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor till mycket stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Åtgärden avtagbar
partialprotes eller kombinationsprotes har en måttlig överlevnad och kan positivt
påverka den orala hälsan. Ett frekvent underhåll av konstruktionen krävs till följd
av framför allt tekniska komplikationer. Kostnaden har bedömts som måttlig till
hög per vunnen effekt. Effekten av åtgärden har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor till mycket stor påverkan på den orala hälsan till
följd av en måttlig grad av obehag, en stor till mycket stor grad av vävnadsförlust, en måttlig till mycket stor grad av nedsatt förmåga att äta, tugga
eller tala och en måttlig till mycket stor grad av påverkan psykologiskt och
socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Underlaget som har identifierats är inte av tillräcklig omfattning eller kvalitet för att Socialstyrelsen ska kunna evidensgradera slutsatserna. I stället har
en expertgrupp tagit ställning till behandlingens effekter.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

Vid friändstandlöshet i underkäken som ger en funktionsstörning ger behandlingar med kombinationsproteser av olika design
 måttlig protesöverlevnad efter 5 år (expertgruppsbedömning)
 hög protesöverlevnad efter 10–15 år (expertgruppsbedömning)
 ofta komplikationer i form av frakturer av protesen, cementlåset och tanden (expertgruppsbedömning).
Litteraturgranskningen har identifierat fyra observationsstudier, en prospektiv [1] och tre retrospektiva [2-4], med observationstider på 5 år eller mer.
Inga randomiserade kontrollerade studier har identifierats. Studierna inkluderade initialt 200 patienter. Uppföljningstiden var 5–15 år.
Vid tillståndet friändstandlöshet i underkäken, enkel- och dubbelsidig,
som kräver behandling redovisas för behandlingsalternativet konusreti-
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nerade avtagbara delproteser en varierande grad av överlevnad. I en studie
[1] redovisas en måttlig (78 procent) överlevnad efter 5 år och i en annan [4]
en mycket hög överlevnad (91 procent) efter 10 år. Vid tillståndet friändstandlöshet i underkäken, enkel- och dubbelsidig, som kräver behandling
har behandlingsalternativet attachmentretinerade avtagbara delproteser en
måttlig överlevnad (60–70 procent) efter 10–15 år.
Över tid sker en minskad retention vid konusretinerade proteser. Vid attachmentretinerade proteser är de vanligaste tekniska komplikationerna frakturer av cementlåset av den fastsittande konstruktionen.
Socialstyrelsens expertgrupp har med stöd av beprövad erfarenhet och det
tillgängliga underlaget tagit ställning till slutsatser om åtgärdens effekter vid
tillståndet.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Tekniska komplikationer: Över tid sker en minskad retention vid konusretinerade proteser. Vid attachmentretinerade proteser är de vanligast tekniska
komplikationerna frakturer av cementlåset och av den fastsittande konstruktionen.
Biologiska komplikationer: Vid konusretinerade proteser sker en ökning
av tandmobiliteten och det föreligger en ökad risk för karies. Hälften av de
konusbehandlade patienterna hade fonetiska problem. Den vanligaste biologiska komplikationen vid attachmentretinerade proteser är rotfrakturer. Under en tioårsperiod rebaseras cirka en tredjedel av de konusretinerade proteserna.
För övrig information, se bilaga ”Biverkningar relaterade till protetiska
material (inlägg, kronor, broar, proteser och implantat)”.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid friändstandlöshet i underkäken som ger en funktionsstörning ger behandlingar med kombinationsproteser av olika design en hög protesöverlevnad efter tio år. Tekniska komplikationer är vanliga. Kostnaden för en komplicerad avtagbar protes, exempelvis en konuskonstruktion på tre stödtänder
inklusive pelare och innerkronor, är cirka 30 000 kronor (enligt referensprislistan). Givet att konstruktionen har en funktionstid på cirka tio år för minst
60 procent av fallen och att den kräver minst en rebasering och en komplicerad lagning under funktionstiden (à 5 500 kronor) beräknas en årlig kostnad
på cirka 6 000 kronor. Kostnaden bedöms som måttlig till hög per vunnen
effekt. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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G4.3
Tillstånd: Friändstandlöshet i underkäken som ger funktionsstörning
Åtgärd: Implantatstödd bro
Rekommendation:

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor till mycket stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Åtgärden implantatstödd bro har en hög till mycket hög överlevnad och kan därmed positivt påverka
den orala hälsan. Konstruktionen kräver ett fortlöpande underhåll. Kostnaden har
bedömts som låg per vunnen effekt. Effekten av åtgärden har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp och med stöd från ett vetenskapligt underlag.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor till mycket stor påverkan på den orala hälsan till
följd av en måttlig grad av obehag, en stor till mycket stor grad av vävnadsförlust, en måttlig till mycket stor grad av nedsatt förmåga att äta, tugga
eller tala och en måttlig till mycket stor grad av påverkan psykologiskt och
socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Underlaget består av fem observationsstudier, fyra prospektiva [1-4] och en
retrospektiv (en tidigare prospektiv) studie [5] samt en systematisk översikt
[6] som dock inte särskiljer tillståndet specifikt. De prospektiva studierna
[1-4] inkluderade 244 patienter. Den retrospektiva studien [5] inkluderade
cirka 20 patienter (exakt uppgift saknas). Den systematiska översikten inkluderade 21 studier gjorda på 16 olika kohorter bestående av totalt 1 123
patienter i åldern 15–86 år. Studiernas längd varierade mellan fem och åtta
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år. Studierna i översikten grupperades efter en fem- respektive tioårsuppföljning.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

Vid friändstandlöshet i underkäken som ger en funktionsstörning ger behandlingar med implantatstödda broar
 hög till mycket hög broöverlevnad (92–100 procent) efter fem år (låg
evidensstyrka)
 hög till mycket hög implantatöverlevnad (92–98 procent) efter fem år
(låg evidensstyrka)
 hög broöverlevnad efter tio år (expertgruppsbedömning)
 i metallkeramik högre broöverlevnad jämfört med implantatstödda broar
i guldakryl efter fem år (expertgruppsbedömning)
 mycket hög frekvens av smärre justerbara komplikationer i upp till fem
år (låg evidensstyrka)
 behov av ett fortlöpande brounderhåll (expertgruppsbedömning)
 ringa marginal benförlust runt implantaten i upp till fem år (låg evidensstyrka).
92–100 procent av alla implantatstödda broar är i funktion efter fem år och
92–98 procent av implantaten i dessa broar. Efter tio år ses en hög broöverlevnad (80 procent) [2].
Tekniska komplikationer rapporteras i tre av studierna och i den systematiska översikten. Enligt den systematiska översikten förekommer tekniska
komplikationer, främst frakturer av fasadmaterialet, under en femårsperiod
hos 13 procent av broarna (konfidensintervall 5–14 procent). Dessutom förekommer lossnade distanser eller broskruvar hos 6 procent (konfidensintervall 4–9 procent), frakturerade distanser eller broskruvar hos 2 procent
(konfidensintervall 2–5 procent) och frakturer hos 0,4 procent (konfidensintervall 0–1 procent) av implantaten. Efter tio år förekommer frakturer av 2
procent (konfidensintervall 1–3 procent) av implantaten. Lossnade skruvhålsförseglingar rapporterades i en studie, vilket var 8 procent. I den systematiska översikten hade broar av metallkeramik (97 procent) en signifikant
högre överlevnad efter fem år jämfört med broar av guldakryl (90 procent).
Den marginala benförlusten varierade mellan 0,2 mm och mindre än 1
mm efter fem år. Enligt den systematiska översikten drabbas 9 procent av
alla implantatstödda broar i partiellt betandade bett av någon biologisk
komplikation inom fem år (konfidensintervall 5–14 procent).
Saknas någon information i studierna?
Uppgift saknas om flera avgörande effektmått.
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Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Sammantaget uppkommer någon form av komplikation inom fem år i en
mycket hög andel av alla implantatstödda broar vid en enkel- eller dubbelsidig friändstandlöshet i underkäken. Biologiska komplikationer i form av
implantatförluster redovisas i samtliga studier. Marginala benförluster redovisas i fyra av studierna och i översikten.
För övrig information, se bilaga ”Biverkningar relaterade till protetiska
material (inlägg, kronor, broar, proteser och implantat)”.

Hälsoekonomisk bedömning
Vid friändstandlöshet i underkäken som ger en funktionsstörning har åtgärden implantatstödd bro en mycket hög broöverlevnad efter fem år. Som ett
exempel för kostnadsberäkningen används en konstruktion med två implantatstödda kronor och ett hängande led, vilket innebär en ersättning av minst
tre tandförluster. Givet en överlevnad på tio år för 85 procent av de behandlade fallen beräknas den årliga kostnaden till cirka 3 500 kronor per framgångsrikt fall (enligt referensprislistan). I totalkostnaden (29 700 kronor)
inkluderas två lagningar där en tandteknikerinsats krävs. Kostnaden bedöms
som låg per vunnen effekt. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en
skattning som är baserad på expertgruppens slutsats
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G4.4
Tillstånd: Friändstandlöshet i underkäken som ger funktionsstörning
Åtgärd: Implantatstödd bro med extension
Rekommendation:

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor till mycket stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Åtgärden implantatstödd bro med extension har en hög till mycket hög överlevnad och kan därmed
positivt påverka den orala hälsan. Överlevnaden är något sämre jämfört med en
implantatbro utan en extension. Kostnaden har bedömts som låg per vunnen effekt. Effekten av åtgärden har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom
det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor till mycket stor påverkan på den orala hälsan till
följd av en måttlig grad av obehag, en stor till mycket stor grad av vävnadsförlust, en måttlig till mycket stor grad av nedsatt förmåga att äta, tugga
eller tala och en måttlig till mycket stor grad av påverkan psykologiskt och
socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

Vid friändstandlöshet i underkäken som ger en funktionsstörning ger behandlingar med implantatstödda broar med extensioner
 hög till mycket hög broöverlevnad efter fem år (expertgruppsbedömning)
 hög till mycket hög implantatöverlevnad efter fem år (expertgruppsbedömning)
 lägre broöverlevnad efter fem år än för implantatstödda broar utan extensioner (expertgruppsbedömning)
 ringa marginal benförlust runt implantaten i upp till fem år (expertgruppsbedömning).
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Underlaget består av en retrospektiv [1] och en prospektiv studie [2] samt en
systematisk översikt [3] som innefattar den retrospektiva studien och ytterligare två studier. Den retrospektiva och prospektiva studien bygger på
samma population. Den retrospektiva studien, som exkluderade bortfallet i
den prospektiva, inkluderade 45 patienter och den prospektiva inkluderade
51 patienter. Uppföljningstiden i studierna var fem år. En fjärdedel av broarna var placerade i tandluckor och särredovisas inte i resultaten. Eftersom
en tandlucka omges av tänder, till skillnad från vid friändstandlöshet, belastas en konstruktion i en lucka sannolikt mindre än en konstruktion i ett tandlöst område utan några intilliggande tänder på ena sidan. I den prospektiva
studien särredovisas inte implantatstödda broar med extensioner (50 procent
av broarna). Den retrospektiva studien ingår även i ytterligare en systematisk översikt, vilken dock inte ingår i underlaget.
Av litteratursökningen i den systematiska översikten framgår tydligt att
det föreligger en stor brist på publikationer där jämförelser görs mellan implantatstödda broar med eller utan extensioner. Man granskade 103 abstracts
och inkluderade slutligen endast tre studier. Likaså är det stor brist på studier som särredovisar åtgärden i tandluckor respektive vid friändstandlöshet.
Broöverlevnaden för fristående implantatstödda broar med extensioner i
såväl över- som underkäken är 95 procent efter fem år. I den systematiska
översikten har implantatstödda broar med extensioner en överlevnad av 92
procent efter fem år och implantatstödda broar utan extensioner en överlevnad av 96 procent efter fem år.
Socialstyrelsens expertgrupp har med stöd av beprövad erfarenhet och det
tillgängliga underlaget tagit ställning till slutsatser om åtgärdens effekter vid
tillståndet.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Av det totala antalet broar inträffade porslinsfrakturer och lossnade broskruvar hos 5 procent. Det fanns ingen signifikant skillnad i den marginala benförlusten mellan implantatstödda broar med extensioner och implantatstödda
broar utan extensioner, oavsett käke. Däremot var risken för en marginal
benförlust på 1 mm eller mer cirka fyra gånger större för implantatstödda
broar med extensioner i överkäken jämfört med motsvarande konstruktion i
underkäken. Risken för en marginal benförlust på 1 mm eller mer kring implantaten var efter fem år större för rökare än för icke-rökare.
För övrig information, se bilaga ”Biverkningar relaterade till protetiska
material (inlägg, kronor, broar, proteser och implantat)”.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid tillståndet friändstandlöshet i underkäken som ger en funktionsstörning
ger behandlingar med implantatstödda broar med extensioner en mycket hög
broöverlevnad efter fem år. Givet en överlevnad på tio år för 85 procent av
alla behandlade fall beräknas den årliga kostnaden till cirka 3 500 kronor
per framgångsrikt fall (enligt referensprislistan). I totalkostnaden (cirka
30 000 kronor) inkluderas två lagningar där en tandteknikerinsats krävs och
kostnaden är beräknad för en konstruktion innefattande två implantat, två
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implantatstödda kronor med ett friändsled, vilket innebär en ersättning av
minst tre tandförluster. Kostnaden bedöms som låg per vunnen effekt. Det
hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en
expertgruppsbedömning.

Referenser
1.

2.

3.

Wennström, J, Zurdo, J, Karlsson, S, Ekestubbe, A, Gröndahl, K,
Lindhe, J. Bone level change at implant-supported fixed partial
dentures with and without cantilever extension after 5 years in
function. Journal of clinical periodontology. 2004; 31(12):1077-83.
Wennström, JL, Ekestubbe, A, Grondahl, K, Karlsson, S, Lindhe, J.
Oral rehabilitation with implant-supported fixed partial dentures in
periodontitis-susceptible subjects. A 5-year prospective study.
Journal of clinical periodontology. 2004; 31(9):713-24.
Zurdo, J, Romao, C, Wennstrom, JL. Survival and complication
rates of implant-supported fixed partial dentures with cantilevers: a
systematic review. Clinical oral implants research. 2009; 20 Suppl
4:59-66.

G4.5
Tillstånd: Friändstandlöshet i underkäken som ger funktionsstörning
Åtgärd: Tandstödd bro med extension
Rekommendation:

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor till mycket stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Åtgärden tandstödd
bro med extension har en låg till måttlig överlevnad. Överlevnaden är sämre jämfört med en tandstödd bro utan en extension. Kostnaden har bedömts som låg till
måttlig per vunnen effekt. Effekten av åtgärden har bedömts av Socialstyrelsens
expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor till mycket stor påverkan på den orala hälsan till
följd av en måttlig grad av obehag, en stor till mycket stor grad av vävnadsförlust, en måttlig till mycket stor grad av nedsatt förmåga att äta, tugga

814

eller tala och en måttlig till mycket stor grad av påverkan psykologiskt och
socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

Vid friändstandlöshet i underkäken som ger en funktionsstörning ger behandlingar med tandstödda broar med extensioner
 sämre broöverlevnad än tandstödda broar med ändstöd (expertgruppsbedömning)
 måttlig risk för retentionsförluster av broarna inom tio år (expertgruppsbedömning)
 låg till måttlig broöverlevnad efter sex–sju år vid behandlingar i allmäntandvården (expertgruppsbedömning)
 bättre broöverlevnad vid behandlingar vid specialistkliniker (expertgruppsbedömning).
Underlaget består av en randomiserad kontrollerad studie [1], fyra retrospektiva studier [2-5], varav en enkätstudie [5] och en meta-analys av sex
systematiska översikter [6]. Sammantaget inkluderade studierna 693 patienter. Studiernas längd var 5–23 år. Huvuddelen av patienterna behandlades
på universitets- och specialistkliniker (452 patienter).
Broöverlevnaden är 66–97 procent för tandstödda broar med extensioner
efter 5–12 år och 70–79 procent efter 18–23 år. Broöverlevnaden är lägre
för tandstödda broar med extensioner vid behandlingar i allmäntandvården
jämfört med behandlingar vid specialistkliniker (66–84 procent efter 6–7 år
respektive 81–97 procent efter 5–12 år). Broöverlevnaden är lägre för tandstödda broar med två extensionsled jämfört med tandstödda broar med ett
extensionsled (66 procent respektive 84 procent efter 6–7 år) vid behandlingar i allmäntandvården.
Socialstyrelsens expertgrupp har med stöd av beprövad erfarenhet och det
tillgängliga underlaget tagit ställning till slutsatser om åtgärdens effekter vid
tillståndet.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Tekniska komplikationer: I fyra av studierna [1-3, 5] redovisas retentionsförluster från 0–34 procent av broarna inom fem–tolv år. I tre av studierna
[1-3, 5] redovisas brofrakturer.
Biologiska komplikationer: I den prospektiva studien [1] hade de tandstödda broarna med extensioner karies i färre stödtänder efter fem år än
stödtänderna i kontrollgruppen med avtagbara proteser. I enkätstudien [5]
redovisas karies i stödtänderna i 29–30 procent av broarna. I den prospek-
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tiva studien [1] var risken för bettfunktionsstörningar och käkledsbesvär
avsevärt mindre vid tandstödda broar med extensioner jämfört med avtagbara partialproteser.
För övrig information, se bilaga ”Biverkningar relaterade till protetiska
material (inlägg, kronor, broar, proteser och implantat)”.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid friändstandlöshet i underkäken som ger en funktionsstörning ger behandlingar med tandstödda broar med extensioner en sämre broöverlevnad
än tandstödda broar med ändstöd.
Exempel 1: För en brokonstruktion som innefattar tre stödtänder och ett
friändsled är kostnaden cirka 15 000 kronor (enligt referensprislistan).
Exempel 2: För ett restbett med sex samlade stödtänder och en brokonstruktion innefattar dessa sex samt ett friändsled på var sida en kostnad på
cirka 31 000 kronor (enligt referensprislistan).
Givet en broöverlevnad på tio år för 75 procent av alla behandlade fall beräknas den årliga kostnaden till cirka 2 000 kronor per framgångsrikt fall i
exempel 1 och cirka 4 000 kronor i exempel 2. I exempel 1 och 2 ersätts en
respektive två tänder. Kostnaden bedöms som låg till måttlig per vunnen
effekt. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.

Referenser
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Budtz-Jørgensen, E, Isidor, F. A 5-year longitudinal study of
cantilevered fixed partial dentures compared with removable partial
dentures in a geriatric population. The Journal of prosthetic
dentistry; 1990. p. 42-7.
Laurell, L, Lundgren, D, Falk, H, Hugoson, A. Long-term prognosis
of extensive polyunit cantilevered fixed partial dentures. J Prosthet
Dent. 1991; 66(4):545-52.
Nyman, S, Lindhe, J. A longitudinal study of combined periodontal
and prosthetic treatment of patients with advanced periodontal
disease. Journal of periodontology. 1979; 50(4):163-9.
Palmqvist, S, Swartz, B. Artificial crowns and fixed partial dentures
18 to 23 years after placement. The International journal of
prosthodontics. 1993; 6(3):279-85.
Randow, K, Glantz, PO, Zoger, B. Technical failures and some
related clinical complications in extensive fixed prosthodontics. An
epidemiological study of long-term clinical quality. Acta
odontologica Scandinavica. 1986; 44(4):241-55.
Pjetursson, BE, Zwahlen, M, Lang, NP. Quality of reporting of
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Suppl 12:139-59.
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G4.6
Tillstånd: Friändstandlöshet i underkäken som ger funktionsstörning
Åtgärd: Ortodontisk distalisering i kombination med tandstödd
bro
Rekommendation:

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor till mycket stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Åtgärden ortodontisk distalisering i kombination med en tandstödd bro har en mycket hög överlevnad och kan därmed positivt påverka den orala hälsan. Rotresorption på de distaliserade tänderna förekommer. Kostnaden har bedömts som låg per vunnen effekt. Effekten av åtgärden har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom
det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor till mycket stor påverkan på den orala hälsan till
följd av en måttlig grad av obehag, en stor till mycket stor grad av vävnadsförlust, en måttlig till mycket stor grad av nedsatt förmåga att äta, tugga
eller tala och en måttlig till mycket stor grad av påverkan psykologiskt och
socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Underlaget som har identifierats är inte av tillräcklig omfattning eller kvalitet för att Socialstyrelsen ska kunna evidensgradera slutsatserna. I stället har
en expertgrupp tagit ställning till behandlingens effekter.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

Vid friändstandlöshet i underkäken som ger en funktionsstörning ger behandlingar med ortodontiska distaliseringar i kombination med tandstödda
broar
 mycket hög broöverlevnad efter tio år (expertgruppsbedömning)
 hårdvävnadspåverkan i form av rotresorption på de distaliserade tänderna
(expertgruppsbedömning).
Underlaget utgörs av en prospektiv observationsstudie [1]. Studien inkluderade 24 patienter (19 män och 5 kvinnor). Observationstiden var i medeltal
9,6 år (2,5–14 år). Bortfallet var 7 av de 39 distaliserade tänderna (18 pro-

cent), vilka inte kunde slutbedömas optimalt på grund av ett otillräckligt
röntgenunderlag.
Överlevnaden var 100 procent för de distaliserade tänderna och broarna
under observationstiden. Effektmått funktionstid är inte avhängigt av om
tillståndet föreligger i över- eller underkäken eller om det är enkel- eller
dubbelsidigt.
Socialstyrelsens expertgrupp har med stöd av beprövad erfarenhet och det
tillgängliga underlaget tagit ställning till slutsatser om åtgärdens effekter vid
tillståndet.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Hårdvävnadspåverkan i form av rotresorption på trycksidan sågs hos 40,6
procent av de distaliserade tänderna. Rotresorptionen apikalt uppmättes till i
medeltal 0,9 mm och den marginala benförlusten till 0,5 mm. Rotresorptionen apikalt ökade med 0,1 mm och den marginala benförlusten ökade med
0,2 mm under observationstiden.
För övrig information, se bilaga ”Biverkningar relaterade till protetiska
material (inlägg, kronor, broar, proteser och implantat)”.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid tillståndet friändstandlöshet i underkäken som ger en funktionsstörning
ger behandlingar med ortodontiska distaliseringar av stödtänderna i kombination med tandstödda broar en mycket hög broöverlevnad efter tio år.
Exempel 1: För en distalisering med hjälp av ortodontisk apparatur under
ett år, kombinerat med en tandstödd bro med två stödtänder och ett hängande led, är kostnaden cirka 23 000 kronor (enligt referensprislistan).
Exempel 2: För en distalisering av en tand med hjälp av ortodontisk apparatur under ett år, kombinerat med en implantatstödd krona i tandluckan, är
kostnaden cirka 25 000 kronor (enligt referensprislistan), det vill säga något
dyrare jämfört med exempel 1.
Givet en broöverlevnad på tio år för 90 procent av alla behandlade fall beräknas den årliga kostnaden till cirka 2 500 kronor i exempel 1 och cirka
2 700 kronor i exempel 2. Kostnaden för distaliseringen kombinerad med
den protetiska konstruktionen enligt exempel 1 och 2 är ungefär lika stor
som ett alternativ där friändstandlösheten ersätts med enbart en implantatstödd bro på två implantat eller två kronor. Kostnaden bedöms som låg per
vunnen effekt. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som
är baserad på en expertgruppsbedömning.

Referenser
1.

Diedrich, PR, Fuhrmann, RA, Wehrbein, H, Erpenstein, H. Distal
movement of premolars to provide posterior abutments for missing
molars. American journal of orthodontics and dentofacial
orthopedics : official publication of the American Association of
Orthodontists, its constituent societies, and the American Board of
Orthodontics. 1996; 109(4):355-60.
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G4.7
Tillstånd: Friändstandlöshet i underkäken som ger funktionsstörning
Åtgärd: Tandstödd bro med minst en stiftförankrad tand och
med extension
Rekommendation:

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor till mycket stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Åtgärden tandstödd
bro med minst en stiftförankrad tand och med en extension har mycket låg överlevnad och därmed sämre möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Kostnaden har bedömts som hög per vunnen effekt. Effekten av åtgärden har bedömts av
Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor till mycket stor påverkan på den orala hälsan till
följd av en måttlig grad av obehag, en stor till mycket stor grad av vävnadsförlust, en måttlig till mycket stor grad av nedsatt förmåga att äta, tugga
eller tala och en måttlig till mycket stor grad av påverkan psykologiskt och
socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Underlaget som har identifierats är inte av tillräcklig omfattning eller kvalitet för att Socialstyrelsen ska kunna evidensgradera slutsatserna. I stället har
en expertgrupp tagit ställning till behandlingens effekter.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

Vid friändstandlöshet i underkäken som ger en funktionsstörning ger behandlingar med tandstödda broar med minst en stiftförankrad tand och med
extensioner
 mycket låg broöverlevnad efter sex år (expertgruppsbedömning)
 dubbelt så stor risk för broförluster jämfört med tandstödda broar med
extensioner på tänder utan stiftförankring efter sex år (expertgruppsbedömning)
 tre gånger så stor risk för broförluster jämfört med motsvarande broar
utan extensioner efter fem år (expertgruppsbedömning).
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Underlaget utgörs av en retrospektiv observationsstudie [1] som är en långtidsuppföljning av tandstödda konstruktioner som är utförda på en studentklinik. Den utvalda populationen hade 269 broar, varav 137 med extensioner och 89 med stiftförankringar och extensioner. Sannolikt är hälften av
dessa placerade på patienter med friändstandlöshet då det av en annan studie
med samma population framgår att hälften av broarna med extensioner är
posteriora. Uppgift saknas om antalet patienter och om deras åldrar.
Överlevnaden för tandstödda broar med minst en stiftförankrad tand och
med extensioner är 63 procent efter 6 år och 52 procent efter 18 år. Effektmåttet funktionstid är inte avhängigt av om tillståndet föreligger i över- eller
underkäken eller om det är enkel- eller dubbelsidigt.
Risken att förlora en tandstödd bro med minst en stiftförankrad tand och
med en extension är efter sex år dubbelt så stor som risken att förlora en
tandstödd bro på tänder utan en stiftförankring och med en extension. Risken att förlora en tandstödd bro med minst en stiftförankrad tand och med
en extension är efter fem år tre gånger så stor som risken att förlora en tandstödd bro med minst en stiftförankrad tand men utan någon extension.
Socialstyrelsens expertgrupp har med stöd av beprövad erfarenhet och det
tillgängliga underlaget tagit ställning till slutsatser om åtgärdens effekter vid
tillståndet.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Biverkningar och oönskade effekter behandlas i bilagan ”Biverkningar relaterade till protetiska material (inlägg, kronor, broar, proteser och implantat)”.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid tillståndet friändstandlöshet i underkäken som ger en funktionsstörning
ger behandlingar med tandstödda broar med minst en stiftförankrad tand och
med extensioner en mycket låg broöverlevnad efter sex år. För en brokonstruktion som innefattar tre stödtänder med minst en stiftförsedd stödtand
och ett friändsled är kostnaden cirka 18 500 kronor (enligt referensprislistan). Givet en broöverlevnad på sex år för 60 procent av alla behandlade fall
beräknas den årliga kostnaden till cirka 5 100 kronor, vilket bedöms vara en
hög kostnad per vunnen effekt. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av
en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.

Referenser
1.

De Backer, H, Van Maele, G, Decock, V, Van den Berghe, L. Longterm survival of complete crowns, fixed dental prostheses, and
cantilever fixed dental prostheses with posts and cores on root canaltreated teeth. The International journal of prosthodontics. 2007;
20(3):229-34.
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G4.8
Tillstånd: Friändstandlöshet i underkäken som ger funktionsstörning
Åtgärd: Tandstödd bro på tänder med reducerat benstöd och
med extension
Rekommendation:

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor till mycket stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Åtgärden tandstödd
fullbro med en extension på tänder med ett reducerat benstöd men med friska
parodontala förhållanden har mycket god effekt och därmed möjlighet att positivt
påverka den orala hälsan. Kostnaden har bedömts som låg per vunnen effekt.
Effekten av åtgärden har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det
vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor till mycket stor påverkan på den orala hälsan till
följd av en måttlig grad av obehag, en stor till mycket stor grad av vävnadsförlust, en måttlig till mycket stor grad av nedsatt förmåga att äta, tugga
eller tala och en måttlig till mycket stor grad av påverkan psykologiskt och
socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Underlaget som har identifierats är inte av tillräcklig omfattning eller kvalitet för att Socialstyrelsen ska kunna evidensgradera slutsatserna. I stället har
en expertgrupp tagit ställning till behandlingens effekter.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

Vid friändstandlöshet i underkäken som ger en funktionsstörning ger behandlingar med tandstödda broar på tänder med ett reducerat benstöd och
med extensioner
 mycket hög broöverlevnad efter fem–tolv år (expertgruppsbedömning)
 positiva effekter på tugg- och bettfunktionen, utseendet, talet och den
orala komforten (expertgruppsbedömning)
 varierande grad av förluster av parodontal stödjevävnad efter fem–tolv år
(expertgruppsbedömning).

Underlaget består av fyra retrospektiva observationsstudier [1-4]. Två av
studierna [1, 2] har exakt samma population som i sig utgör ett slumpmässigt urval ur en tredje studie [3]. Bortfallet i det slumpmässiga urvalet var 32
procent. Sammantaget inkluderade studierna 285 patienter. Studiernas längd
var 5–25 år. Åtgärden har positiva effekter på tugg- och bettfunktionen, utseendet, talet och den orala komforten. Överlevnaden för tandstödda broar
på tänder med ett reducerat benstöd och med extensioner var 92–97 procent
efter 5–12 år, och 70 procent efter 14–15 år. Effektmåttet funktionstid var
inte avhängigt av om tillståndet förelåg i över- eller underkäken eller om det
var enkel- eller dubbelsidigt.
Socialstyrelsens expertgrupp har med stöd av beprövad erfarenhet och det
tillgängliga underlaget tagit ställning till slutsatser om åtgärdens effekter vid
tillståndet.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Två studier [1, 2] beskriver förluster av den parodontala stödjevävnaden i 9
procent efter 14–15 år. I en annan studie [4] förlorades ingen parodontal
stödjevävnad efter 5–12 år. Totalt förlorades, i studierna med samma population, 8 procent av stödtänderna på grund av brofrakturer, endodontiska
komplikationer, karies eller rotfrakturer.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid friändstandlöshet i underkäken som ger en funktionsstörning har behandlingar med tandstödda broar på tänder med ett reducerat benstöd och
med extensioner en mycket hög överlevnad efter fem–tolv år. För en brokonstruktion som innefattar tre stödtänder och ett friändsled är kostnaden
cirka 15 000 kronor (enligt referensprislistan). Givet en broöverlevnad på tio
år för 90 procent av alla behandlade fall beräknas den årliga kostnaden till
cirka 1 700 kronor. Kostnaden bedöms som låg per vunnen effekt. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
För övrig information, se bilaga ”Biverkningar relaterade till protetiska
material (inlägg, kronor, broar, proteser och implantat)”
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G4.9
Tillstånd: Friändstandlöshet i underkäken som ger funktionsstörning
Åtgärd: Tand- och implantatstödd bro
Rekommendation:

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor till mycket stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Åtgärden tand- och
implantatstödd bro har en hög överlevnad och kan därmed positivt påverka den
orala hälsan. Kostnaden har bedömts som låg per vunnen effekt. Effekten av åtgärden har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga
underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor till mycket stor påverkan på den orala hälsan till
följd av en måttlig grad av obehag, en stor till mycket stor grad av vävnadsförlust, en måttlig till mycket stor grad av nedsatt förmåga att äta, tugga
eller tala och en måttlig till mycket stor grad av påverkan psykologiskt och
socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Underlaget som har identifierats är inte av tillräcklig omfattning eller kvalitet för att Socialstyrelsen ska kunna evidensgradera slutsatserna. I stället har
en expertgrupp tagit ställning till behandlingens effekter.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

Vid friändstandlöshet i underkäken som ger en funktionsstörning ger behandlingar med tand- och implantatstödda broar
 hög broöverlevnad efter fem och tio år (expertgruppsbedömning)
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 risk för intrusion av stödtanden (stora skillnader mellan olika studier)
(expertgruppsbedömning)
 risk för fraktur av stödtanden om denna är rotfylld (expertgruppsbedömning).
Två randomiserade kontrollerade studier [1, 2] och en systematisk översikt
[3] identifierades i litteratursökningen. En studie [2] redovisar femårsöverlevnaden för implantat och en studie [1] redovisar tioårsöverlevnaden av
implantat och broar. De båda randomiserade studierna inkluderade totalt 63
patienter. I studie [2] redovisas ett bortfall på 25 procent av patienterna. Den
systematiska översikten redovisar bro- och implantatöverlevnaden efter fem
respektive tio år. Antalet broar som utvärderades var 23 stycken [1], 60
stycken [2] och 504 stycken [3] efter fem år. Två av studierna [1] och [2]
redovisade utvärderingar av 94 broar efter tio år. I den systematiska översikten [3] ingår tand- och implantatstödda broar i såväl över- som underkäken.
Broar i friändstandlöshet är inte särredovisade.
Av antalet utvärderade broar uppvisade 85–94 procent en funktionstid på
minst fem år [1-3] och 78–85 procent en funktionstid på minst tio år [1, 3].
Implantatöverlevnaden var 88–93 procent efter fem år [1-3] och 82–88 procent efter tio år [1, 3]. Socialstyrelsens expertgrupp har med stöd av beprövad erfarenhet och det tillgängliga underlaget tagit ställning till slutsatser
om åtgärdens effekter vid tillståndet.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Åtgärden har få tekniska och biologiska komplikationer. Dock blev i tioårsstudien [1] 5 av 23 patienter hyposensibla i det aktuella området. En risk för
periimplantit föreligger [4, 5]. Risken för komplikationer ökar om stödtanden är rotbehandlad. Risker föreligger för intrusion av stödtanden, och risken är större för broar med icke-styv design. För den senare gäller också att
behovet av underhållsåtgärder är större än för broar med en styv förbindelse
mellan tanden och implantatet.
För övrig information, se bilaga ”Biverkningar relaterade till protetiska
material (inlägg, kronor, broar, proteser och implantat)”.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid tillståndet friändstandlöshet i underkäken som ger en funktionsstörning
ger behandlingar med tand- och implantatstödda broar en hög broöverlevnad
efter fem och tio år. Kostnaden för en tand- och implantatstödd bro beräknas
till cirka 16 000 kronor (enligt referensprislistan, utifrån en tandstödd krona,
ett hängande led och en implantatstödd krona). Givet en överlevnad på tio år
för cirka 80 procent av fallen beräknas en årlig kostnad på 2 000 kronor.
Kostnaden bedöms som låg per vunnen effekt. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.

Referenser

824

1.

2.

3.

4.

5.

Gunne, J, Åstrand, P, Lindh, T, Borg, K, Olsson, M. Tooth-implant
and implant supported fixed partial dentures: a 10-year report. The
International journal of prosthodontics. 1999; 12(3):216-21.
Block, MS, Lirette, D, Gardiner, D, Li, L, Finger, IM, Hochstedler,
J, et al. Prospective evaluation of implants connected to teeth. The
International journal of oral & maxillofacial implants. 2002;
17(4):473-87.
Lang, NP, Pjetursson, BE, Tan, K, Bragger, U, Egger, M, Zwahlen,
M. A systematic review of the survival and complication rates of
fixed partial dentures (FPDs) after an observation period of at least 5
years. II. Combined tooth--implant-supported FPDs. Clinical oral
implants research. 2004; 15(6):643-53.
Roos-Jansaker, AM, Lindahl, C, Renvert, H, Renvert, S. Nine- to
fourteen-year follow-up of implant treatment. Part II: presence of
peri-implant lesions. Journal of clinical periodontology. 2006;
33(4):290-5.
Fransson, C, Lekholm, U, Jemt, T, Berglundh, T. Prevalence of
subjects with progressive bone loss at implants. Clinical oral
implants research. 2005; 16(4):440-6.

Åtgärder vid flertandslucka
G5.1
Tillstånd: Flertandlucka som ger funktionsstörning
Åtgärd: Tandstödd bro
Rekommendation:

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Åtgärden tandstödd bro har en
mycket hög överlevnad och kan därmed positivt påverka den orala hälsan. Kostnaden har bedömts som låg per vunnen effekt. Effekten av åtgärden har bedömts
av Socialstyrelsens expertgrupp och med stöd från ett vetenskapligt underlag.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en måttlig grad av smärta eller obehag, en stor till mycket stor grad av sjukdom
eller vävnadsförlust, en måttlig till mycket stor grad av nedsatt förmåga att
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äta, tugga eller tala och en måttlig till mycket stor grad av påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Litteratursökningen identifierade två systematiska översikter [1, 2] och tio
observationsstudier [3-12] med observationstider på fem år eller mer. Även
en ettårsobservationsstudie avseende livskvalitet ingår [13]. Inga randomiserade kontrollerade studier finns. Den ena systematiska översikten har använts för att belysa broöverlevnaden [1] och den andra enbart för beskrivning av de tekniska och biologiska komplikationerna [2]. Två tidigare publicerade systematiska översikter med samstämmiga resultat har identifierats
men inte inkluderats. En prospektiv icke-randomiserad observationsstudie
[13] studerade oralt relaterad livskvalitet hos patienter med fastsittande proteser, avtagbara partialproteser och totala plattproteser.
För broöverlevnaden efter fem år identifierades en systematisk översikt
samt åtta observationsstudier (mer än 4 800 patienter). För tio års broöverlevnad identifierades en systematisk översikt och fem observationsstudier
(totalt över 3 200 patienter). Medianöverlevnaden för broar har beräknats i
tre observationsstudier (totalt 215 patienter). De tekniska och biologiska
komplikationerna redovisas i de båda systematiska översikterna (mer än
3 000 broar).
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

Vid flertandsluckor som ger funktionsstörningar ger behandlingar med tandstödda broar
 bättre oralt relaterad livskvalitet än behandlingar med avtagbara partialproteser (expertgruppsbedömning)
 mycket hög broöverlevnad (> 95 procent) efter 5 år (måttlig evidensstyrka)
 mycket hög broöverlevnad (90 procent) efter 10 år (måttlig evidensstyrka)
 hög broöverlevnad (cirka 70 procent) efter 15 år (låg evidensstyrka)
 en medianöverlevnad om mer än 20 år (låg evidensstyrka)
 tekniska och biologiska komplikationer i cirka en fjärdedel av fallen efter
upp till 10 år (låg evidensstyrka).
I en studie [13] hade samtliga interventionsgrupper (fastsittande protetik,
avtagbar partialprotetik, total plattprotetik) en sämre oral hälsorelaterad
livskvalitet (OHRQOL) än sin kontrollgrupp före behandlingen och fick en
statistiskt signifikant förbättrad OHRQOL efter behandlingen. Tolv månader efter behandlingen låg gruppen med avtagbara partialproteser på ungefär
samma nivå avseende OHRQOL som sin kontrollgrupp medan de andra två
hade bättre OHRQOL än sina kontrollgrupper. Dessutom fick gruppen som
fick fastsittande protetik bättre OHRQOL än de som hade erhållit avtagbar
hel- eller partialprotetik, tolv månader efter behandling.
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Vid en flertandslucka som kräver behandling har behandlingsalternativet
en tandstödd bro på vitala stödtänder en mycket hög överlevnad: efter fem
år är den mer än 95 procent, efter 10 år är den 88–92 procent och efter 15 år
är den 68–75 procent. Vid längre observationstider varierar uppgifterna mer
men broöverlevnader av 41–77 procent har rapporterats efter 18–23 år. Medianöverlevnadstiden för broar har beräknats till över 20 år.
Risken för komplikationer är relativt stor och varierar med utformningen
och materialet i broarna. (Publicerade data tyder på att guldakrylbroar har
väsentligt högre andel omgörningar än guldporslinsbroar vid långa observationstider, 18–23 år). Endodontiska problem uppträder genomsnittligen i 11
procent av stödtänderna inom en tioårsperiod. Rotfyllda och stiftförsedda
stödtänder drabbas oftare av misslyckanden än vitala stödtänder. Bland de
övriga tekniska och biologiska komplikationerna är karies (medelvärde 8
procent) och retentionsförluster (medelvärde 7 procent) mer frekventa än
frakturer (medelvärde 3–5 procent) och förluster på grund av parodontit
(medelvärde 0,5 procent).
Saknas någon information i studierna?
Flera avgörande effektmått saknas i de redovisade studierna.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Biverkningar och oönskade effekter behandlas i bilagan ”Biverkningar relaterade till protetiska material (inlägg, kronor, broar, proteser och implantat)”.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid flertandsluckor har behandlingar med tandstödda broar en hög överlevnad i upp till 15 år. Behandlingen medför ett visst ökat behov av underhåll
då tekniska eller biologiska komplikationer förekommer i cirka 25 procent
av alla behandlade fall. Kostnaden är cirka 17 000 (enligt referensprislistan)
beräknat på en brokonstruktion som innefattar tre stödtänder och två hängande broled. Givet en broöverlevnad på tio år för 90 procent av alla behandlade fall beräknas den årliga kostnaden till cirka 2 000 kronor per framgångsrikt fall, vilket bedöms vara en låg kostnad per vunnen effekt. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på expertgruppens slutsats.
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G5.2
Tillstånd: Flertandslucka som ger funktionsstörning
Åtgärd: Tandstödd bro med minst en stiftförsedd stödtand
Rekommendation:

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Åtgärden tandstödd bro med minst
en stiftförsedd stödtand har en måttlig till hög överlevnad och kan positivt påverka den orala hälsan. Stiftförsedda stödtänder har sämre biomekanisk funktion
än vitala stödtänder. Kostnaden har bedömts som låg per vunnen effekt. Effekten
av åtgärden har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp och med stöd från ett
vetenskapligt underlag.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en måttlig grad av smärta eller obehag, en stor till mycket stor grad av sjukdom
eller vävnadsförlust, en måttlig till mycket stor grad av nedsatt förmåga att
äta, tugga eller tala och en måttlig till mycket stor grad av påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Inga randomiserade kontrollerade studier finns, men åtta studier [1-8] som
analyserat olika effektmått för broar med och utan rotfyllda stödtänder har
identifierats. I allmänhet har det inte angivits om de rotfyllda tänderna är
stiftförsedda eller inte. Endast en studie har analyserat skillnaden mellan
rotfyllda tänder, med och utan stift [6]. En jämförande experimentell klinisk
studie av biomekaniska parametrar hos vitala och rotbehandlade stödtänder
har även identifierats [8].
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

Vid flertandsluckor som ger funktionsstörningar ger behandlingar med tandstödda broar med minst en rotfylld stödtand
 måttlig till hög broöverlevnad efter 12–20 år (44–88 procent), i genomsnitt 66 procent (låg evidensstyrka)
 har den rotfyllda stödtanden en hög överlevnad efter 18–23 år (53–69
procent), i genomsnitt 63 procent (låg evidensstyrka).
Vitala stödtänder har
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 en mer precis biomekanisk funktion än rotfyllda stödtänder, något som
delvis kan förklara att broar med rotfyllda stödtänder uppvisar en lägre
överlevnad än de med vitala stödtänder (expertgruppsbedömning).
Tandstödda broar med minst en rotfylld stödtand har lägre överlevnad än
broar med vitala stödtänder. Likaså är överlevnaden av rotfyllda stödtänder
signifikant lägre än vitala stödtänder. En studie fann att stödtänder med stift
hade en sämre överlevnad än rotfyllda stödtänder utan stift [6]. Vitala stödtänder uppvisar ett mer precist biomekaniskt funktionsmönster än rotfyllda
stödtänder, något som delvis kan förklara de funna skillnaderna.
Saknas någon information i studierna?
Avgörande effektmått såsom tugg- och bettfunktion, estetik, fonetik och
livskvalitet saknas.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Andelen biologiska och tekniska komplikationer är högre vid broar med
rotfyllda än med vitala stödtänder.
För övrig information, se bilaga ”Biverkningar relaterade till protetiska
material (inlägg, kronor, broar, proteser och implantat)”.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid flertandsluckor som ger funktionsstörningar har behandlingar med tandstödda broar, med minst en rotfylld stödtand, en hög broöverlevnad efter
12–20 år. En något lägre överlevnad noteras för broar med vitala stödtänder
jämfört med stiftförsedda stödtänder. Kostnaden är cirka 22 000 (enligt referensprislistan) beräknat på en brokonstruktion som innefattar tre stödtänder,
varav två är icke-vitala och försedda med stift, samt två hängande broled.
Givet en broöverlevnad på 15 år för 70 procent av alla behandlade fall beräknas en årlig kostnad på cirka 2 100 kronor per framgångsrikt fall, vilket
bedöms vara en låg kostnad per vunnen effekt. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på expertgruppens bedömning och slutsatser.
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G5.3
Tillstånd: Flertandlucka som ger funktionsstörning
Åtgärd: Tandstödd bro med extension
Rekommendation:

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Åtgärden tandstödd bro med en
extension har en måttlig till hög överlevnad och kan positivt påverka den orala
hälsan. Åtgärden har en sämre överlevnad jämfört med en tandstödd bro utan
någon extension. Överlevnaden försämras med flera extensionsled. Kostnaden
har bedömts som låg per vunnen effekt. Effekten av åtgärden har bedömts av
Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en måttlig grad av smärta eller obehag, en stor till mycket stor grad av sjukdom
eller vävnadsförlust, en måttlig till mycket stor grad av nedsatt förmåga att
äta, tugga eller tala och en måttlig till mycket stor grad av påverkan psykologiskt och socialt.
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Vilka studier ingår i granskningen?
Underlaget som har identifierats är inte av tillräcklig omfattning eller kvalitet för att Socialstyrelsen ska kunna evidensgradera slutsatserna. I stället har
en expertgrupp tagit ställning till behandlingens effekter.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

Vid flertandsluckor som ger funktionsstörningar ger behandlingar med tandstödda broar med extensioner
 sämre överlevnad än broar med ändstöd (expertgruppsbedömning)
 låg till måttlig broöverlevnad efter sex–sju år om de är utförda i allmäntandvården (expertgruppsbedömning)
 bättre broöverlevnad om de är utförda vid specialistkliniker än i allmäntandvården (expertgruppsbedömning)
 sämre överlevnad ju fler extensionsled som har använts (expertgruppsbedömning).
Två systematiska översikter (från samma författargrupp) med metaanalyser
publicerade 2004 respektive 2008 har identifierats, inkluderande 432 konstruktioner som följdes i minst fem år och 239 som följdes i tio år. Den
första [1] redovisade 13 studier enligt en sökning fram till och med april
2004; den andra [2] kompletterade sökningen fram till och med augusti
2007 (eventuellt tillfogade studier är inte angivna). Två svenska studier
finns som har studerat resultaten på extensionsbroar som har utförts av allmäntandläkare. Den ena [3] är inkluderad i den systematiska översikten medan den andra [4] inte är medtagen i någon systematisk översikt. Observera
att flertalet studier av tandförsedda broar med extensioner fokuserar på
friändstandlöshet (eller entandsluckor). Det framgår i allmänhet inte om det
gäller flertandsluckor eller friändstandlöshet. En prospektiv ickerandomiserad observationsstudie [5] studerade den oralt relaterade livskvaliteten hos patienter med fastsittande proteser, avtagbara partialproteser och
totala plattproteser.
Tandstödda broar med extensioner hade enligt den första systematiska
översikten en beräknad överlevnad på 82 procent efter tio år (konfidensintervall 78–85 procent). Lyckandefrekvensen (”success rate” = broar utan
komplikationer) efter tio år var 63 procent (konfidensintervall 55–70 procent). Den andra systematiska översikten redovisade en tioårsöverlevnad av
80 procent (konfidensintervall 75–84 procent). Resultaten är sämre än för
broar med ändstöd, särskilt i det längre perspektivet. Båda de svenska studierna redovisar väsentligt sämre resultat än den systematiska översikten som
förutom en studie [3] enbart innehåller patienter från specialist- och universitetskliniker. Studien visar att efter 14 år hade 12 procent av broarna med
ändstöd förlorats mot 33 procent av extensionsbroarna. I den andra studien
[4] redovisas 293 broar undersökta sex–sju år efter behandlingen, uppdelade
i ungefär lika stora grupper (enbart ändstöd, ett extensionsled och två extensionsled). De tekniska komplikationerna (lossnande och fraktur av stödtänder och/eller broarna) var 8 procent, 16 procent respektive 34 procent i
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de tre grupperna. För de tekniska komplikationerna och därmed överlevnaden efter sex–sju år var resultaten säkerställt sämre ju fler extensionsled
broarna hade.
Socialstyrelsens expertgrupp har med stöd av beprövad erfarenhet och det
tillgängliga underlaget tagit ställning till slutsatser om åtgärdens effekter vid
tillståndet.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Förlust av pulpavitalitet var den vanligaste biologiska komplikationen (33
procent) följt av karies på stödtänderna (9 procent). Efter tio år hade 3 procent av broarna förlorats på grund av karies och 1 procent på grund av parodontit. Bland de tekniska komplikationerna var förluster av retentionen vanligast (16 procent) följt av materialfrakturer (6 procent). Frakturer av stödtänderna skedde för 3 procent, vilket resulterade i att 2 procent av broarna
förlorades under en tioårsperiod.
För övrig information, se bilaga ”Biverkningar relaterade till protetiska
material (inlägg, kronor, broar, proteser och implantat)”.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid flertandsluckor som ger funktionsstörningar har behandlingar med tandstödda broar med extensioner en måttlig överlevnad i upp till tio år. Behandlingen medför ett visst ökat behov av underhåll då tekniska eller biologiska
komplikationer förekommer i cirka 25 procent av de behandlade fallen.
Kostnaden är cirka 19 000 kronor (enligt referensprislistan), beräknat på en
brokonstruktion som innefattar tre stödtänder och tre hängande broled. Givet en broöverlevnad på tio år för 80 procent av alla behandlade fall beräknas den årliga kostnaden till cirka 2 400 kronor per framgångsrikt fall, vilket
bedöms vara en låg kostnad per vunnen effekt. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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G5.4
Tillstånd: Flertandlucka som ger funktionsstörning
Åtgärd: Tandstödd bro på tänder med reducerat benstöd
Rekommendation:

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Åtgärden tandstödd bro på tänder
med ett reducerat benstöd men med friska parodontala förhållanden har en mycket hög överlevnad och kan därmed positivt påverka den orala hälsan. Kostnaden
har bedömts som låg per vunnen effekt. Effekten av åtgärden har bedömts av
Socialstyrelsens expertgrupp.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en måttlig grad av smärta eller obehag, en stor till mycket stor grad av sjukdom
eller vävnadsförlust, en måttlig till mycket stor grad av nedsatt förmåga att
äta, tugga eller tala och en måttlig till mycket stor grad av påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden
Slutsats:

 Vid flertandsluckor som ger funktionsstörningar ger åtgärden tandstödda
broar på tänder med ett reducerat benstöd en mycket hög överlevnad efter
fem år och en hög överlevnad efter tio år, vilket är jämförbart med broar
hos patienter med stödtänder utan reducerat benstöd, under förutsättning
att den parodontala hälsan kan vidmakthållas (expertgruppsbedömning).
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En systematisk översikt med en metaanalys publicerad 2007 har identifierats
inkluderande 579 konstruktioner som följdes över minst fem år [1]. Översikten redovisade sex studier enligt en sökning fram till och med september
2006. Ingen studie utförd i allmänpraktiken har identifierats.
Tandstödda broar på tänder med ett reducerat benstöd hade en beräknad
överlevnad av 96 procent efter fem år och efter tio år var den 93 procent
(konfidensintervall 95–98 respektive 90–95 procent) då behandlingen utfördes vid specialistkliniker. Efter tio år var andelen stödtänder utan karies 98
procent (konfidensintervall 88–100 procent); motsvarande siffror för stödtänder utan några endodontiska komplikationer var 93 procent (konfidensintervall 63–99 procent). Efter tio år beräknades 95 procent av broarna ha klarat sig utan att lossna eller drabbas av någon förlust av retentionen (konfidensintervall 93–97 procent).
Socialstyrelsens expertgrupp har med stöd av beprövad erfarenhet och det
tillgängliga underlaget tagit ställning till slutsatser om åtgärdens effekter vid
tillståndet.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Förlust av pulpavitalitet var den vanligaste biologiska komplikationen (7
procent) medan karies och parodontala skador var ovanliga. De tekniska
komplikationerna var beskrivna endast i några av studierna men det rapporterades om förluster av retentionen (cirka 5 procent), materialfrakturer (cirka
4 procent) och frakturer av stödtänderna (cirka 4 procent), allt efter tio år.
För övrig information, se bilaga ”Biverkningar relaterade till protetiska
material (inlägg, kronor, broar, proteser och implantat)”.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid flertandsluckor som ger funktionsstörningar har behandlingar med tandstödda broar på tänder med ett reducerat benstöd en lika hög överlevnad
efter tio år som broar hos patienter med tänder utan reducerat benstöd, under
förutsättning att den parodontala hälsan kan vidmakthållas. Kostnaden är
cirka 17 000 (enligt referensprislistan), beräknat på en brokonstruktion som
innefattar tre stödtänder och två hängande broled. Givet en broöverlevnad
på tio år för 90 procent av alla behandlade fall beräknas den årliga kostnaden till cirka 2 000 kronor per framgångsrikt fall, vilket bedöms vara en låg
kostnad per vunnen effekt. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en
skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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G5.5
Tillstånd: Flertandlucka som ger funktionsstörning
Åtgärd: Tand- och implantatstödd bro
Rekommendation:

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Åtgärden tand- och implantatstödd
bro har en hög överlevnad och kan därmed positivt påverka den orala hälsan.
Kostnaden har bedömts som låg per vunnen effekt. Effekten av åtgärden har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är
bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en måttlig grad av smärta eller obehag, en stor till mycket stor grad av sjukdom
eller vävnadsförlust, en måttlig till mycket stor grad av nedsatt förmåga att
äta, tugga eller tala och en måttlig till mycket stor grad av påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

Vid flertandsluckor som ger funktionsstörningar ger behandlingar med tandoch implantatstödda broar
 hög broöverlevnad efter fem år (expertgruppsbedömning).
 måttlig broöverlevnad efter tio år (expertgruppsbedömning).
 risk för intrusion av stödtanden (stora skillnader mellan olika studier)
(expertgruppsbedömning).
 risk för fraktur av stödtanden om denna är rotfylld (expertgruppsbedömning).
En systematisk översikt identifierades i litteratursökningen [1]. Den redovisar bro- och implantatöverlevnaden efter fem respektive tio år. Antalet broar
som utvärderades var 504 efter fem år. I översikten ingår tand- och implan-

tatstödda broar i såväl över- som underkäken. Broar i friänds- och luckfall är
inte särredovisade.
Av antalet utvärderade broar uppvisade 94 procent en funktionstid på
minst fem år och 78 procent en funktionstid på minst tio år. Implantatöverlevnaden var 90 procent efter fem år och 82 procent efter tio år. En möjlig
förklaring till att implantatöverlevnaden var lägre än i jämförbara implantatstudier kan vara att patientmaterialet i denna studie uppvisade mindre goda
förutsättningar avseende benvolym och benkvalitet.
Socialstyrelsens expertgrupp har med stöd av beprövad erfarenhet och det
tillgängliga underlaget tagit ställning till slutsatser om åtgärdens effekter vid
tillståndet.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Åtgärden leder till få tekniska och biologiska komplikationer. Risken för
komplikationer ökar om stödtanden är rotbehandlad. Risker föreligger för
intrusion av stödtanden, och risken är större för broar med icke-styv design.
För den senare gäller också att behovet av underhållsåtgärder är större än för
broar med en styv design.
För övrig information, se bilaga ”Biverkningar relaterade till protetiska
material (inlägg, kronor, broar, proteser och implantat)”.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid flertandsluckor som ger funktionsstörningar har behandlingar med tandoch implantatstödda broar en hög överlevnad efter fem och tio år. Kostnaden för en tand- och implantatstödd bro beräknas till cirka 16 000 kronor
(enligt referensprislistan, utifrån en tandstödd krona, ett hängande led och
en implantatstödd krona). Givet en överlevnad på tio år för cirka 80 procent
av fallen beräknas en årlig kostnad på 2 000 kronor. Kostnaden bedöms som
låg per vunnen effekt. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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G5.6
Tillstånd: Flertandlucka som ger funktionsstörning
Åtgärd: Implantatstödd bro
Rekommendation:

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Åtgärden implantatstödd bro har en
mycket hög överlevnad och kan därmed positivt påverka den orala hälsan. Kostnaden har bedömts som låg per vunnen effekt. Effekten av åtgärden har bedömts
av Socialstyrelsens expertgrupp och med stöd från ett vetenskapligt underlag.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en måttlig grad av smärta eller obehag, en stor till mycket stor grad av sjukdom
eller vävnadsförlust, en måttlig till mycket stor grad av nedsatt förmåga att
äta, tugga eller tala och en måttlig till mycket stor grad av påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
SBU [1] redovisar slutsatser avseende bro- och implantatöverlevnaden vid
behandlingar av patienter med mer omfattande tandförluster. SBU:s underlag utgörs av en prospektiv och en retrospektiv observationsstudie med
en uppföljningstid om fem–tio år.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

 För implantatstödda broar finns det ett begränsat vetenskapligt underlag
för att överlevnaden av originalkonstruktionen är 95 procent efter fem år
och 94 procent efter tio år (SBU ⊕⊕ΟΟ).
 Det finns ett begränsat vetenskapligt underlag för att implantatöverlevnaden är 97 procent efter fem år respektive 93 procent efter tio år, vid behandlingar med implantatstödda broar (SBU ⊕⊕ΟΟ).
 Vid flertandsluckor som ger funktionsstörningar ger behandlingar med
implantatstödda broar en hög frekvens av smärre och justerbara komplikationer under upp till fem år (expertgruppsbedömning).
Inga studier som specifikt undersökt implantatstödda broar vid flertandsluckor har identifierats. Däremot finns det flera studier som har analyserat
implantatstödda broar utan någon närmare redogörelse för placeringen i
bettet. Underlaget bygger därför på två systematiska översikter [2, 3] av
studier med observationstider om fem år eller mer, med antagandet att im-

838

plantatstödda broar i flertandsluckor är resultatmässigt jämförbara med implantatstödda broar i andra positioner. De två systematiska översikterna
(från samma författargrupp) med metaanalyser, publicerade 2004 respektive
2008, inkluderade 1 384 konstruktioner som följdes i minst fem år och 219
som följdes i 10 år. Den första [4] redovisade 13 studier enligt en sökning
fram till och med april 2004; den andra [5] kompletterade sökningen fram
till och med augusti 2007.
Med hänsyn till att studier som särskilt har granskat implantatstödda broar
vid flertandsluckor saknas anses underlaget som har identifierats inte vara
av tillräcklig kvalitet för att Socialstyrelsen ska kunna evidensgradera slutsatserna. Istället har en expertgrupp tagit ställning till behandlingens effekter.
Metaanalyser visade att för fristående implantatstödda broar var femårsöverlevnaden 95 procent (93–97 procent) och tioårsöverlevnaden 87 procent
(83–90 procent). Frekvensen av komplikationer var hög enligt författarna
och högre än för tandstödda broar (enligt andra systematiska översikter som
samma grupp har gjort).
Saknas någon information i studierna?
Uppgift saknas om flera avgörande effektmått.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Både biologiska och tekniska komplikationer förekommer i stor utsträckning. Enligt översikterna är andelen komplikationer större vid implantatstödda broar än vid tandstödda broar. Tekniska komplikationer, främst frakturer av fasadmaterialet, förekommer under en femårsperiod i 13 procent av
broarna enligt en beräkning i den systematiska översikten (konfidensintervall 5–14 procent). Lossnade distans- eller broskruvar förekom hos 6 procent av implantaten (konfidensintervall 4–9 procent) och frakturerade distans- eller broskruvar hos 2 procent av implantaten (konfidensintervall 2–5
procent). Frakturer av implantaten skedde efter fem år i 0,4 procent (konfidensintervall 0–1 procent) och efter tio år i 2 procent (konfidensintervall 1–
3 procent) av fallen.
För övrig information, se bilaga ”Biverkningar relaterade till protetiska
material (inlägg, kronor, broar, proteser och implantat)”.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid flertandsluckor som ger funktionsstörningar har behandlingar med implantatstödda broar en hög till mycket hög överlevnad (87–94 procent) efter
tio år. Kostnaden är cirka 23 000 (enligt referensprislistan) beräknat på två
implantatstödda kronor och en tandersättning för två tandluckor. Givet en
broöverlevnad på tio år för 90 procent av alla behandlade fall beräknas en
årlig kostnad på cirka 2 550 kronor per framgångsrikt fall, vilket bedöms
vara en låg kostnad per vunnen effekt. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på expertgruppens bedömning och slutsatser.
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G5.7
Tillstånd: Flertandlucka som ger funktionsstörning
Åtgärd: Avtagbar partialprotes
Rekommendation:

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Åtgärden avtagbar partialprotes har
en låg till måttlig överlevnad och kan positivt påverka den orala hälsan. En avtagbar partialprotes ger sämre upplevd livskvalitet jämfört med en fast konstruktion och kräver ett frekvent underhåll. Kostnaden har bedömts som låg per vunnen
effekt. Effekten av åtgärden har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en måttlig grad av smärta eller obehag, en stor till mycket stor grad av sjukdom
eller vävnadsförlust, en måttlig till mycket stor grad av nedsatt förmåga att
äta, tugga eller tala och en måttlig till mycket stor grad av påverkan psykologiskt och socialt.
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Vilka studier ingår i granskningen?
I litteratursökningen identifierades en prospektiv och en retrospektiv studie
avseende effektmåtten oralt hälsorelaterad livskvalitet samt livskvalitet [1,
2]. En retrospektiv studie identifierades avseende konstruktionsöverlevnaden [3].
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

Vid flertandsluckor som ger funktionsstörningar ger behandlingar med avtagbara partialproteser
 förbättrad livskvalitet efter behandlingen (låg evidensstyrka)
 sämre oralt relaterad livskvalitet än vid behandlingar med fastsittande
konstruktioner (expertgruppsbedömning)
 måttlig överlevnad (i förhållande till tandstödda broar) efter fem år (expertgruppsbedömning)
 låg överlevnad (i förhållande till tandstödda broar) efter tio år (expertgruppsbedömning)
 hög frekvens av komplikationer och ett stort behov av reparationer av
proteserna (expertgruppsbedömning)
 sämre oralt relaterad livskvalitet än vid behandlingar med fastsittande
konstruktioner (expertgruppsbedömning)
 förbättrad oralt relaterad livskvalitet jämfört med ingen behandling (expertgruppsbedömning).
I en studie [1] hade samtliga interventionsgrupper (fastsittande protetik, avtagbar partialprotetik och total plattprotetik) en sämre oral hälsorelaterad
livskvalitet (OHRQOL) än sin kontrollgrupp före behandlingen och de fick
en statistiskt signifikant förbättrad OHRQOL efter behandlingen. Tolv månader efter behandlingen låg gruppen med avtagbara partialproteser på ungefär samma nivå avseende OHRQOL som sin kontrollgrupp medan de
andra två hade bättre OHRQOL än sina kontrollgrupper. Dessutom fick
gruppen som fick fastsittande protetik bättre OHRQOL än de som hade erhållit avtagbar hel- eller partialprotetik, tolv månader efter behandlingen.
Den andra studien [2] visade att en del patienter är nöjda och positivt inställda till en avtagbar partialprotes på grund av att den förbättrar utseendet
och höjer livskvaliteten. Andra patienter vittnade om svårigheter och problem avseende tuggfunktionen, protesens utseende, smakupplevelsen, talet
och den orala komforten. De i studien intervjuade tandläkarna uppfattar att
patienterna ser den avtagbara partialprotesen som en sista utväg på grund av
att den upplevs ge en dålig oral komfort och innebär en ökad risk för skador
på de egna tänderna. Patienter och tandläkare är överens om att behovet av
avtagbara partialproteser är störst vid synliga (i frontsegment) tandförluster.
En retrospektiv studie som omfattade 1 480 patienter, av vilka 1 036 hade
behandlats med avtagbara partialproteser med ett metallskelett minst fem år
tidigare, har identifierats [3]. Av dessa patienter kunde 748 med 886 partialproteser följas i mellan fem och tio år. Majoriteten var friändsproteser och
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287 var luckproteser. Alla patienter hade genomgått ett program med återbesök och kontroller var sjätte månad. Om kriterierna för ett misslyckande
var att en ny protes framställdes, eller att den befintliga protesen inte användes, var överlevnaden efter fem år 75 procent och efter tio år 50 procent,
med sämre överlevnad för friändsproteser. Resultaten var bättre för överjämfört med underkäken. 8 respektive 4 procent hade slutat använda sina
underkäks- respektive överkäksproteser.
Socialstyrelsens expertgrupp har med stöd av beprövad erfarenhet och det
tillgängliga underlaget tagit ställning till slutsatser om åtgärdens effekter vid
tillståndet.
Saknas någon information i studierna?
Underlag för flera avgörande effektmått saknas.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
En rad olika komplikationer inträffade, såsom karies i stödtänderna, behov
av justeringar (rebasering) och frakturer av framför allt metalldelar i proteserna.
För övrig information, se bilaga ”Biverkningar relaterade till protetiska
material (inlägg, kronor, broar, proteser och implantat)”.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid flertandsluckor som ger funktionsstörningar har behandlingar med avtagbara tandstödda proteser en låg överlevnad (i förhållande till tandstödda
broar) efter tio år (cirka 57 procent i båda käkarna). Kostnaden för en avtagbar protes är cirka 9 000 kronor (enligt referensprislistan, baserat på en protes med gjutet skelett och ett par proteständer). Givet att konstruktionen har
en funktionstid på cirka tio år för cirka 60 procent av fallen och att konstruktionen kräver minst en komplicerad lagning under funktionstiden (à
3 500 kronor) beräknas en årlig kostnad på cirka 2 100 kronor. Kostnaden
bedöms som låg per vunnen effekt. Värdet av eventuella upplevda skillnader
i den oralt relaterade livskvaliteten har inte beaktats. Det hälsoekonomiska
underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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G5.8
Tillstånd: Flertandlucka som ger funktionsstörning
Åtgärd: Etsbro
Rekommendation:

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Åtgärden metallförstärkt etsbro bedöms ha en låg överlevnad och därmed sämre möjlighet att positivt påverka den
orala hälsan. Risker föreligger att konstruktionen lossar och kräver recementering. Kostnaden har bedömts som låg per vunnen effekt. Effekten av åtgärden har
bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är
bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en måttlig grad av smärta eller obehag, en stor till mycket stor grad av sjukdom
eller vävnadsförlust, en måttlig till mycket stor grad av nedsatt förmåga att
äta, tugga eller tala och en måttlig till mycket stor grad av påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Underlaget som har identifierats är inte av tillräcklig kvalitet för att Socialstyrelsen ska kunna evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp
tagit ställning till behandlingens effekter.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsats:

 Vid flertandsluckor som ger funktionsstörningar ger behandlingar med
etsbroar med mer än tre led en låg broöverlevnad efter fem år och en
mycket låg broöverlevnad efter tio år (expertgruppsbedömning).
Det finns ett stort antal studier av etsbroar och en systematisk översikt [1],
men endast en studie redovisar separata resultat för broar med fler än tre led
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[2]. Metaanalysen i den systematiska översikten visade en överlevnad av 88
procent (konfidensintervall 82–92 procent) efter fem år (gäller således huvudsakligen treledsbroar). Tioårsresultat saknas men har angivits till 65 procent (konfidensintervall 51–77 procent) i en senare artikel som har kompletterat data i den systematiska översikten [3]. En allmän översikt av komplikationer vid fast protetik tar också upp etsbroar [4]. De anger att tre studier
möjliggör jämförelse mellan broar med tre led och med mer än tre led, och
alla dessa visar sämre överlevnad för de längre broarna. Endast den nämnda
observationsstudien ger mer detaljerade data.
Observationsstudien [2] omfattade 325 etsbroar som var utförda mellan
1984 och 1995, varav 82 av broarna omfattade fler än tre led. Överlevnaden
av etsbroar med fler än tre led var efter fem år cirka 70 procent och efter tio
år mindre än 40 procent, vilket är väsentligt sämre än för etsbroar med tre
led. Det finns inga separata analyser för etsbroar med fler än tre led beträffande positionen (i front- eller sidosegment) eller käken (över- respektive
underkäken), men generellt visar både den aktuella studien och de båda systematiska översikterna [1, 3] inga signifikanta skillnader i dessa avseenden
(för hela materialet med övervägande treledsbroar). Överlevnaden av broar
utförda efter 1987 var väsentligt bättre än för dem som hade utförts tidigare
[2].
Socialstyrelsens expertgrupp har med stöd av beprövad erfarenhet och det
tillgängliga underlaget tagit ställning till slutsatser om åtgärdens effekter vid
tillståndet.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
En systematisk beskrivning av biverkningar saknas för etsbroar med fler än
tre led. Generellt var den vanligaste komplikationen vid etsbroar att de lossnar medan frekvensen av biologiska biverkningar som karies och parodontit
var låg.
För övrig information, se bilaga ”Biverkningar relaterade till protetiska
material (inlägg, kronor, broar, proteser och implantat)”.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid flertandsluckor som ger funktionsstörningar har metallförstärkta etsbroar med mer än tre led en låg överlevnad efter fem år och en mycket låg
överlevnad efter tio år. Cirka 70 procent av etsbroarna med över tre led har
en överlevnad på fem år. Kostnaden för en emaljretinerad bro med fyra led
är cirka 6 000 kronor (enligt referensprislistan). Givet en funktionsperiod på
fem år är den årliga kostnaden cirka 1 714 kronor per bro i funktion. Kostnaden bedöms som låg per vunnen effekt i ett femårsperspektiv. Det finns
anledning att tro att behovet av frekventa recementeringar värderas negativt
hos patienten. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som
är baserad på en expertgruppsbedömning.
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Åtgärder vid entandslucka
I1.3
Tillstånd: Entandslucka i överkäkens frontsegment (3:a till 3:a)
som ger funktionsstörning
Åtgärd: Tandstödd bro
Rekommendation:

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Åtgärden tandstödd bro har en
mycket hög överlevnad och kan därmed positivt påverka den orala hälsan. Kostnaden har bedömts som låg per vunnen effekt. Effekten av åtgärden har bedömts
av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en måttlig grad av sjukdom eller vävnadsförlust, en måttlig till stor grad av nedsatt
förmåga att äta, tugga eller tala och en stor till mycket stor grad av påverkan
psykologiskt och socialt.
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Vilka studier ingår i granskningen?
Underlaget som har identifierats är inte av tillräcklig omfattning eller kvalitet för att Socialstyrelsen ska kunna evidensgradera slutsatserna. I stället har
en expertgrupp tagit ställning till behandlingens effekter.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

Vid entandsluckor i överkäkens frontsegment (3:a till 3:a) som ger funktionsstörningar ger behandlingar med tandstödda broar
 mycket hög broöverlevnad efter minst fem år (expertgruppsbedömning)
 tekniska och biologiska komplikationer (expertgruppsbedömning).
I litteratursökningen identifierades en studie [1]. Studien är en prospektiv
observationsstudie med en uppföljningstid om fem år på 91 broar, varav 49
är treledsbroar som är utförda i titan och porslin. Resultaten redovisades för
samtliga broar oavsett brostorlek. Som ett stöd för Socialstyrelsens bedömning har också ytterligare tio studier använts som har hämtats från ”tandstödd bro vid flertandslucka”.
Vid entandsluckor, 3-3 i överkäken, som ger funktionsstörningar, har en
hög andel (över 97 procent) av broarna som är utförda i titan och keramik en
funktionstid på minst fem år.
Socialstyrelsens expertgrupp har med stöd av beprövad erfarenhet och det
tillgängliga underlaget tagit ställning till slutsatser om åtgärdens effekter vid
tillståndet.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Porslinsfrakturer uppvisades i 13 procent för hela bromaterialet oavsett storlek på broarna. Totalt redovisades 91 broar oavsett storlek, varav karies redovisades i anslutning till åtminstone 7 stycken. 4 broar (4 procent) uppvisade endodontiska komplikationer, oavsett utsträckning på broarna.
För övrig information, se bilaga ”Biverkningar relaterade till protetiska
material (inlägg, kronor, broar, proteser och implantat)”.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid entandsluckor i överkäkens frontsegment (3:a till 3:a) som ger funktionsstörningar har tandstödda broar en mycket hög överlevnad efter minst
fem år i funktion. Kostnaden för åtgärden beräknas till 10 700 kronor (enligt
referensprislistan). Givet en funktionstid på minst fem år kan kostnaden per
år beräknas till högst 2 100 kronor vilket bedöms som en låg kostnad per
vunnen effekt. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som
är baserad på en expertgruppsbedömning.
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I1.4
Tillstånd: Entandslucka i överkäkens frontsegment (3:a till 3:a)
som ger funktionsstörning
Åtgärd: Tandstödd extensionsbro
Rekommendation:

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Åtgärden tandstödd extensionsbro
har en måttlig överlevnad och kan därmed positivt påverka den orala hälsan. Åtgärden har något sämre överlevnad jämfört med en bro utan någon extension.
Kostnaden har bedömts som låg per vunnen effekt. Effekten av åtgärden har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är
bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en måttlig grad av sjukdom eller vävnadsförlust, en måttlig till stor grad av nedsatt
förmåga att äta, tugga eller tala och en stor till mycket stor grad av påverkan
psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Underlaget som har identifierats är inte av tillräcklig omfattning eller kvalitet för att Socialstyrelsen ska kunna evidensgradera slutsatserna. I stället har
en expertgrupp tagit ställning till behandlingens effekter.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

Vid entandsluckor i överkäkens frontsegment (3:a till 3:a) som ger funktionsstörningar ger behandlingar med tandstödda broar med extensioner
 hög broöverlevnad efter fem år vid behandlingar på specialistkliniker
(expertgruppsbedömning)
 måttlig broöverlevnad efter tio år vid behandlingar på specialistkliniker
(expertgruppsbedömning)
 sämre broöverlevnad än för broar med ändstöd (expertgruppsbedömning)
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 sämre broöverlevnad då de distala ändstöden saknar vitalitet (expertgruppsbedömning)
 sämre broöverlevnad vid behandlingar i allmänpraktiken än vid specialistkliniker (expertgruppsbedömning).
Två systematiska översikter (från samma författargrupp) med metaanalyser
publicerade 2004 respektive 2008 identifierades. Studierna inkluderar 432
konstruktioner som följdes i minst fem år och 239 som följdes i tio år. Den
första [1] redovisade 13 studier enligt en sökning fram till och med april
2004; den andra [2] kompletterade sökningen fram till och med augusti
2007. Två svenska studier finns som har studerat resultaten på extensionsbroar som har utförts av allmäntandläkare. Den ena [3] är inkluderad i den
systematiska översikten medan den andra [4] inte är medtagen i någon systematisk översikt. Flertalet studier av tandförsedda broar med extensioner
fokuserar på friändstandlöshet (eller entandsluckor). Det framgår i allmänhet inte om det gäller flertandsluckor eller friändstandlöshet.
Tandstödda broar med extensioner hade enligt den första systematiska
översikten en beräknad överlevnad efter tio år på 82 procent (konfidensintervall 78–85). Lyckandefrekvensen (”success rate” = broar utan komplikationer) efter tio år var 63 procent (konfidensintervall 55–70 procent).
Den andra systematiska översikten redovisade en tioårsöverlevnad på 80
procent (konfidensintervall 75–84 procent). Resultaten är sämre än för broar
med ändstöd, särskilt i det längre perspektivet. Båda de svenska studierna
redovisar väsentligt sämre resultat än den systematiska översikten som förutom en studie [4] enbart innehåller patienter från specialist- och universitetskliniker. Den sistnämnda studien visar att efter 14 år hade 12 procent av
broarna med ändstöd förlorats mot 33 procent av extensionsbroarna. En annan studie [3] redovisar 293 broar som undersöktes 6–7 år efter behandlingen, uppdelade i ungefär lika stora grupper (enbart ändstöd, ett extensionsled
och två extensionsled). De tekniska komplikationerna (lossnande och frakturer av stödtänder och/eller broarna) var 8 procent, 16 procent respektive 34
procent i de tre grupperna.
Socialstyrelsens expertgrupp har med stöd av beprövad erfarenhet och det
tillgängliga underlaget tagit ställning till slutsatser om åtgärdens effekter vid
tillståndet.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Förlust av pulpavitaliteten var den vanligaste biologiska komplikationen (33
procent) följt av karies på stödtänderna (9 procent). Efter tio år hade 3 procent av broarna förlorats på grund av karies och 1 procent på grund av parodontit. Bland de tekniska komplikationerna var förluster av retentionen vanligast (16 procent) följt av materialfrakturer (6 procent). Frakturer av stödtänderna drabbade 3 procent, vilket resulterade i att 2 procent av broarna
förlorades under en tioårsperiod.
För övrig information, se bilaga ”Biverkningar relaterade till protetiska
material (inlägg, kronor, broar, proteser och implantat)”.
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Hälsoekonomisk bedömning
Vid entandsluckor i överkäkens frontsegment (3:a till 3:a) som ger funktionsstörningar ger behandlingar med tandstödda broar med extensioner en
hög broöverlevnad efter fem år och en måttlig broöverlevnad efter tio år.
Behandlingar med tandstödda broar med extensioner har sämre överlevnad
än broar med ändstöd. Kostnaden för åtgärden beräknas till 10 700 kronor
(enligt referensprislistan). I åtgärden ingår kostnaden för två tandstödda
kronor samt ett friändsled. Givet att behandlingseffekten är cirka 20 procent
lägre för en extensionsbro jämfört med en bro med ändstöd ökar kostnaden
för extensionsbron med 400 kronor till 2 500 kronor per år. Kostnaden bedöms som låg per vunnen effekt. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av
en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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I1.5
Tillstånd: Entandslucka i överkäkens frontsegment (3:a till 3:a)
som ger funktionsstörning
Åtgärd: Etsbro – metallförstärkt
Rekommendation:

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Åtgärden metallförstärkt etsbro har
en låg till måttlig överlevnad. Det finns risk för att konstruktionen lossar och kräver recementering. Kostnaden har bedömts som låg per vunnen effekt. Effekten
av åtgärden har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en måttlig grad av sjukdom eller vävnadsförlust, en måttlig till stor grad av nedsatt
förmåga att äta, tugga eller tala och en stor till mycket stor grad av påverkan
psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Underlaget som har identifierats är inte av tillräcklig kvalitet för att Socialstyrelsen ska kunna evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp
tagit ställning till behandlingens effekter.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

Vid entandsluckor i överkäkens frontsegment (3:a till 3:a) som ger funktionsstörningar ger behandlingar med metallförstärkta etsbroar
 mycket låg broöverlevnad efter fem år exklusive recementering (expertgruppsbedömning)
 måttlig till hög broöverlevnad efter fem år inklusive recementering (expertgruppsbedömning)
 mycket hög andel lossade broar inom fem år (expertgruppsbedömning)
 tekniska (porslinsfrakturer), biologiska (karies) och estetiska (missfärgningar) komplikationer (expertgruppsbedömning).
Litteratursökningen identifierade en översikt [1] med 17 inkluderade studier
(inga randomiserade kontrollerade studier), varav 9 prospektiva och 8 retrospektiva. Samtliga studier är utförda inom de senaste 20 åren med en
medelobservationstid på över fem år. Antalet patienter i studierna var totalt
cirka 1 500 och broarma som studerades var placerade i båda käkarna, såväl
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anteriort som posteriort. Flertalet studier redovisar etsbroar som är retinerade på preparerade stödtänder. Patienternas ålder var 13–78 år. Samtliga
studier rapporterade överlevnaden (”survival”) för konstruktionen som huvudeffektmått. Ingen studie rapporterade lyckandefrekvensen (”success”).
Några studier redovisar även andra effektmått som tekniska, biologiska och
estetiska komplikationer. Exempel på tekniska komplikationer är lossade
konstruktioner, exempel på biologiska komplikationer är karies och exempel
på estetiska komplikationer är missfärgningar av stödtänderna.
Sökningen identifierade två retrospektiva [2, 3] studier som inte redovisades i översiktsartikeln [3] eller redovisades felaktigt [2]. I den första ingår
264 patienter med 325 etsbroar utförda i tre olika material med olika utformning avseende retentionen (nätretention, etsade, blästrade och silicoating) och som var cementerade med olika cement. Överlevnaden rapporterades till 76 procent efter fem år då recementerade broar har inkluderats. Efter
tio år var överlevnaden 60 procent då recementerade broar har inkluderats.
I den andra ingår 1 637 etsbroar utförda i fyra olika material med olika utformning avseende retentionen (nätretention, etsade, blästrade och silicoating eller annat) och som var cementerade med olika cement. Överlevnaden
var 66 procent efter fem år, inklusive recementerade broar.
Vid entandsluckor i överkäkens frontsegment har en måttlig till hög andel, 76–88 procent, av etsbroarna (inklusive recementerade broar) en funktionstid på minst fem år. Om de recementerade etsbroarna exkluderas så
hade en mycket låg till låg andel, 60–66 procent av de etsbroarna, en funktionstid på minst fem år. En hög andel av etsbroarna hade lossat inom fem år,
19–40 procent (medelvärde 19 procent i systematisk översikt).
Socialstyrelsens expertgrupp har med stöd av beprövad erfarenhet och
tillgängligt underlag tagit ställning till slutsatser om åtgärdens effekter vid
tillståndet.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Karies på brostöden som ett resultat av lossade broar har redovisats i en studie. Andelen brostöd som har karierats på grund av lossnade broar är inte
alltid redovisat.
För övrig information, se bilaga ”Biverkningar relaterade till protetiska
material (inlägg, kronor, broar, proteser och implantat)”.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid entandsluckor i överkäkens frontsegment (3:a till 3:a), som ger funktionsstörningar, ger behandlingar med metallförstärkta etsbroar, inklusive
recementering, en måttlig till hög broöverlevnad efter en funktionstid på
minst fem år. Exkluderas de broar som recementeras är femårsöverlevnaden
cirka 20 procentenheter lägre. Kostnaden för en metallförstärkt etsbro är
cirka 3 000 kronor (enligt en referensprislista). Kostnaden i ett femårsperspektiv bedöms som låg per vunnen effekt. Det finns dock anledning att tro
att behovet av en frekvent recementering och en eventuell försämrad estetik
värderas negativt hos patienten. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av
en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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I1.6
Tillstånd: Entandslucka i överkäkens frontsegment (3:a till 3:a)
som ger funktionsstörning
Åtgärd: Etsbro – fiberförstärkt
Rekommendation:

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Åtgärden fiberförstärkt etsbro har en
låg till måttlig överlevnad och sämre överlevnad än en metallförstärkt etsbro.
Skillnader i estetik kan tala för behandlingen om etsbron är ett alternativ. Kostnaden har bedömts som låg per vunnen effekt. Effekten av åtgärden har bedömts av
Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en måttlig grad av sjukdom eller vävnadsförlust, en måttlig till stor grad av nedsatt
förmåga att äta, tugga eller tala och en stor till mycket stor grad av påverkan
psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Underlaget som har identifierats är inte av tillräcklig kvalitet för att Socialstyrelsen ska kunna evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp
tagit ställning till behandlingens effekter.

852

Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

Vid entandsluckor i överkäkens frontsegment (3:a till 3:a) som ger funktionsstörningar ger behandlingar med fiberförstärkta etsbroar
 utan recementering en mycket låg broöverlevnad efter fem år, vilket är
sämre än för metallförstärkta etsbroar (expertgruppsbedömning)
 en mycket hög andel lossade broar inom fem år (expertgruppsbedömning)
 frekventa tekniska (fasadfrakturer och delaminering) och biologiska (karies) komplikationer (expertgruppsbedömning).
Litteratursökningen identifierade en prospektiv [1] studie. I studien ingår 52
patienter med 60 glasfiberförstärka kompositbroar i fronten, varav 57 broar i
överkäken. Överlevnaden var 64 procent efter fem år och 45 procent success
(lyckande utan komplikationer) efter 5 år. Delaminering var den vanligaste
orsaken till misslyckande.
Vid entandsluckor anteriort i överkäken har en låg till hög andel (74–92
procent) av alla resinretinerade helkeramiska broar en funktionstid på minst
fem år. Vid entandsluckor anteriort i överkäken har en mycket låg till låg
andel (60–66 procent) av de resinretinerade fiberförstärkta broarna (exklusive recementerade broar) en funktionstid på minst fem år.
Socialstyrelsens expertgrupp har med stöd av beprövad erfarenhet och det
tillgängliga underlaget tagit ställning till slutsatser om åtgärdens effekter vid
tillståndet.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Karies på brostöden som ett resultat av en lossad bro har redovisats i en studie. Andelen brostöd som har karierats på grund av en lossnad bro är inte
alltid redovisat.
För övrig information, se bilaga ”Biverkningar relaterade till protetiska
material (inlägg, kronor, broar, proteser och implantat)” samt bilaga ”Biverkningar och yrkesrelaterade besvär relaterade till komposit och glasjonomer”.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid entandsluckor i överkäkens frontsegment (3:a till 3:a) som ger funktionsstörningar ger behandlingar med fiberförstärkta etsbroar, inklusive recementering, en måttlig till hög broöverlevnad efter en funktionstid på minst
fem år. Exkluderas recementering är broöverlevnaden mycket låg efter en
funktionstid på minst fem år. Kostnaden för en fiberförstärkt etsbro skattas
till 2 000–3 000 kronor (enligt referensprislistan, utifrån att åtgärden tar
cirka 60–75 minuter, inklusive materialkostnad). Kostnaden bedöms som
låg per vunnen effekt. Det finns dock anledning att tro att behovet av en
frekvent recementering värderas negativt hos patienten. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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I1.7
Tillstånd: Entandslucka i överkäkens frontsegment (3:a till 3:a)
som ger funktionsstörning
Åtgärd: Implantatstödd krona
Rekommendation:

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Åtgärden implantatstödd krona har
en hög överlevnad och kan därmed positivt påverka den orala hälsan. Kostnaden
har bedömts som låg per vunnen effekt. Effekten av åtgärden har bedömts av
Socialstyrelsens expertgrupp och med stöd från ett vetenskapligt underlag.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en måttlig grad av sjukdom eller vävnadsförlust, en måttlig till stor grad av nedsatt
förmåga att äta, tugga eller tala och en stor till mycket stor grad av påverkan
psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
SBU [1] redovisar slutsatser avseende konstruktions- och implantatöverlevnaden vid enstaka tandförluster oberoende av position. SBU:s underlag utgörs av två prospektiva observationsstudier och en retrospektiv observationsstudie.
Socialstyrelsens litteratursökning identifierade en systematisk översikt [2]
med 26 inkluderade studier, 21 prospektiva och 5 retrospektiva. Samtliga
studier var utförda inom de senaste tio åren med en observationstid på i medeltal över fem år. Antalet patienter i studierna var totalt 2 130 och antalet
singelimplantat som studerades var 1 558, med placering i både över- och
underkäken samt i front- och sidosegmenten. Patienternas ålder var 13–94
år. Samtliga studier rapporterade överlevnaden (”survival”) för implantaten
och den protetiska konstruktionen som huvudeffektmått. Några studier re-
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dovisar även andra effektmått som tekniska och biologiska komplikationer.
En senare systematisk översikt [3] som inkluderar fyra studier om implantatstödd krona, ger stöd för slutsatsen om kronöverlevnad efter fem år.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

 Det finns ett begränsat vetenskapligt underlag för att den implantatstödda
kronans överlevnad är över 90 procent vid behandling av patienter med
enstaka tandförluster, efter fem år (SBU ⊕⊕ΟΟ).
 Det finns ett begränsat vetenskapligt underlag för att implantatets överlevnad är nära 100 procent och risken för marginala benförluster (> 2
mm) är mindre än 5 procent vid behandling av patienter med enstaka
tandförluster med implantatstödda kronor, vid en uppföljningstid om
minst fem år (SBU ⊕⊕ΟΟ).
Vid entandsluckor i överkäkens frontsegment (3:a till 3:a) som ger funktionsstörningar
 förekommer tekniska komplikationer (retentionsförluster och frakturer)
mer frekvent för implantatstödda kronor jämfört med tandstödda broar
(expertgruppsbedömning)
 ger behandlingar med implantatstödda kronor en låg frekvens av benförluster runt implantaten samt en liten omfattning av mjukvävnadspåverkan
(fistuleringar) och infrapositioner (låg evidensstyrka).
Överlevnaden (”survival”) för den protetiska konstruktionen efter fem år var
i genomsnitt 95 procent och för implantaten i genomsnitt 97 procent (konfidensintervall 93–96 respektive 96–98 procent). För metallkeramiska kronor
var den 95 procent och för helkeramik 91 procent (konfidensintervall 94–97
respektive 87–94 procent).
Saknas någon information i studierna?
Uppgifter saknas om andelen kronor som uppvisar mindre porslinsfrakturer,
andelen kronor i infraposition efter fem år, samt biologiska komplikationer i
form av periimplantit. Uppgifter om var i käkarna komplikationerna sker
saknas i de flesta studier. Studierna rapporterar endast ”survival” men inte
”success”. Studierna skiljer inte på vilken käke eller var i käkarna implantatet finns.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
En studie rapporterar benförluster vid granntänderna. Fistuleringar i området
för implantaten finns rapporterade. Tendenser till ”ankylos och kortare tänder” för implantatstödda kronor finns beskrivna. En del tekniska komplikationer har inträffat i form av lossade distansskruvar (6 procent), lossade cementerade kronor (6 procent) och frakturer av fasadmaterialet (5 procent).
Biologiska komplikationer som effekter på mjukvävnaden kring implantaten
(”periimplant mucosal leasion”) rapporterades vid 10 procent av implanta-
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ten och 6 procent av implantaten uppvisar en benförlust på över 2 mm efter
fem år. Det finns inga beskrivna mjukvävnads- eller hårdvävnadskomplikationer vid granntänderna.
För övrig information, se bilaga ”Biverkningar relaterade till protetiska
material (inlägg, kronor, broar, proteser och implantat)”.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid entandsluckor i överkäkens frontsegment (3:a till 3:a), som ger funktionsstörningar, ger behandlingar med implantatstödda kronor en hög femårsöverlevnad såväl för implantaten som för de protetiska konstruktionerna.
Givet en funktionstid på minst fem år beräknas kostnaden för denna åtgärd
till cirka 13 000 kronor (enligt referensprislistan) och kostnaden per år kan
därmed beräknas till högst 2 600 kronor, vilket bedöms som en låg kostnad
per vunnen effekt. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning
som är baserad på expertgruppens slutsats.
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I2.3
Tillstånd: Entandslucka i underkäkens frontsegment (3:a till 3:a)
som ger funktionsstörning
Åtgärd: Tandstödd bro
Rekommendation:

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Åtgärden tandstödd bro har en
mycket god överlevnad och kan därmed positivt påverka den orala hälsan. Kostnaden har bedömts som låg per vunnen effekt. Effekten av åtgärden har bedömts
av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en måttlig grad av sjukdom eller vävnadsförlust, en måttlig till stor grad av nedsatt
förmåga att äta, tugga eller tala och en stor till mycket stor grad av påverkan
psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Underlaget som har identifierats är inte av tillräcklig omfattning eller kvalitet för att Socialstyrelsen ska kunna evidensgradera slutsatserna. I stället har
en expertgrupp tagit ställning till behandlingens effekter.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

Vid entandsluckor i underkäkens frontsegment (3:a till 3:a) som ger funktionsstörningar ger behandlingar med tandstödda broar
 mycket hög broöverlevnad efter minst fem år (expertgruppsbedömning).
 tekniska och biologiska komplikationer (expertgruppsbedömning).
I litteratursökningen identifierades en studie [1]. Studien är en prospektiv
observationsstudie med en uppföljningstid om fem år på 91 broar, varav 49
är treledsbroar utförda i titan och porslin. Resultaten redovisades för samtliga broar oavsett brostorlek. Som ett stöd för Socialstyrelsens bedömning
har också ytterligare tio studier använts som har hämtats från ”tandstödd bro
vid flertandslucka”.
Vid entandsluckor i överkäkens frontsegment (3:a till 3:a) som ger funktionsstörningar har en hög andel (≥ 97 procent) av broarna som är utförda i
titan och keramik en funktionstid på minst fem år.
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Socialstyrelsens expertgrupp har med stöd av beprövad erfarenhet och det
tillgängliga underlaget tagit ställning till slutsatser om åtgärdens effekter vid
tillståndet.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Porslinsfrakturer uppvisades i 13 procent av hela bromaterialet, oavsett storlek på broarna. Totalt redovisades 91 broar, oavsett storlek, varav karies
redovisades i anslutning till åtminstone 7 stycken. 4 broar (4 procent) uppvisade endodontiska komplikationer, oavsett storlek på broarna.
För övrig information, se bilaga ”Biverkningar relaterade till protetiska
material (inlägg, kronor, broar, proteser och implantat)”.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid entandsluckor i underkäkens frontsegment (3:a till 3:a), som ger funktionsstörningar, ger behandlingar med tandstödda broar en mycket hög överlevnad efter minst fem år i funktion. Kostnaden för åtgärden beräknas till
10 700 kronor (enligt referensprislistan). Givet en funktionstid på minst fem
år kan kostnaden per år beräknas till högst 2 100 kronor, vilket bedöms som
en låg kostnad per vunnen effekt. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av
en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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I2.4
Tillstånd: Entandslucka i underkäkens frontsegment (3:a till 3:a)
som ger funktionsstörning
Åtgärd: Tandstödd extensionsbro
Rekommendation:

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Åtgärden tandstödd extensionsbro
har en måttlig överlevnad och kan därmed positivt påverka den orala hälsan. Åtgärden har något sämre överlevnad jämfört med en bro utan någon extension.
Kostnaden har bedömts som låg per vunnen effekt. Effekten av åtgärden har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är
bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en måttlig grad av sjukdom eller vävnadsförlust, en måttlig till stor grad av nedsatt
förmåga att äta, tugga eller tala och en stor till mycket stor grad av påverkan
psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Underlaget som har identifierats är inte av tillräcklig omfattning eller kvalitet för att Socialstyrelsen ska kunna evidensgradera slutsatserna. I stället har
en expertgrupp tagit ställning till behandlingens effekter.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

Vid entandsluckor i underkäkens frontsegment (3:a till 3:a) som ger funktionsstörningar ger behandlingar med tandstödda broar med extensioner
 hög broöverlevnad efter fem år vid behandlingar som är utförda vid specialistkliniker (expertgruppsbedömning)
 måttlig broöverlevnad efter tio år vid behandlingar som är utförda vid
specialistkliniker (expertgruppsbedömning)
 sämre broöverlevnad än för broar med ändstöd (expertgruppsbedömning)
 sämre broöverlevnad vid behandlingar i allmänpraktiken än vid specialistkliniker (expertgruppsbedömning)
 sämre broöverlevnad då de distala ändstöden saknar vitalitet (expertgruppsbedömning).
Två systematiska översikter (från samma författargrupp) med metaanalyser
publicerade 2004 respektive 2008 har identifierats. Studierna inkluderar 432
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konstruktioner följda över minst fem år och 239 följda över tio år. Den
första [1] redovisade 13 studier enligt en sökning fram till och med april
2004; den andra [2] kompletterade sökningen fram till och med augusti
2007. Två svenska studier finns som har studerat resultaten på extensionsbroar som har utförts av allmäntandläkare. Den ena [3] är inkluderad i den
systematiska översikten medan den andra [4] inte är medtagen i någon systematisk översikt. Flertalet studier av tandförsedda broar med extensioner
fokuserar på friändstandlöshet (eller entandsluckor). Det framgår i allmänhet inte om det gäller flertandsluckor eller friändstandlöshet.
Tandstödda broar med extensioner hade enligt den första systematiska
översikten en beräknad överlevnad efter tio år på 82 procent (konfidensintervall 78–85). Lyckandefrekvensen (”success rate” = broar utan komplikationer) efter tio år var 63 procent (konfidensintervall 55–70 procent).
Den andra systematiska översikten redovisade en tioårsöverlevnad på 80
procent (konfidensintervall 75–84 procent). Resultaten är sämre än för broar
med ändstöd, särskilt i det längre perspektivet. Båda de svenska studierna
redovisar väsentligt sämre resultat än den systematiska översikten, som förutom en studie [4] enbart innehåller patienter från specialist- och universitetskliniker. Den sistnämnda studien visar att efter 14 år hade 12 procent av
broarna med ändstöd förlorats, mot 33 procent av extensionsbroarna. En
annan studie [3] redovisar 293 broar som undersöktes 6–7 år efter behandlingen, uppdelade i ungefär lika stora grupper (enbart ändstöd, ett extensionsled och två extensionsled). De tekniska komplikationerna (lossnande
och frakturer av stödtänderna och/eller broarna) var 8 procent, 16 procent
respektive 34 procent i de tre grupperna.
Socialstyrelsens expertgrupp har med stöd av beprövad erfarenhet och det
tillgängliga underlaget tagit ställning till slutsatser om åtgärdens effekter vid
tillståndet.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Förluster av pulpavitaliteten var den vanligaste biologiska komplikationen
(33 procent) följt av karies på stödtänderna (9 procent). Efter tio år hade 3
procent av broarna förlorats på grund av karies och 1 procent på grund av
parodontit. Bland de tekniska komplikationerna var förluster av retentionen
vanligast (16 procent) följt av materialfrakturer (6 procent). Frakturer av
stödtänderna skedde i 3 procent av fallen, vilket resulterade i att 2 procent
av broarna förlorades under en tioårsperiod.
För övrig information, se bilaga ”Biverkningar relaterade till protetiska
material (inlägg, kronor, broar, proteser och implantat)”.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid entandsluckor i underkäkens frontsegment (3:a till 3:a), som ger funktionsstörningar, ger behandlingar med tandstödda broar med extensioner en
hög överlevnad efter fem år och en måttlig överlevnad efter tio år. Behandlingar med tandstödda broar med extensioner har sämre överlevnad än broar
med ändstöd. Kostnaden för åtgärden beräknas till 10 700 kronor (enligt
referensprislistan). I åtgärden ingår kostnaden för två tandstödda kronor
samt ett friändsled. Givet att behandlingseffekten är cirka 20 procent lägre
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för extensionsbroar jämfört med broar med ändstöd ökar kostnaden för en
extensionsbro med 400 kronor till 2 500 kronor per år. Kostnaden bedöms
som låg per vunnen effekt. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en
skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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I2.5
Tillstånd: Entandslucka i underkäkens frontsegment (3:a till 3:a)
som ger funktionsstörning
Åtgärd: Etsbro – metallförstärkt
Rekommendation:

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Åtgärden metallförstärkt etsbro har
en låg till måttlig överlevnad. Det finns en risk för att konstruktionen lossar och
kräver recementering. Kostnaden har bedömts som låg per vunnen effekt. Effekten av åtgärden har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en måttlig grad av sjukdom eller vävnadsförlust, en måttlig till stor grad av nedsatt
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förmåga att äta, tugga eller tala och en stor till mycket stor grad av påverkan
psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Underlaget som har identifierats är inte av tillräcklig omfattning eller kvalitet för att Socialstyrelsen ska kunna evidensgradera slutsatserna. I stället har
en expertgrupp tagit ställning till behandlingens effekter.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

Vid entandsluckor i underkäkens frontsegment (3:a till 3:a) som ger funktionsstörningar ger behandlingar med metallförstärkta etsbroar
 mycket låg broöverlevnad efter fem år, exklusive recementering (expertgruppsbedömning)
 måttlig till hög broöverlevnad efter fem år, inklusive recementering (expertgruppsbedömning)
 mycket hög andel lossade broar inom fem år (expertgruppsbedömning)
 tekniska (porslinsfrakturer), biologiska (karies) och estetiska (missfärgningar) komplikationer (expertgruppsbedömning).
Litteratursökningen identifierade en översikt [1] med 17 inkluderade studier
(inga randomiserade kontrollerade studier), varav 9 var prospektiva och 8
retrospektiva. Samtliga studier var utförda inom de senaste 20 åren med en
medelobservationstid på över 5 år. Antalet patienter i studierna var totalt
cirka 1 500 och broarna som studerades var placerade i båda käkarna, såväl
anteriort som posteriort. Flertalet studier redovisar etsbroar som är retinerade på preparerade stödtänder. Patienternas ålder var 13–78 år. Samtliga
studier rapporterade överlevnaden (”survival”) för konstruktionen som huvudeffektmått. Ingen studie rapporterade lyckandefrekvensen (”success”).
Några studier redovisar även andra effektmått som tekniska, biologiska och
estetiska komplikationer. Exempel på tekniska komplikationer är lossade
konstruktioner, exempel på biologiska komplikationer är karies och exempel
på estetiska komplikationer är missfärgningar av stödtänderna.
Sökningen identifierade två retrospektiva [2, 3] studier som inte redovisades i översiktsartikeln [3] eller redovisades felaktigt [2]. I den första ingår
264 patienter med 325 etsbroar utförda i tre olika material med olika utformning avseende retentionen (nätretention, etsade, blästrade och silicoating) och som var cementerade med olika cement. Överlevnaden rapporterades till 76 procent efter fem år då recementerade broar inkluderades. Efter
tio år var överlevnaden 60 procent då recementerade broar inkluderades.
I den andra ingår 1 637 etsbroar utförda i fyra olika material med olika utformning avseende retentionen (nätretention, etsade, blästrade och silicoating, annat) och som var cementerade med olika cement. Överlevnaden var
66 procent efter fem år, inklusive recementerade broar.
Vid entandsluckor i överkäkens frontsegment har en måttlig till hög andel
(76–88 procent) av etsbroarna, inklusive recementerade broar, en funktions-

862

tid på minst fem år. Om de recemnterade etsbroarna exkluderas hade en
mycket låg till låg andel (60–66 procent) av de etsbroarna, en funktionstid
på minst fem år. En hög andel av etsbroarna, 19–40 procent, har lossat inom
fem år.
Socialstyrelsens expertgrupp har med stöd av beprövad erfarenhet och det
tillgängliga underlaget tagit ställning till slutsatser om åtgärdens effekter vid
tillståndet.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Karies på brostöden som ett resultat av en lossad bro har redovisats i en studie. Andelen brostöd som har karierats på grund av lossnade broar är inte
alltid redovisat.
För övrig information, se bilaga ”Biverkningar relaterade till protetiska
material (inlägg, kronor, broar, proteser och implantat)”.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid entandsluckor i underkäkens frontsegment (3:a till 3:a), som ger funktionsstörningar, ger behandlingar med metallförstärkta etsbroar, inklusive
recementering, en måttlig till hög broöverlevnad efter en funktionstid på
minst fem år. Exkluderas de broar som recementeras är femårsöverlevnaden
cirka 20 procentenheter lägre. Kostnaden för en metallförstärkt etsbro är
cirka 3 000 kronor (enligt referensprislistan). Kostnaden i ett femårsperspektiv bedöms låg per vunnen effekt. Det finns dock anledning att tro att
behovet av frekventa recementeringar och en eventuell försämrad estetik
värderas negativt hos patienten. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av
en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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I2.6
Tillstånd: Entandslucka i underkäkens frontsegment (3:a till 3:a)
som ger funktionsstörning
Åtgärd: Etsbro – fiberförstärkt
Rekommendation:

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Åtgärden fiberförstärkt etsbro har en
låg till måttlig överlevnad och sämre överlevnad än en metallförstärkt etsbro.
Skillnader i estetik kan tala för behandlingen om en etsbro är ett alternativ. Kostnaden har bedömts som låg per vunnen effekt. Effekten av åtgärden har bedömts
av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en måttlig grad av sjukdom eller vävnadsförlust, en måttlig till stor grad av nedsatt
förmåga att äta, tugga eller tala och en stor till mycket stor grad av påverkan
psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Underlaget som har identifierats är inte av tillräcklig kvalitet för att Socialstyrelsen ska kunna evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp
tagit ställning till behandlingens effekter.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser

Vid entandsluckor i underkäkens frontsegment (3:a till 3:a) som ger funktionsstörningar ger behandlingar med fiberförstärkta etsbroar
 mycket låg broöverlevnad efter fem år, exklusive recementering, vilket är
sämre än för metallförstärkta etsbroar (expertgruppsbedömning)
 mycket hög andel lossade broar inom fem år (expertgruppsbedömning)
 frekventa tekniska (fasadfrakturer och delaminering) och biologiska (karies) komplikationer (expertgruppsbedömning).
Litteratursökningen identifierade en prospektiv [1] studie. I studien ingår 52
patienter med 60 glasfiberförstärkta kompositbroar i fronten, varav 57 broar
i överkäken. Överlevnaden var 64 procent efter fem år och 45 procent success (lyckandefrekvens utan komplikationer) efter fem år. Delaminering var
den vanligaste orsaken till misslyckandet.
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Vid entandsluckor anteriort i överkäken har en låg till hög andel (74–92
procent) av alla resinretinerade helkeramiska broar en funktionstid på minst
fem år. Vid entandsluckor anteriort i överkäken har en mycket låg till låg
andel (60–66 procent) av de resinretinerade fiberförstärkta broarna (exklusive recementerade broar) en funktionstid på minst fem år.
Socialstyrelsens expertgrupp har med stöd av beprövad erfarenhet och det
tillgängliga underlaget tagit ställning till slutsatser om åtgärdens effekter vid
tillståndet.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Karies på brostöden som ett resultat av en lossad bro har redovisats i en studie. Andelen brostöd som har karierats på grund av en lossnad bro är inte
alltid redovisat.
För övrig information, se bilaga ”Biverkningar relaterade till protetiska
material (inlägg, kronor, broar, proteser och implantat)” och bilaga ”Biverkningar och yrkesrelaterade besvär relaterade till komposit och glasjonomer”.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid entandsluckor i underkäkens frontsegment (3:a till 3:a), som ger funktionsstörningar, ger behandlingar med fiberförstärkta etsbroar, inklusive recementering, en måttlig till hög broöverlevnad efter en funktionstid på minst
fem år. Exkluderas recementering är broöverlevnaden mycket låg efter en
funktionstid på minst fem år. Kostnaden för en fiberförstärkt etsbro skattas
till 2 000–3 000 kronor (enligt referensprislistan, utifrån att åtgärden tar
cirka 60–75 minuter, inklusive materialkostnad). Kostnaden bedöms som
låg per vunnen effekt. Det finns dock anledning att tro att behovet av frekventa recementeringar värderas negativt hos patienten. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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I2.7
Tillstånd: Entandslucka i underkäkens frontsegment (3:a till 3:a)
som ger funktionsstörning
Åtgärd: Implantatstödd krona
Rekommendation:

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Åtgärden implantatstödd krona har
en hög överlevnad och kan därmed positivt påverka den orala hälsan. Åtgärden
har en högre komplikationsrisk jämfört med tandstödda konstruktioner. Kostnaden har bedömts som måttlig per vunnen effekt. Effekten av åtgärden har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp och med stöd från ett vetenskapligt underlag.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en måttlig grad av sjukdom eller vävnadsförlust, en måttlig till stor grad av nedsatt
förmåga att äta, tugga eller tala och en stor till mycket stor grad av påverkan
psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
SBU [1] redovisar slutsatser avseende konstruktions- och implantatöverlevnaden vid enstaka tandförluster, oberoende av position. SBU:s underlag
utgörs av två prospektiva observationsstudier och en retrospektiv observationsstudie.
Vilken effekt har åtgärden
Slutsatser:

 Det finns ett begränsat vetenskapligt underlag för att implantatstödda
kronors överlevnad är över 90 procent vid behandling av patienter med
enstaka tandförluster, efter fem år (SBU ⊕⊕ΟΟ).
 Det finns ett begränsat vetenskapligt underlag för att implantatens överlevnad är nära 100 procent och risken för marginala benförluster (> 2
mm) är mindre än 5 procent vid behandlingar av patienter med enstaka
tandförluster med implantatstödda kronor, vid en uppföljningstid om
minst fem år (SBU ⊕⊕ΟΟ).
Vid entandsluckor i underkäkens frontsegment (3:a till 3:a) som ger funktionsstörningar
 ger behandlingar med implantatstödda kronor en högre komplikationsrisk
jämfört med tandstödda broar (expertgruppsbedömning)

866

 förekommer tekniska komplikationer (retentionsförluster och frakturer)
mer frekvent för implantatstödda kronor jämfört med tandstödda broar
(expertgruppsbedömning)
 förekommer biologiska komplikationer i form av benförluster och mjukvävnadspåverkan vid behandlingar med implantatstödda kronor (expertgruppsbedömning).
Socialstyrelsen identifierade tre systematiska översikter i litteratursökningen
[2-4]. De systematiska översikterna redovisar stora patientmaterial där dock
implantat placerade i båda käkarna, såväl anteriort som posteriort, ingår. I
underlaget har de implantatstödda kronornas placering i underkäken inte
redovisats, varför slutsatserna är en extrapolering. Success (lyckandefrekvens utan komplikationer) och survival (överlevnad) redovisas inte separat,
varför endast värdena för överlevnaden kan användas. Den kumulativa överlevnaden av implantaten var över 90 procent efter fem år. Motsvarande värden för kronersättningar på implantaten var också över 90 procent efter fem
år. Översikterna har också utgjort underlag för en expertgruppsbedömning
av behandlingens tekniska och biologiska komplikationer.
Saknas någon information i studierna?
Uppgifter om flera avgörande effektmått saknas. Det saknas uppgifter om
andel kronor som uppvisar mindre porslinsfrakturer eller som uppvisar infrapositioner efter fem år, samt om biologiska komplikationer i form av periimplantit. Uppgifter om var i käkarna komplikationerna sker saknas i de
flesta studier.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Benförluster överstigande 2 mm registrerades för 6 procent av implantaten
under fem års observation. Andelen lossade protetiska komponenter i upp
till fem år var 0–20 procent.
För övrig information, se bilaga ”Biverkningar relaterade till protetiska
material (inlägg, kronor, broar, proteser och implantat)”.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid entandsluckor i underkäkens frontsegment (3:a till 3:a) som ger funktionsstörningar ger behandlingar med implantatstödda kronor en hög femårsöverlevnad såväl för implantaten som för de protetiska konstruktionerna.
Givet en funktionstid på minst fem år beräknas kostnaden för denna åtgärd
till 13 000 kronor (enligt referensprislistan). Det föreligger en ökad risk för
komplikationer för implantatbehandlingar i underkäksfronten, vilket är svårt
att värdera. Med hänsyn tagen till komplikationsrisken bedöms kostnaden
som måttlig per vunnen effekt. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av
en skattning som är baserad på expertgruppsbedömning och slutsatser.
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I3.3
Tillstånd: Entandslucka i sidosegment som ger funktionsstörning
Åtgärd: Tandstödd bro
Rekommendation:

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en måttlig påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 5 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Åtgärden tandstödd bro har en
mycket hög överlevnad och kan därmed positivt påverka den orala hälsan. Broar i
metallkeramik har högre överlevnad jämfört med broar i kärnförstärkt helkeramik. Kostnaden har bedömts som låg per vunnen effekt. Effekten av åtgärden har
bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är
bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en måttlig påverkan på oral hälsa till följd av en måttlig
grad av sjukdom eller vävnadsförlust, en liten till måttlig grad av nedsatt
förmåga att äta, tugga eller tala och en måttlig till stor grad av påverkan
psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Underlaget som har identifierats är inte av tillräcklig omfattning eller kvalitet för att Socialstyrelsen ska kunna evidensgradera slutsatserna. I stället har
en expertgrupp tagit ställning till behandlingens effekter.

868

Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

Vid entandsluckor i sidosegmenten som ger funktionsstörningar ger behandlingar med tandstödda broar
 mycket hög broöverlevnad efter minst fem år (expertgruppsbedömning)
 utförda i metallkeramik högre broöverlevnad jämfört med broar utförda i
kärnförstärkt helkeramik (expertgruppsbedömning)
 tekniska (ytfrakturer på porslin och lossade broar) och biologiska (karies)
komplikationer (expertgruppsbedömning).
Underlaget består av tre prospektiva observationsstudier med en uppföljningstid på minst fem år [1-3]. En studie [1] avser metallkeramiska broar
och två studier [2, 3] avser helkeramiska broar. Sammantaget redovisas 88
treledsbroar i studierna, varav 49 stycken är utförda i titan och porslin, 19 är
utförda i kärnförstärkt helkeramik (zirkoniumdioxid) [2] och 20 stycken är
utförda i aluminiumoxid (In-Ceram Alumina) [3]. Samtliga tre studier redovisar en överlevnad på minst fem år för över 90 procent av alla utförda treledsbroar, oavsett material och position. Över 97 procent av broarna utförda
i titan och keramik (49 stycken) har en överlevnad på minst fem år. För
broar utförda i kärnförstärkt helkeramik (19 stycken) har en hög andel, över
90 procent, en överlevnad på minst fem år.
Resultaten från ovanstående studier överensstämmer med resultaten från
större studier (se tandstödd bro vid flertandslucka) innehållande varierande
utsträckning på tandförlusterna (>1). Socialstyrelsens expertgrupp har med
stöd av beprövad erfarenhet och det tillgängliga underlaget tagit ställning till
slutsatser om åtgärdens effekter vid tillståndet.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Porslinsfrakturer uppstod i 13 procent av de behandlade fallen i en studie [1]
och i 2 av 20 fall i en studie [3]. En studie rapporterar [1] att 7 patienter fick
karies i anslutning till broarna och att 4 behandlade fall (4 procent) uppvisade endodontiska komplikationer.
För övrig information, se bilaga ”Biverkningar relaterade till protetiska
material (inlägg, kronor, broar, proteser och implantat)”.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid entandsluckor i sidosegmenten, som ger funktionsstörningar, ger behandlingar med tandstödda broar en mycket hög broöverlevnad efter minst
fem år. Kostnaden för åtgärden beräknas till 10 700 kronor (enligt referensprislistan). Givet en funktionstid på minst fem år kan kostnaden per år beräknas till högst 2 100 kronor, vilket bedöms som en låg kostnad per vunnen
effekt. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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I3.4
Tillstånd: Entandslucka i sidosegment som ger funktionsstörning
Åtgärd: Tandstödd extensionsbro
Rekommendation:

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en måttlig påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 5 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Åtgärden tandstödd extensionsbro
har en måttlig överlevnad och kan positivt påverka den orala hälsan. Åtgärden har
något sämre överlevnad jämfört med en bro utan någon extension. Kostnaden har
bedömts som låg per vunnen effekt. Effekten av åtgärden har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en måttlig påverkan på den orala hälsan till följd av en
måttlig grad av sjukdom eller vävnadsförlust, en liten till måttlig grad av
nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en måttlig till stor grad av påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Underlaget som har identifierats är inte av tillräcklig omfattning eller kvalitet för att Socialstyrelsen ska kunna evidensgradera slutsatserna. I stället har
en expertgrupp tagit ställning till behandlingens effekter.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:
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Vid entandsluckor i sidosegmenten som ger funktionsstörningar ger behandlingar med tandstödda broar med extensioner
 hög broöverlevnad efter fem år vid behandlingar som är utförda vid specialistkliniker (expertgruppsbedömning)
 måttlig broöverlevnad efter tio år vid behandlingar som är utförda vid
specialistkliniker (expertgruppsbedömning)
 sämre broöverlevnad jämfört med broar med ändstöd (expertgruppsbedömning)
 sämre broöverlevnad då de distala ändstöden saknar vitalitet (expertgruppsbedömning)
 sämre broöverlevnad då behandlingarna utförs i allmänpraktiken jämfört
med specialistklinik (expertgruppsbedömning).
Två systematiska översikter (från samma författargrupp) med metaanalyser
publicerade 2004 respektive 2008 har identifierats. Översikterna inkluderar
432 konstruktioner som följdes i minst fem år och 239 som följdes i tio år.
Den första [1] redovisade 13 studier enligt en sökning fram till och med
april 2004; den andra [2] kompletterade sökningen fram till och med augusti
2007 (eventuellt tillfogade studier är inte angivna). Två svenska studier
finns som har studerat resultaten på extensionsbroar som har utförts av allmäntandläkare. Den ena [3] är inkluderad i den systematiska översikten medan den andra [4] inte är medtagen i någon systematisk översikt. Flertalet
studier av tandförsedda broar med extensioner fokuserar på friändstandlöshet (eller entandsluckor). Det framgår i allmänhet inte om det gäller flertandsluckor eller friändstandlöshet.
Tandstödda broar med extensioner hade enligt den första systematiska
översikten en beräknad överlevnad efter tio år på 82 procent (konfidensintervall 78–85 procent). Lyckandefrekvensen (”success rate” = broar utan
komplikationer) efter tio år var 63 procent (konfidensintervall 55–70 procent). Den andra systematiska översikten redovisade en tioårsöverlevnad på
80 procent (konfidensintervall 75–84 procent). Resultaten är sämre än för
broar med ändstöd, särskilt i det längre perspektivet. Båda de svenska studierna redovisar väsentligt sämre resultat än den systematiska översikten, som
förutom en studie [4] enbart innehåller patienter från specialist- och universitetskliniker. Den sistnämnda studien visar att efter 14 år hade 12 procent
av broarna med ändstöd förlorats, mot 33 procent av extensionsbroarna. En
annan studie [3] redovisar 293 broar som undersöktes 6–7 år efter behandlingen, uppdelade i ungefär lika stora grupper (enbart ändstöd, ett extensionsled och två extensionsled). De tekniska komplikationerna (lossnande
och frakturer av stödtänder och/eller broarna) var 8 procent, 16 procent respektive 34 procent i de tre grupperna.
Socialstyrelsens expertgrupp har med stöd av beprövad erfarenhet och det
tillgängliga underlaget tagit ställning till slutsatser om åtgärdens effekter vid
tillståndet.
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Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Förluster av pulpavitaliteten var den vanligaste biologiska komplikationen
(33 procent) följt av karies på stödtänderna (9 procent). Efter tio år hade 3
procent av broarna förlorats på grund av karies och 1 procent på grund av
parodontit. Bland de tekniska komplikationerna var förluster av retentionen
vanligast (16 procent) följt av materialfrakturer (6 procent). Frakturer av
stödtänderna skedde i 3 procent av fallen, vilket resulterade i att 2 procent
av broarna förlorades under en tioårsperiod.
För övrig information, se bilaga ”Biverkningar relaterade till protetiska
material (inlägg, kronor, broar, proteser och implantat)”.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid entandsluckor i sidosegmenten som ger funktionsstörningar ger behandlingar med tandstödda broar med extensioner en hög broöverlevnad efter
fem år och en måttlig broöverlevnad efter tio år. Behandlingar med tandstödda broar med extensioner har sämre överlevnad än broar med ändstöd.
Kostnaden för åtgärden beräknas till 10 700 kronor (enligt referensprislistan). I åtgärden ingår kostnaden för två tandstödda kronor samt ett friändsled. Givet att behandlingseffekten är cirka 20 procent lägre för extensionsbroar jämfört med broar med ändstöd ökar kostnaden för en extensionsbro
med 400 kronor till 2 500 kronor per år. Kostnaden bedöms som låg per
vunnen effekt. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som
är baserad på en expertgruppsbedömning.
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I3.5
Tillstånd: Entandslucka i sidosegment som ger funktionsstörning
Åtgärd: Implantatstödd krona
Rekommendation:

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en måttlig påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 5 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Åtgärden implantatstödd krona har
en hög överlevnad och kan därmed positivt påverka den orala hälsan. Kostnaden
har bedömts som låg per vunnen effekt. Effekten av åtgärden har bedömts av
Socialstyrelsens expertgrupp och ett vetenskapligt underlag.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en måttlig påverkan på den orala hälsan till följd av en
måttlig grad av sjukdom eller vävnadsförlust, en liten till måttlig grad av
nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en måttlig till stor grad av påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
SBU [1] redovisar slutsatser avseende konstruktions- och implantatöverlevnaden vid enstaka tandförluster, oberoende av position. SBU:s underlag
utgörs av två prospektiva observationsstudier och en retrospektiv observationsstudie.
Socialstyrelsens litteratursökning identifierade en översikt [2] med 26 inkluderade studier, varav 21 prospektiva och 5 retrospektiva. Samtliga studier var utförda inom de senaste tio åren med en observationstid på i medeltal över fem år. Antalet patienter i studierna var totalt 2 130 och antalet
singelimplantat som studerades var 1 558, med placering i både över- och
underkäken samt i front- och sidoområdet. Patienternas ålder var 13–94 år.
Samtliga studier rapporterade överlevnaden (”survival”) för implantaten och
de protetiska konstruktionerna som huvudeffektmått. Några studier redovisar även andra effektmått som tekniska och biologiska komplikationer. En
senare systematisk översikt [3] som inkluderar fyra studier om implantatstödd krona, ger stöd för slutsatsen om kronöverlevnad efter fem år.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

 Det finns ett begränsat vetenskapligt underlag för att implantatstödda
kronors överlevnad är över 90 procent vid behandling av patienter med
enstaka tandförluster, efter fem år (SBU ⊕⊕ΟΟ).
 Det finns ett begränsat vetenskapligt underlag för att implantatens överlevnad är nära 100 procent och risken för marginala benförluster (> 2
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mm) är mindre än 5 procent vid behandlingar av patienter med enstaka
tandförluster med implantatstödda kronor, vid en uppföljningstid om
minst fem år (SBU ⊕⊕ΟΟ).
Vid entandsluckor i sidosegmenten som ger funktionsstörningar ger behandlingar med implantatstödda kronor
 tekniska komplikationer (retentionsförlust) mer frekvent jämfört med
behandlingar med tandstödda broar (expertgruppsbedömning)
 biologiska komplikationer i form av benförluster och mjukvävnadspåverkan (låg evidensstyrka).
Överlevnaden (”survival”) för den protetiska konstruktionen efter fem år var
i genomsnitt 95 procent och för implantaten i genomsnitt 97 procent (konfidensintervall 93–96 respektive 96–98 procent). För metallkeramiska kronor
var överlevnaden 95 procent och för helkeramiska 91 procent (konfidensintervall 94–97 respektive 87–94 procent).
Saknas någon information i studierna?
Underlag saknas för flera avgörande effektmått. Det saknas uppgift om andelen kronor som uppvisar mindre porslinsfrakturer, andelen kronor i infraposition efter fem år samt biologiska komplikationer i form av periimplantit.
Uppgifter om var i käkarna komplikationer sker saknas i de flesta studier.
Studierna rapporterar endast överlevnad men inte lyckandefrekvens utan
komplikationer ”success”. Studierna skiljer inte på vilken käke eller var i
käkarna implantatet finns.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Tekniska komplikationer förekommer med lossade distansskruvar (6 procent), lossade cementerade kronor (6 procent) och frakturer av fasadmaterialet (5 procent). Biologiska komplikationer som effekter på mjukvävnaden
kring implantaten (”periimplant mucosal leasion”) rapporterades vid 10 procent av implantaten, och 6 procent av implantaten uppvisar en benförlust på
över 2 mm efter fem år. En studie rapporterar benförlust vid granntänderna.
Fistuleringar i området för implantaten finns rapporterade. Tendenser till
”ankylos och kortare tänder” för de implantatstödda kronorna finns beskrivna. Inga beskrivna mjukvävnads- eller hårdvävnadskomplikationer
finns vid granntänderna.
För övrig information, se bilaga ”Biverkningar relaterade till protetiska
material (inlägg, kronor, broar, proteser och implantat)”.

Hälsoekonomisk bedömning
Vid entandsluckor i sidosegmenten som ger funktionsstörningar ger behandlingar med implantatstödda kronor hög överlevnad och en mycket hög implantatöverlevnad efter en funktionstid på minst fem år. Givet en funktionstid på minst fem år beräknas kostnaden för denna åtgärd till 13 000 kronor
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(enligt referensprislistan) och kostnaden per år kan därmed beräknas till
högst 2 600 kronor, vilket bedöms som en låg kostnad per vunnen effekt.
Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på
expertgruppens slutsats.
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I3.6
Tillstånd: Entandslucka i sidosegment som ger funktionsstörning
Åtgärd: Etsbro – metallförstärkt
Rekommendation:

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en måttlig påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 5 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Åtgärden metallförstärkt etsbro har
en måttlig överlevnad och kan positivt påverka den orala hälsan. Det finns en risk
för att konstruktionen lossar och kräver recementering. Kostnaden har bedömts
som låg per vunnen effekt. Effekten av åtgärden har bedömts av Socialstyrelsens
expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en måttlig påverkan på den orala hälsan till följd av en
måttlig grad av sjukdom eller vävnadsförlust, en liten till måttlig grad av
nedsatt förmåga att äta, tugga eller tala och en måttlig till stor grad av påverkan psykologiskt och socialt.
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Vilka studier ingår i granskningen?
Underlaget som har identifierats är inte av tillräcklig omfattning eller kvalitet för att Socialstyrelsen ska kunna evidensgradera slutsatserna. I stället har
en expertgrupp tagit ställning till behandlingens effekter.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

Vid entandsluckor i sidosegmenten som ger funktionsstörningar ger behandlingar med metallförstärkta etsbroar
 mycket låg broöverlevnad efter fem år, exklusive recementering (expertgruppsbedömning)
 måttlig till hög broöverlevnad efter fem år, inklusive recementering, och
sämre överlevnad för konstruktioner utan preparerade stöd (expertgruppsbedömning)
 mycket hög andel lossade broar inom fem år (expertgruppsbedömning)
 tekniska (porslinsfrakturer) och biologiska (karies) komplikationer (expertgruppsbedömning).
Litteratursökningen identifierade en översikt [1] med 17 inkluderade studier
(inga randomiserade kontrollerade studier), 9 prospektiva och 8 retrospektiva. Samtliga studier var utförda inom de senaste 20 åren med en medelobservationstid på över fem år. Antalet patienter i studierna var totalt cirka
1 500 och broarna som studerades var placerade i båda käkarna, såväl i
front- och i sidosegmentet. Åldern på patienterna var 13–78 år. Samtliga
studier rapporterade överlevnaden (”survival”) för konstruktionen som huvudeffektmått. Ingen studie rapporterade lyckandefrekvensen utan komplikationer (”success”). Några studier redovisar även andra effektmått som
tekniska och biologiska komplikationer. Exempel på tekniska komplikationer är lossade konstruktioner. Exempel på biologiska komplikationer är karies och parodontit.
Sökningen identifierade ytterligare två retrospektiva [2, 3] studier, varav
en studie [3] som inte redovisades i översiktsartikeln eller redovisades felaktigt [2]. I den ena studien ingår 264 patienter med 325 etsbroar utförda i
tre olika material med olika utformning avseende retentionen (nätretention,
etsade, blästrade och silicoating) och som var cementerade med olika cement [2]. Underlaget i den systematiska översikten särredovisar inte resultaten för posteriort respektive anteriort placerade etsbroar, vilket innebär att
slutsatserna inte kan evidensgraderas.
Överlevnaden efter fem år var 76 procent då recementerade broar inkluderades. Efter tio år var överlevnaden 60 procent, inkluderande broar som
hade lossat och recementerats. I den andra studien ingår 1 637 etsbroar utförda i fyra olika material med olika utformning avseende retentionen
(nätretention, etsade, blästrade, silicoating och annat) och som var cementerade med olika cement [3]. Överlevnaden var 66 procent efter fem år då
recementerade broar inkluderades. Vid tillståndet entandslucka posteriort
har en måttlig andel (76–88 procent, ± 5 procent) av etsbroarna, inklusive
recementerade broar, en funktionstid på minst fem år. Om recementerade
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broar exkluderas hade en mycket låg (60–66 procent) andel av de etsbroarna
en funktionstid på minst fem år. En hög andel av etsbroarna, 19–40 procent,
har lossat inom fem år.
Socialstyrelsens expertgrupp har med stöd av beprövad erfarenhet och det
tillgängliga underlaget tagit ställning till slutsatser om åtgärdens effekter vid
tillståndet.
Saknas någon information i studierna?
Andelen broar helt utan komplikationer är svårt att utläsa från de flesta studier. Det saknas också information om hur de preprotetiska preparationerna
utformats och hur många broar som studerats i de olika studiegrupperna.
Teknik med inläggsbroar förekommer också. Randomiseringen och inklusionen är tveksam i de flesta studier och det finns ringa information om vilka
broar som förlorades. De flesta studier anger inte antalet biologiska komplikationer.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Karies på brostöden som ett resultat av en lossad bro har redovisats i en studie. Andelen brostöd som har karierats på grund av en lossnad bro är inte
alltid redovisat.
För övrig information, se bilaga ”Biverkningar relaterade till protetiska
material (inlägg, kronor, broar, proteser och implantat)”.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid entandsluckor i sidosegmenten som ger funktionsstörningar ger behandlingar med metallförstärkta etsbroar, inklusive recementerade broar, en
måttlig till hög broöverlevnad vid en funktionstid på minst fem år. Exkluderas de broar som recementeras är femårsöverlevnaden cirka 20 procentenheter lägre. Kostnaden för en emaljretinerad etsbro är cirka 3 000 kronor
(enligt referensprislistan). Kostnaden bedöms som låg per vunnen effekt i ett
femårsperspektiv. Det finns dock anledning att tro att behovet av frekventa
recementeringar värderas negativt hos patienten. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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Åtgärder vid enskild tand med defekt ger funktionsstörning
H1.3
Tillstånd: Enskild tand med ringa till måttlig defekt som ger
funktionsstörning
Åtgärd: Inlägg – metall
Rekommendation:

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en måttlig påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 5 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Åtgärden metallinlägg har en hög
överlevnad och kan därmed positivt påverka den orala hälsan. Åtgärden är en
kostnadseffektiv behandling i jämförelse med fyllningsterapi (glasjonomer/ komposit) eller kompositinlägg. Effekten av åtgärden har bedömts med stöd från ett
vetenskapligt underlag.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en måttlig påverkan på den orala hälsan till följd av en
måttlig till stor grad av smärta eller obehag, en liten till måttlig grad av
sjukdom eller vävnadsförlust, en liten till måttlig grad av nedsatt förmåga att
äta, tugga eller tala och en liten till stor grad av påverkan psykologiskt och
socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Fyra studier ingår i underlaget [1-3], en randomiserad kontrollerad studie
med 5 års uppföljningstid [1] och två observationsstudier med 25–41 års
uppföljningstid (del av en studie där resten av materialet har uteslutits på
grund av att uppföljningstiden understiger 5 år) [3] respektive 25 års uppföljningstid [1] och en systematisk översikt från Cochrane [4]. Alla studierna redovisar funktionstiden och två av dem har sekundärkaries som effektmått. Den randomiserade kontrollerade studien som också är den enda studie som Cochrane-översikten bygger på, omfattar 20 guldinlägg på 20 patienter. I denna studie jämförs funktionstiden för guldinläggen med funktionstiden för tre olika typer av keramiska inlägg. Observationsstudien (25–41

878

års uppföljning) omfattar 127 guldinlägg på 29 patienter [3]. I denna studie
jämförs funktionstiden för guldinlägg som är framställda med hjälp av två
olika avtrycksmetoder. Resultaten av denna jämförelse redovisas inte här på
grund av att den ena gruppens uppföljningstid understiger 5 år (2–25 år).
Observationsstudien på 25 år omfattar 2 071 inlägg på 531 patienter [2]. I
denna studie särredovisas funktionstiden för guldinlägg omfattande en, två
eller tre respektive fler än tre ytor. Studien redovisar även en uppskattad 5årsöverlevnad.
Vilken effekt har åtgärden
Slutsatser:

 Vid enskilda tänder med ringa till måttliga defekter som ger funktionsstörningar ger behandlingar med gjutna guldinlägg hög överlevnad
(99,9–100 procent) efter 5 år och (73–87 procent) efter 25 år (måttlig
evidensstyrka).
I en randomiserad kontrollerad studie [1] och i en observationsstudie som
redovisar 5-årsöverlevnaden av guldinlägg, är lyckandefrekvensen efter 5 år
99,9–100 procent. De två observationsstudierna redovisar en lyckandefrekvens på 73–87 procent för guldinlägg efter 25 år [2, 3]. Överlevnaden för
guldinlägg omfattande tre ytor eller fler var högre än för guldinlägg omfattande en–två ytor [2].
Saknas någon information i studierna?
Uppgifter saknas om behandlingens påverkan på funktionsstörningen. Uppgifter saknas om individrelaterade faktorers inverkan på behandlingen, till
exempel salivsekretionen, plackmängden, bettrelationen och belastningen.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Sekundärkaries är den mest frekventa oönskade sidoeffekten, som dock inte
är specifik för denna behandling utan avhängig bland annat individrelaterade faktorer.
För övrig information, se bilaga ”Biverkningar relaterade till protetiska
material (inlägg, kronor, broar, proteser och implantat)”.
Hälsoekonomisk analys
Vid enskilda tänder med ringa till måttliga defekter som ger funktionsstörningar medför behandlingar med inlägg i metall (gjutet guld) en beräknad
kostnad enligt referensprislistan per inlägg (exklusive undersökningskostnaden) på cirka 4 400 kronor. Beräknat utifrån att 20 procent av inläggen behöver göras om inom 25 år blir kostnaden cirka 210 kronor per år med ett
fungerande inlägg, vilket är lägre än för en glasjonomerfyllning, en kompositfyllning eller ett kompositinlägg. Guldinlägg är därmed kostnadseffektiva i jämförelse med fyllningsterapi alternativt kompositinlägg, givet att
överlevnadstiden för kompositfyllningen försämras efter 5 år. Det hälsoeko-
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nomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på expertgruppens slutsatser.
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H1.4
Tillstånd: Enskild tand med ringa till måttlig defekt som ger
funktionsstörning
Åtgärd: Inlägg – keram, laboratorieframställt
Rekommendation:

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en måttlig påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 5 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Åtgärden inlägg av keram (laboratorieframställt) har en måttlig överlevnad, sämre än den som uppnås med ett inlägg
i metall. Åtgärden är inte kostnadseffektiv i jämförelse med metallinlägg eller
kompositfyllningar. Effekten av åtgärden har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp och med stöd från ett vetenskapligt underlag.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en måttlig påverkan på den orala hälsan till följd av en
måttlig till stor grad av smärta eller obehag, en liten till måttlig grad av
sjukdom eller vävnadsförlust, en liten till måttlig grad av nedsatt förmåga att
äta, tugga eller tala och en liten till stor grad av påverkan psykologiskt och
socialt.
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Vilka studier ingår i granskningen?
Tre prospektiva randomiserade kontrollerade studier ingår i underlaget, två
med fem års uppföljning [1, 2] och en med sex års uppföljning [3]. Den ena
femårsuppföljningen, som också är den studie som ingår i en systematisk
översikt från Cochrane [4], omfattar 60 keramiska inlägg och 20 guldinlägg
och jämför klinikframställda keramiska inlägg med laboratorieframställda
keramiska inlägg samt med guldinlägg. I denna studie är samtliga keramiska
inlägg cementerade med dualhärdande resincement. I övriga studier, som
omfattar 71 respektive 115 keramiska laboratorieframställda inlägg, jämförs
inlägg som är cementerade med kemiskt härdande glasjonomercement
(konventionellt respektive resinmodifierat) med inlägg som är cementerade
med kemiskt härdande respektive dualhärdande resincement.
Vilken effekt har åtgärden
Slutsatser:

Vid enskilda tänder med ringa till måttliga defekter som ger funktionsstörningar ger behandlingar med laboratorieframställda keramiska inlägg
 hög överlevnad (90–97 procent av inläggen) efter sex år och få negativa
sidoeffekter (måttlig evidensstyrka)
 lägre överlevnad vid cementering med konventionellt glasjonomercement
än vid cementering med resinmodifierat glasjonomercement respektive
resincement (måttlig evidensstyrka).
Överlevnaden var 95 procent för de klinikframställda inläggen i femårsuppföljningen med 60 keramiska inlägg. Överlevnaden var 90 procent för de
laboratorieframställda inläggen i femårsuppföljningen med 60 keramiska
inlägg. Överlevnaden var 97 procent oavsett cement i femårsuppföljningen
med 71 laboratorieframställda inlägg. Överlevnaden var 88 procent för de
laboratorieframställda inlägg som var cementerade med dualhärdande resincement och 74 procent för inlägg som var cementerade med konventionellt
glasjonomercement i sexårsuppföljningen [3].
Inga påtagliga skillnader i överlevnaden mellan klinikframställda och laboratorieframställda keramiska inlägg kunde påvisas. Av avgörande betydelse är dock med vilket cement inläggen har cementerats. Keramiska inlägg som var cementerade med konventionellt glasjonomercement hade en
lägre överlevnad än keramiska inlägg som var cementerade med resinmodifierat glasjonomercement respektive resincement.
Saknas någon information i studierna?
Uppgifter saknas om behandlingens påverkan på funktionsstörningen. Uppgifter saknas om individrelaterade faktorers inverkan på behandlingen, till
exempel salivsekretionen, plackmängden, bettrelationen och belastningen.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
I första hand ses frakturer av inläggen eller tänderna och i mindre omfattning ses sekundärkaries. Underlaget är för litet och skillnaderna för små för
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att man ska kunna påstå att risken för frakturer eller uppkomst av sekundärkaries skiljer sig mellan olika typer av inlägg. Det fanns en lägre andel inlägg (45–55 procent) med defekta kantanslutningar bland de laboratorieframställda keramiska inläggen än bland de klinikframställda (70 procent)
efter fem år. Postoperativa besvär förkommer i mycket begränsad uppfattning.
För övrig information, se bilaga ”Biverkningar relaterade till protetiska
material (inlägg, kronor, broar, proteser och implantat)”.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid tillståndet en enskild tand med en ringa till måttlig defekt som ger en
funktionsstörning medför behandlingen med inlägg av laboratorieframställt
keram en beräknad kostnad enligt referensprislistan per inlägg (exklusive
undersökningskostnad) på cirka 4 400 kronor. Beräknat utifrån att 10 procent av inläggen behöver göras om inom sex år blir kostnaden cirka 800
kronor per år med ett fungerande inlägg. Åtgärden är inte kostnadseffektiv
jämfört med kompositfyllningar och guldinlägg. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på expertgruppens slutsatser.
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H1.5
Tillstånd: Enskild tand med ringa till måttlig defekt som ger
funktionsstörning
Åtgärd: Inlägg – keram, klinikframställt
Rekommendation:

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en måttlig påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 5 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Åtgärden inlägg av keram (klinikframställt) har en måttlig överlevnad, sämre än den som uppnås med inlägg i metall. Kostnadseffektiviteten av åtgärden har inte varit möjlig att bedöma. Effekten
av åtgärden har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en måttlig påverkan på den orala hälsan till följd av en
måttlig till stor grad av smärta eller obehag, en liten till måttlig grad av
sjukdom eller vävnadsförlust, en liten till måttlig grad av nedsatt förmåga att
äta, tugga eller tala och en liten till stor grad av påverkan psykologiskt och
socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Två randomiserade kontrollerade studier ingår i underlaget, en med tio års
uppföljning [1] och en med fem års uppföljning [2] som också ingår som
enda studie i en systematisk översikt från Cochrane [3]. I tioårsuppföljningen, som omfattar 61 klinikframställda keramiska inlägg, jämförs inlägg som
är cementerade med dualhärdande respektive kemiskt härdande resincement.
I femårsuppföljningen, som omfattar 60 keramiska inlägg och 20 guldinlägg, jämförs klinikframställda keramiska inlägg med laboratorieframställda
keramiska inlägg samt med guldinlägg. I denna studie är samtliga keramiska
inlägg cementerade med dualhärdande resincement. Båda studierna utvärderar effektmåtten acceptabel kantanslutning, funktionstid eller överlevnad,
frakturer och sekundärkaries.
Vilken effekt har åtgärden
Slutsatser:

Vid enskilda tänder med ringa till måttliga defekter som ger funktionsstörningar
 ger behandlingar med klinikframställda keramiska inlägg hög överlevnad
(77–100 procent av inläggen) i upp till tio år och få negativa sidoeffekter
(expertgruppsbedömning)
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 ses en signifikant högre överlevnad för inlägg som är cementerade med
kemiskt härdande resincement jämfört med dualhärdande resincement, i
upp till tio år (expertgruppsbedömning).
Mellan 77 procent och 100 procent av de klinikframställda keramiska inläggen hade en överlevnadstid på tio år. I femårsstudien noterades en överlevnadstid på 95 procent för de klinikframställda keramiska inläggen och ingen
signifikant skillnad mellan klinik- och laboratorieframställda keramiska
inlägg förelåg [2]. Tioårsstudien indikerar att skillnaderna i utfallet beror på
hur inläggen cementerades. Cementering av klinikframställda keramiska
inlägg med kemiskt härdande resincement har signifikant högre överlevnad
jämfört med cementering av inlägg med dualhärdande resincement.
Socialstyrelsens expertgrupp har med stöd av beprövad erfarenhet och det
tillgängliga underlaget tagit ställning till slutsatser om åtgärdens effekter vid
tillståndet.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
I första hand rapporteras frakturer av inläggen eller tänderna, men karies
rapporteras inte som någon orsak till misslyckandena. Underlaget är för litet
och skillnaderna för små för att man ska kunna påstå att risken för frakturer
eller uppkomst av karies skiljer sig mellan olika typer av inlägg. En högre
andel inlägg (70 procent) med defekta kantanslutningar rapporteras bland de
klinikframställda keramiska inläggen jämfört med de laboratorieframställda
(45–55 procent).
För övrig information, se bilaga ”Biverkningar relaterade till protetiska
material (inlägg, kronor, broar, proteser och implantat)”.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid enskilda tänder med ringa till måttliga defekter som ger funktionsstörningar är kostnadseffektiviteten för behandlingar med inlägg av klinikframställt keram inte möjlig att beräkna med god tillförlitlighet utifrån det vetenskapliga underlaget. Det är främst kostnaderna som är svåra att skatta. Kostnadseffektiviteten är starkt relaterat till den volym som kan utföras med
CAD/CAM- teknik på kliniken.
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H1.6
Tillstånd: Enskild tand med ringa till måttlig defekt som ger
funktionsstörning
Åtgärd: Inlägg – komposit
Rekommendation:

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en måttlig påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 5 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Åtgärden inlägg i komposit (klinikframställt) har en måttlig överlevnad, sämre än den som uppnås med inlägg i metall. Åtgärden bedöms inte som kostnadseffektiv i jämförelse med kompositfyllning. Effekten av åtgärden har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp och med
stöd från ett vetenskapligt underlag.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en måttlig påverkan på den orala hälsan till följd av en
måttlig till stor grad av smärta eller obehag, en liten till måttlig grad av
sjukdom eller vävnadsförlust, en liten till måttlig grad av nedsatt förmåga att
äta, tugga eller tala och en liten till stor grad av påverkan psykologiskt och
socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Två randomiserade kontrollerade studier ingår i underlaget, en med tio års
[1] och en med elva års uppföljning [2]. Dessutom ingår en observationsstudie med elva års uppföljning [3]. I de tre studierna ingår totalt 97 personer
med 166 inlägg (101 direkta och 65 indirekta).
Vilken effekt har åtgärden
Slutsatser:

Vid enskilda tänder med ringa till måttliga defekter som ger funktionsstörningar
 ger behandlingar med kompositinlägg (direkta och indirekta) en hög
överlevnad (79–83 procent) efter minst tio år (måttlig evidensstyrka)
 föreligger ingen skillnad i överlevnaden mellan kompositfyllningar och
kompositinlägg (73 och 84 procent) efter tio år (måttlig evidensstyrka).
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Överlevnaden för både direkta och indirekta inlägg var 79–83 procent i de
tre studierna. I observationsstudien förekom fler misslyckanden i molarregionen jämfört med premolarregionen.
Saknas någon information i studierna?
Uppgifter saknas om behandlingens effekt på funktionsstörningar.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
De vanligaste oönskade effekterna, dock med låg frekvens, var frakturer,
sekundärkaries och hypersensitivitet.
För övrig information, se bilaga ”Biverkningar och yrkesrelaterade besvär
relaterade till komposit och glasjonomer”.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid enskilda tänder med defekter som ger funktionsstörningar medför åtgärden kompositinlägg en beräknad kostnad enligt referensprislistan på
cirka 4 400 kronor per inlägg (exklusive undersökningskostnad). Beräknat
utifrån att 20 procent av inläggen behöver göras om inom tio år blir kostnaden cirka 530 kronor per år med ett fungerande inlägg. Denna åtgärd är inte
kostnadseffektiv i jämförelse med kompositfyllningar. Det hälsoekonomiska
underlaget utgörs av en skattning som är baserad på expertgruppens slutsats.
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G6.1
Tillstånd: Enskild tand i frontsegment (3:a till 3:a) med måttlig till
stor defekt som ger funktionsstörning
Åtgärd: Krona – metallkeramik eller kärnförstärkt helkeramik
eller glaskeramik
Rekommendation:

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Åtgärden krona i metallkeramik,
kärnförstärkt helkeramik eller glaskeramik har en hög överlevnad och därmed
god möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Effekten av åtgärderna har
bedömts som likvärdiga. Metallkeramik och glaskeramik bedöms vara lika kostnadseffektiva. Kärnförstärkt helkeramik medför en ökad laboratoriekostnad som
ska beaktas. Effekten av åtgärden har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp
eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en måttlig till mycket stor grad av smärta eller obehag, en måttlig grad av sjukdom
eller vävnadsförlust, en måttlig till stor grad av nedsatt förmåga att äta,
tugga eller tala och en måttlig till mycket stor grad av påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Underlaget som har identifierats är inte av tillräcklig omfattning eller kvalitet för att Socialstyrelsen ska kunna evidensgradera slutsatserna. I stället har
en expertgrupp tagit ställning till behandlingens effekter.
Vilken effekt har åtgärden
Slutsatser:

 Vid enskilda tänder i frontsegmentet (3:a till 3:a) med måttliga till stora
defekter som ger funktionstörningar har behandlingar med kronor utförd i
helkeramik likvärdig överlevnad som kronor utförda i metallkeramik och
en hög lyckandefrekvens efter fem år (expertgruppsbedömning).
En systematisk översikt, enstaka kontrollerade kliniska studier och en randomiserad kontrollerad studie (två års uppföljning) föreligger. Behandlingar
med metall- eller helkeramiska kronor visar likartad överlevnad efter fem år,
över 90 procent. För helkeramiska kronor påverkas överlevnaden av keramsort i relation till positionen i bettet. Icke kärnförstärkta keramer har
sämre överlevnad i förhållande till metallkeramiska kronor i premolar- och
molarområdet [1-3].
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Socialstyrelsens expertgrupp har med stöd av beprövad erfarenhet och det
tillgängliga underlaget tagit ställning till slutsatser om åtgärdens effekter vid
tillståndet.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Data om systematiska biverkningar saknas. Den vanligaste biologiska komplikationen är vitalitetsförluster med en frekvens på 2 procent för såväl helkeramiska som metallkeramiska kronor efter fem år. Tekniska komplikationer i form av porslinsfrakturer drabbar cirka 1 procent av både helkeramiska och metallkeramiska kronor efter fem år. Ytliga porslinsfrakturer förekommer i något högre frekvens för metallkeramiska än helkeramiska kronor (6 respektive 4 procent) efter fem år.
För övrig information, se bilaga ”Biverkningar relaterade till protetiska
material (inlägg, kronor, broar, proteser och implantat)”.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid enskilda tänder i frontsegmenten (3:a till 3:a) med måttliga till stora
defekter medför åtgärden kronor i metallkeramik, kärnförstärkt helkeramik
eller glaskeramik en beräknad kostnad enligt referensprislistan per inlägg
(exklusive undersökningskostnad) på cirka 4 400 kronor. Effekten av åtgärderna har bedömts som likvärdiga. Metallkeramik och glaskeramik bedöms
vara lika kostnadseffektiva. Kärnförstärkt helkeramik medför en ökad laboratoriekostnad som ska beaktas. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av
en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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G6.2
Tillstånd: Enskild tand i frontsegment (3:a till 3:a) med måttlig till
stor defekt som ger funktionsstörning
Åtgärd: Fasad – keram
Rekommendation:

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Åtgärden keramfasad har en mycket
hög överlevnad och kan därmed positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen
har bedömt att åtgärden är kostnadseffektiv jämfört med en kompositfasad. Effekten av åtgärden har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en måttlig till mycket stor grad av smärta eller obehag, en måttlig grad av sjukdom
eller vävnadsförlust, en måttlig till stor grad av nedsatt förmåga att äta,
tugga eller tala och en måttlig till mycket stor grad av påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Underlaget som har identifierats är inte av tillräcklig kvalitet för att Socialstyrelsen ska kunna evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp
tagit ställning till behandlingens effekter.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

Vid enskilda tänder i frontsegmenten (3:a till 3:a) med måttliga till stora
defekter som ger funktionsstörningar ger behandlingar med fasader av porslin
 mycket hög överlevnad i upp till tio år (expertgruppsbedömning)
 mycket hög patienttillfredsställelse i upp till tio år (expertgruppsbedömning)
 mycket gott estetiskt resultat i upp till tio år (expertgruppsbedömning)
 stort behov av interventioner i upp till tio år (expertgruppsbedömning)
 mycket låg till måttlig frekvens av biologiska komplikationer i upp till tio
år (expertgruppsbedömning).
En systematisk översikt från Cochrane [1] samt en observationsstudie [2]
har identifierats. Översikten inkluderar 180 fasader (54 indirekt framställda
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kompositfasader, 69 direktframställda kompositfasader och 56 porslinsfasader) gjorda på 112 patienter som följdes i två år. Observationsstudien inkluderar 87 porslinsfasader på 25 patienter som följdes i tio år. Cochraneöversikten inkluderade nio studier, varav en uppfyllde inklusionskriterierna och
redovisades. Den beräknade funktionstiden för porslinsfasader var 100 procent efter två år (1,9–2,5 år) [1], 99 procent efter fem år och 96 procent efter
tio år [2]. Det estetiska resultatet redovisades som excellent i 100 procent av
fallen efter fem år och i 98 procent efter tio år [2]. Patienttillfredsställelsen
redovisades som god hos 93 procent efter två år [1], Observationsstudien
redovisade 100 procenta patienttillfredsställelse efter fem år och 98 procent
efter tio år.
Behovet av reparaturer var 6 procent efter två–fem år och 28 procent efter
tio år. Frakturerna (icke reparerbara) var 0 procent efter två år, 1 procent
efter fem år och 4 procent efter tio år. Pulpaskadorna redovisades vara 2
procent efter fem år och 4 procent efter tio år. Sekundärkaries redovisade
drabba 5 procent efter fem år och 20 procent efter tio år.
Socialstyrelsens expertgrupp har med stöd av beprövad erfarenhet och det
tillgängliga underlaget tagit ställning till slutsatser om åtgärdens effekter vid
tillståndet.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Den vanligaste biologiska komplikationen är sekundärkaries som drabbade
4 och 20 procent efter fem respektive tio år samt vitalitetsförluster, 2 och 4
procent efter fem respektive tio år.
För övrig information, se bilaga ”Biverkningar relaterade till protetiska
material (inlägg, kronor, broar, proteser och implantat)”.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid enskilda tänder i frontsegmenten (3:a till 3:a) med defekter som ger
funktionsstörningar har fasader av porslin en mycket hög överlevnad efter
tio år och en initial kostnad på cirka 4 400 kronor enligt referensprislistan.
Beräknat utifrån en funktionstid på minst nio år är den årliga kostnaden under 500 kronor, vilket bedöms som en låg kostnad per vunnen effekt. Det är
inte möjligt att göra en adekvat bedömning av kostnadseffektiviteten då det
saknas studier med längre uppföljningstid än två år för alternativet kompositfasader (indirekt eller direkt komposit). Men då effekten redan efter två
år tenderar att vara något sämre för indirekta kompositfasader bör keramfasaden vara den kostnadseffektiva åtgärden. Det hälsoekonomiska underlaget
utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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G6.3
Tillstånd: Enskild tand i frontsegment (3:a till 3:a) med måttlig till
stor defekt som ger funktionsstörning
Åtgärd: Fasad – komposit
Rekommendation:

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Åtgärden kompositfasad har en hög
överlevnad på kort sikt och kan positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen
har bedömt att åtgärden inte är kostnadseffektiv jämfört med en keramfasad. Effekten av åtgärden har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det
vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en måttlig till mycket stor grad av smärta eller obehag, en måttlig grad av sjukdom
eller vävnadsförlust, en måttlig till stor grad av nedsatt förmåga att äta,
tugga eller tala och en måttlig till mycket stor grad av påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Underlaget som har identifierats är inte av tillräcklig kvalitet för att Socialstyrelsen ska kunna evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp
tagit ställning till behandlingens effekter.
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:

Vid enskilda tänder i frontsegmenten (3:a till 3:a) med måttliga till stora
defekter som ger funktionstörningar
 ger behandlingar med indirekt och direkt framställda kompositfasader en
likvärdig överlevnad efter två år (expertgruppsbedömning)
 ger behandlingar med indirekt framställda kompositfasader en högre patienttillfredsställelse jämfört med direktframställda kompositfasader efter
två år (expertgruppsbedömning).
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En systematisk översikt från Cochrane [1] har identifierats som inkluderar
180 fasader (54 fasader i indirekt framställd komposit, 69 direktframställda
kompositfasader, 56 porslinsfasader) gjorda på 112 patienter som följdes i
två år. Översikten inkluderade nio studier, varav en uppfyllde inklusionskriterierna och redovisades. De redovisade effektmåtten ska ställas i relation
till att uppföljningstiden endast är två år. Överlevnaden för indirekt framställda kompositfasader var 94 procent och direktframställda kompositfasader 91 procent efter två år (1,9–2,5 år). Patienttillfredsställelsen redovisades
som god hos 82 procent för indirekt framställda kompositfasader och hos 67
procent för direktframställda kompositfasader.
Socialstyrelsens expertgrupp har med stöd av beprövad erfarenhet och det
tillgängliga underlaget tagit ställning till slutsatser om åtgärdens effekter vid
tillståndet.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Biverkningar och oönskade effekter behandlas i bilagan ”Biverkningar och
yrkesrelaterade besvär relaterade till komposit och glasjonomer”.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid enskilda tänder i frontsegmenten (3:a till 3:a) med måttliga till stora
defekter som medför funktionstörningar ger behandlingar med fasader utförda i komposit – direkt och indirekt teknik – en hög överlevnad efter två
år och en kostnad på cirka 4 400 respektive 1 000 kronor enligt referensprislistan. Det saknas studier med längre uppföljningstid än två år, vilket gör en
jämförelse med keramfasader osäker. Det ser ut som att effekten redan efter
två år är något sämre för indirekt kompositteknik jämfört med keram, vilket
talar för att keram är kostnadseffektivt. Även om kostnaderna initialt är
lägre för direkt kompositteknik talar en minskad patienttillfredsställelse mot
åtgärden. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är
baserad på en expertgruppsbedömning.
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G7.1
Tillstånd: Enskild tand i sidosegment med måttlig till stor defekt
som ger funktionsstörning
Åtgärd: Krona – metallkeramik eller kärnförstärkt helkeramik
Rekommendation:

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en måttlig påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 5 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Åtgärden krona (metallkeramik eller
kärnförstärkt helkeramik) har en hög överlevnad och kan positivt påverka den
orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att åtgärden innebär en låg till måttlig
kostnad per vunnen effekt. Effekten av åtgärden har bedömts av Socialstyrelsens
expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en måttlig påverkan på den orala hälsan till följd av en
måttlig till mycket stor grad av smärta eller obehag, en måttlig grad av sjukdom eller vävnadsförlust, en liten till måttlig grad av nedsatt förmåga att äta,
tugga eller tala och en måttlig grad av påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Underlaget som har identifierats är inte av tillräcklig omfattning eller kvalitet för att Socialstyrelsen ska kunna evidensgradera slutsatserna. I stället har
en expertgrupp tagit ställning till behandlingens effekter.
Vilken effekt har åtgärden
Slutsats:

 Vid enskilda tänder i sidosegmenten med måttliga till stora defekter som
ger funktionsstörningar har behandlingar med kronor i metallkeramik och
kärnförstärkta helkeramiska kronor en hög överlevnad efter fem år (expertgruppsbedömning).
En systematisk översikt, enstaka kontrollerade kliniska studier och en randomiserad kontrollerad studie (två års uppföljning) föreligger. Behandlingar
med metall- eller helkeramiska kronor visar en likartad överlevnad efter fem
år, över 90 procent. För helkeramiska kronor påverkas överlevnaden av keramsorten i relation till positionen i bettet. Icke kärnförstärkta keramer har
sämre överlevnad i förhållande till metallkeramiska kronor i premolar- och
molarområdet [1-4].
Socialstyrelsens expertgrupp har med stöd av beprövad erfarenhet och det
tillgängliga underlaget tagit ställning till slutsatser om åtgärdens effekter vid
tillståndet.
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Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Data om systematiska biverkningar saknas. Den vanligaste biologiska komplikationen är vitalitetsförluster med en frekvens på 2 procent för såväl helkeramiska som metallkeramiska kronor efter fem år. Tekniska komplikationer i form av porslinsfrakturer drabbar cirka 1 procent av både helkeramiska och metallkeramiska kronor efter fem år. Ytliga porslinsfrakturer förekommer i något högre frekvens för metallkeramiska än helkeramiska kronor (6 respektive 4 procent) efter fem år.
För övrig information, se bilaga ”Biverkningar relaterade till protetiska
material (inlägg, kronor, broar, proteser och implantat)”.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid enskilda tänder i sidosegmenten med måttliga till stora defekter som ger
funktionsstörningar medför åtgärden kronor i metallkeramik eller kärnförstärkt helkeramik en kostnad på cirka 4 400 kronor enligt referensprislistan.
Till detta kommer materialkostnaden för en kärnförstärkning av den keramiska kronan och guldkostnaden för en Mk-krona. Beräknat utifrån en
funktionstid på minst fem år är den årliga kostnaden mindre än 1 000 kronor, vilken kan bedömas som en låg till måttlig kostnad per vunnen effekt.
Då effekten är lika mellan åtgärderna och även kostnaden bedöms tämligen
lika går det inte att särskilja de båda alternativen. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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G7.2
Tillstånd: Enskild tand i sidosegment med måttlig till stor defekt
som ger funktionsstörning
Åtgärd: Onlay – keram
Rekommendation:

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en måttlig påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 5 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Åtgärden onlay i keram har en hög
överlevnad och kan positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt
att kostnaden är låg till måttlig per vunnen effekt och kostnadseffektiviteten är
likvärdig med en krona i metallkeramik eller kärnförstärkt helkeramik. Effekten
av åtgärden har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en måttlig påverkan på den orala hälsan till följd av en
måttlig till mycket stor grad av smärta eller obehag, en måttlig grad av sjukdom eller vävnadsförlust, en liten till måttlig grad av nedsatt förmåga att äta,
tugga eller tala och en måttlig grad av påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden
Slutsatser:

 Vid enskilda tänder i sidosegmenten med måttliga till stora defekter som
ger funktionsstörningar ger behandlingar med onlay i keramik hög överlevnad under en uppföljningstid på fyra–tio år (expertgruppsbedömning).
Underlaget är i sin helhet svagt. En studie [1] behandlar onlay specifikt,
men uppföljningen är endast fyra år. Övriga tillgängliga studier anger inte
någon definition av ”onlay” och resultatredovisningarna särskiljer inte inlay
och onlay. En studie [2] uppger dock att lyckandefrekvensen för onlay och
inlay var densamma. De studier som ändå finns pekar i en och samma riktning, mot en lyckandefrekvens på cirka 90 procent efter fyra–tio år.
Socialstyrelsens expertgrupp har med stöd av beprövad erfarenhet och det
tillgängliga underlaget tagit ställning till slutsatser om åtgärdens effekter vid
tillståndet.
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Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Biverkningar och oönskade effekter behandlas i bilagan ”Biverkningar relaterade till protetiska material (inlägg, kronor, broar, proteser och implantat)”.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid enskilda tänder i sidosegmenten med måttliga till stora defekter som ger
funktionsstörningar har åtgärden onlay keram en liknande effekt och liknande kostnad som behandlingsalternativet krona (cirka 4 400 kronor enligt
en referensprislista). Kostnadseffektiviteten bedöms därför som likvärdig.
Beräknat utifrån en funktionstid på minst fem år är den årliga kostnaden
mindre än 1 000 kronor, vilken kan bedömas som en låg till måttlig kostnad
per vunnen effekt. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning
som är baserad på en expertgruppsbedömning.

Referenser
1.

2.

Naeselius, K, Arnelund, CF, Molin, MK. Clinical evaluation of allceramic onlays: a 4-year retrospective study. The International
journal of prosthodontics. 2008; 21(1):40-4.
Otto, T, De Nisco, S. Computer-aided direct ceramic restorations: a
10-year prospective clinical study of Cerec CAD/CAM inlays and
onlays. The International journal of prosthodontics. 2002; 15(2):1228.

896

G8.1
Tillstånd: Enskild tand med måttlig till stor defekt som ger funktionsstörning och som kräver rotbehandling
Åtgärd: Krona med stiftförankring – laboratorieframställt eller
klinikframställt
Rekommendation:

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Åtgärden krona med stift har en hög
överlevnad och kan därmed positivt påverka den orala hälsan. Åtgärden är kostnadseffektiv i jämförelse med en extraktion med ett efterföljande implantat och
krona. Effekten av åtgärd är bedömd med stöd från ett vetenskapligt underlag.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en måttlig till mycket stor grad av smärta eller obehag, en måttlig grad av sjukdom
eller vävnadsförlust, en måttlig till stor grad av nedsatt förmåga att äta,
tugga eller tala och en måttlig till mycket stor grad av påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
SBU har i sin systematiska litteraturöversikt från 2010 redovisat en slutsats
[1].
Socialstyrelsen identifierar inga jämförande studier med en uppföljningstid om fem år. En systematisk översikt identifierades med syfte att utvärdera
funktionstiden av behandlingar med stiftförankrade kronor i jämförelse med
extraktioner och implantatbehandlingar [2]. Översikten har använts för data
angående överlevnaden av rotbehandlade tänder med stiftförankrade kronor
efter en uppföljningstid om sex år eller mer. Antalet behandlingar uppgick
till över 1,4 miljoner. Två observationsstudier jämför efter minst tio år överlevnaden av rotbehandlade kronförsedda tänder där laboratorie- respektive
klinikframställda stift har använts [3, 4].
Vilken effekt har åtgärden?
Slutsatser:


Det finns ett begränsat vetenskapligt underlag för att kronförsedda premolarer med lite kvarvarande kronsubstans och stiftförankring har högre
överlevnad, både vad gäller tänderna och restaurationerna, jämfört med
kronförsedda premolarer utan någon stiftförankring, i ett kort tidsperspektiv om två–tre år. (SBU ⊕⊕OO).
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Vid enskilda tänder med måttliga till stora defekter som ger funktionsstörningar och som kräver rotbehandlingar
 föreligger inga skillnader för överlevnaden mellan behandlingar med
kronor med laboratorie- och klinikframställda stift (låg evidensstyrka)
 ger behandlingar med kronor med rotstift en mycket hög lyckandefrekvens (84–94 procent) i upp till 17 år på tänder med väsentlig dentinhöjd* alternativt på tänder där alla fyra dentinväggarna finns kvar efter
preparationen (låg till måttlig evidensstyrka)
 ger behandlingar med rotbehandlade kronförsedda tänder och behandlingar med extraktioner och implantatstödda kronor en likvärdig överlevnad efter minst sex år (måttlig evidensstyrka).
* Mer än 75 procent av den omgivande dentinväggen är 1 mm tjock eller
mer och är 1 mm över tandköttskanten eller mer.
Överlevnaden av rotbehandlade tänder med stiftförankrade kronor, utvärderade efter sex år eller mer, uppgår till 84–94 procent. Ingen skillnad i funktionstiden mellan laboratorie- och klinikframställda stift redovisas.
Saknas någon information i studierna?
Avgörande individrelaterade effektmått saknas.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Systematiska beskrivningar av biverkningar saknas. De redovisade oönskade effekterna består huvudsakligen av mekaniska haverier och biologiska
recidiv.
För övrig information, se bilaga ”Biverkningar relaterade till protetiska
material (inlägg, kronor, broar, proteser och implantat)”.
Hälsoekonomisk bedömning
Vid enskilda tänder med måttliga till stora defekter som ger funktionsstörningar och som kräver rotbehandlingar medför behandlingar med kronor
med stiftförankringar (laboratorieframställda eller klinikframställda) en likvärdig effekt som extraktioner och implantat med kronor, åtminstone i ett
sexårsperspektiv. Kostnadseffektiviteten beror därför endast på kostnaden.
Kostnaden för den förstnämnda åtgärden beräknas enligt referensprislistan
till 7 000–11 000 kronor beroende på om en rotfyllning inkluderas. En behandling med extraktion och implantat med krona beräknas till cirka
13 000–14 000 kronor. Kronor med stiftförankring är kostnadseffektiva
jämfört med extraktioner och implantat med kronor. Det hälsoekonomiska
underlaget utgörs av en skattning som är baserad på expertgruppens slutsats.

Referenser
1.

SBU. Rotfyllning - en systematisk litteraturöversikt. 2010.

898

2.

3.

4.

Torabinejad, M, Anderson, P, Bader, J, Brown, LJ, Chen, LH,
Goodacre, CJ, et al. Outcomes of root canal treatment and
restoration, implant-supported single crowns, fixed partial dentures,
and extraction without replacement: a systematic review. J Prosthet
Dent. 2007; 98(4):285-311.
Ellner, S, Bergendal, T, Bergman, B. Four post-and-core
combinations as abutments for fixed single crowns: a prospective up
to 10-year study. The International journal of prosthodontics. 2003;
16(3):249-54.
Fokkinga, WA, Kreulen, CM, Bronkhorst, EM, Creugers, NH. Up to
17-year controlled clinical study on post-and-cores and covering
crowns. Journal of dentistry. 2007; 35(10):778-86.

G8.2
Tillstånd: Enskild tand med måttlig till stor defekt som ger funktionsstörning och som kräver rotbehandling
Åtgärd: Krona utan stiftförankring
Rekommendation:

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Åtgärden krona utan stift har en hög
överlevnad och kan därmed positivt påverka den orala hälsan. Kostnaden har
bedömts som låg per vunnen effekt. Effekten av åtgärden har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en måttlig till mycket stor grad av smärta eller obehag, en måttlig grad av sjukdom
eller vävnadsförlust, en måttlig till stor grad av nedsatt förmåga att äta,
tugga eller tala och en måttlig till mycket stor grad av påverkan psykologiskt och socialt.
Vilka studier ingår i granskningen?
Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen
kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit
ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Vilken effekt har åtgärden
Slutsatser:
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Det finns ett begränsat vetenskapligt underlag för att kronförsedda premolarer med lite kvarvarande kronsubstans och stiftförankringar har
högre överlevnad både vad gäller tänderna och restaurationerna jämfört
med kronförsedda premolarer utan någon stiftförankring, i ett kort tidsperspektiv om två–tre år (SBU ⊕⊕OO).
 Det finns ett begränsat vetenskapligt underlag för att kronförsedda tänder
med omfattande förluster av tandsubstans och utan stiftförankringar har
större risk att förlora restaurationen i ett kort perspektiv jämfört med tänder med en stor mängd kvarvarande tandsubstans (SBU ⊕⊕OO).
Vid enskilda tänder med måttliga till stora defekter som ger funktionsstörningar och som kräver rotbehandlingar
 är den kvarvarande mängden tandsubstans avgörande för behandlingsresultatet (ferruleffekt = möjlighet att låta kronan ”omfamna” roten) (expertgruppsbedömning)
 ger behandlingar med kronor, utan eller med rotstift, en hög överlevnad i
upp till 17 år på tänder med en väsentlig dentinhöjd* alternativt på tänder
där alla fyra dentinväggarna finns kvar efter preparationen (expertgruppsbedömning)
 ger behandlingar med kronor utan rotstift en lägre överlevnad än kronor
med rotstift (expertgruppsbedömning).
* Mer än 75 procent av den omgivande dentinväggen är 1 mm tjock eller
mer och är 1 mm över tandköttskanten eller mer.
SBU har i sin systematiska litteraturöversikt från 2010 redovisat två slutsatser [1].
Socialstyrelsen identifierar två observationsstudier [2, 3] med jämförelser
av behandlingar av rotbehandlade kronförsedda tänder med eller utan rotstift. Antalet patienter var 467 med 547 restaureringar, och uppföljningstiden var 2–17 år. Vid funktionsstörningar på grund av medfödda och förvärvade defekter på enskilda tänder som kräver rotbehandlingar gav behandlingsalternativen rotbehandling och krona utan eller med stift likvärdiga
resultat enligt en långtidsstudie, medan en studie över två år fann sämre resultat utan stift. Båda studierna visade att den kvarvarande mängden tandsubstans var avgörande för behandlingsresultatet (vilket förklaras av den så
kallade ferruleffekten).
Socialstyrelsens expertgrupp har med stöd av beprövad erfarenhet och det
tillgängliga underlaget tagit ställning till slutsatser om åtgärdens effekter vid
tillståndet.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
En systematisk beskrivning av biverkningarna saknas. De redovisade oönskade effekterna består huvudsakligen av mekaniska haverier och/eller biologiska recidiv såsom lossnade restaureringar, frakturer av rötter, misslyckade rotbehandlingar, karies och parodontitutveckling.
För övrig information, se bilaga ”Biverkningar relaterade till protetiska
material (inlägg, kronor, broar, proteser och implantat)”.
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Hälsoekonomisk bedömning
Vid enskilda tänder med måttliga till stora defekter som ger funktionsstörningar och som kräver rotbehandlingar medför behandlingar med kronor
utan stiftförankringar en behandlingskostnad enligt referensprislistan på
4 500–8 500 kronor beroende på om rotfyllningskostnaden inkluderas eller
inte. Åtgärden har bedömts ha god effekt mätt som funktionstid och kostnaden är låg per vunnen effekt. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en
skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.
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G8.3
Tillstånd: Enskild tand med måttlig till stor defekt som ger funktionsstörning och som kräver rotbehandling
Åtgärd: Extraktion och implantat med krona
Rekommendation:

Motivering till rekommendation
Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den
högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Åtgärden extraktion med efterföljande implantat och krona har en hög överlevnad och kan därmed positivt påverka den orala hälsan. Åtgärden är inte kostnadseffektiv i jämförelse med en
krona med stiftförankring. Effekten av åtgärd är bedömd med stöd från ett vetenskapligt underlag.

Hur allvarligt är tillståndet?
Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan till följd av en måttlig till mycket stor grad av smärta eller obehag, en måttlig grad av sjukdom
eller vävnadsförlust, en måttlig till stor grad av nedsatt förmåga att äta,
tugga eller tala och en måttlig till mycket stor grad av påverkan psykologiskt och socialt.
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Vilka studier ingår i granskningen?
SBU [1] redovisar slutsatser avseende konstruktions- och implantatöverlevnaden vid enstaka tandförluster, oberoende av positionen. SBU:s underlag
utgörs av två prospektiva observationsstudier och en retrospektiv observationsstudie.
Socialstyrelsen identifierade två systematiska studier. Den av senare datum har använts i underlaget [2]. Den systematiska översikten omfattar
många studier och ett stort patientmaterial (över en miljon) och innehåller
metaanalyser. Många studier redovisar resultat i upp till sex år medan bara
ett fåtal har längre uppföljningar.
Vilken effekt har åtgärden
Slutsatser:

 Det finns ett begränsat vetenskapligt underlag för att implantatstödda
kronors överlevnad är över 90 procent vid behandlingar av patienter med
enstaka tandförluster, efter 5 år (SBU ⊕⊕ΟΟ).
 Det finns ett begränsat vetenskapligt underlag för att implantatens överlevnad är nära 100 procent och risken för marginala benförluster (> 2
mm) är mindre än 5 procent vid behandlingar av patienter med enstaka
tandförluster med implantatstödda kronor, vid en uppföljningstid om
minst fem år (SBU ⊕⊕ΟΟ).
Vid enskilda tänder med måttliga till stora defekter som ger funktionsstörningar och som kräver rotbehandlingar ger behandlingar med extraktioner
och implantat med kronor
 hög överlevnad (92–94 procent) efter en funktionstid på minst sex år
(måttlig evidensstyrka)
 likvärdig överlevnad jämfört med rotbehandlade stift och kronförsedda
tänder efter en funktionstid på minst sex år (måttlig evidensstyrka).
Både extraktioner och implantat med kronor och rotfyllningar med kronor
ger en överlevnad på över 92 procent efter sex år och en hög patienttillfredsställelse. Jämförelser mellan behandlingarna visar inga skillnader i överlevnad i upp till sex år. Extraktioner utan någon ytterligare behandling ger en
försämrad livskvalitet.
Saknas någon information i studierna?
Det finns bara en begränsad redogörelse för avgörande, individrelaterade
effektmått.
Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?
Systematiska beskrivningar av biverkningarna saknas. De redovisade oönskade effekterna och komplikationerna består huvudsakligen av mekaniska
haverier och biologiska recidiv.
För övrig information, se bilaga ”Biverkningar relaterade till protetiska
material (inlägg, kronor, broar, proteser och implantat)”.
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Hälsoekonomisk bedömning
Vid tillståndet en enskild tand med en måttlig till stor defekt som ger en
funktionsstörning och som kräver en rotbehandling medför åtgärden extraktion och implantat med krona ingen effektskillnad jämfört med en krona på
en enskild tand som kräver rotbehandling och ett stift. Kostnadseffektiviteten beror därför endast på priset. Kostnaden för en krona på en enskild tand
som kräver rotbehandling beräknas enligt referensprislistan till 7 000–
11 000 kronor beroende på om rotfyllningen inkluderas. Behandlingen med
extraktion och implantat med krona beräknas till cirka 13 000–14 000 kronor. Extraktioner och implantatstödda kronor är inte kostnadseffektiva jämfört med kronor med stiftförankringar. Det hälsoekonomiska underlaget
utgörs av en skattning som är baserad på expertgruppens slutsats.
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Förtydligande av vissa tillstånd och åtgärder
Tillstånd
 Total tandlöshet: Tillståndet har delats in i över- och underkäken eftersom resultaten av åtgärden bedöms kunna skilja sig åt mellan käkarna.
Denna indelningsgrund har även tillämpats för tillstånden friändstandlöshet och entandsluckor.
 Friändstandlöshet: Tillståndet kan ha orsakats av karies, parodontit,
trauman, sjukdomar eller medfödda defekter. Friändstandlöshet innebär
ett restbett med avsaknad av 1–8 tänder i över- eller underkäkens sidopartier, räknat från mittlinjen av käken. Som friändstandlöshet betecknas
även tillstånd där en enkelsidig avsaknad av tänder går över tandbågens
mittlinje. Friändstandlöshet kan föreligga på båda sidor om de framförliggande tänderna och betecknas då som dubbelsidig. Maximalt kan 15
av 16 tänder saknas. Svårighetsgraden av tillståndet ökar med ett ökat antal saknade tänder. Avsaknad av upp till 5 tänder medför huvudsakligen
en fysisk funktionsnedsättning (tuggfunktionen och den fonetiska och
estetiska funktionen). Avsaknad av mer än 5 tänder kan påverka personer
såväl fysiskt som psykosocialt (komfort, självkänsla, allmän hälsa, välbefinnande och livskvalitet) och socialt (arbetsförmåga, socialt liv och samliv).
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 Flertandslucka: Tillståndet har beskrivits för över- och underkäken gemensamt. Eftersom stödtändernas kondition anses kunna påverka resultatet av åtgärden har tillstånden delats in utifrån detta kriterium.
 Entandslucka: Tillståndet har delats in utifrån luckans position i käken.
En lucka i fronten anses som ett svårare tillstånd, framför allt utifrån ett
socialt och estetiskt perspektiv.
 Enskild tand med defekt: Tillståndet har delats in med tanke på både defektens omfattning och det individuella behovet.

Åtgärder
 Avtagbar partialprotes: innebär en ersättning för förlorade tänder och en
viss volym av käkbenet. En avtagbar delprotes består av ett metallskelett
som hålls fast till de kvarvarande tänderna med klamrar. Över de tandlösa områdena fästs till skelettet sadlar i plast, till vilka tänder i plast
fästs. Metallskelettet tillverkas oftast i en kobolt- och kromlegering, men
även en guldlegering eller rent titan kan användas.
 Implantatstödd bro: innebär en ersättning för förlorade tänder och en viss
volym av käkbenet. En implantatstödd bro består av en bro som är stödd
på, i käken inopererade, skruvar (konstgjorda tandrötter) i titan. Bron består av en stomme av metall eller keram på vilken konstgjorda tänder i
plast eller keram är fästade. Effektmåttet funktionstid är inte avhängigt av
om tillståndet är enkel- eller dubbelsidigt.
 Implantatstödd bro med extension: innebär en ersättning för förlorade
tänder och en viss volym av käkbenet. En implantatstödd bro består av en
bro som är stödd på, i käken inopererade skruvar (konstgjorda tandrötter)
i titan. Bron består av en stomme av metall eller keram på vilken konstgjorda tänder i plast eller keram är fästade. En implantatstödd bro med en
extension innebär att brons ena ände avslutas med ett hängande led utan
något stöd av implantatet. Storleken på det hängande ledet motsvarar
bredden av den ersatta tanden. Effektmåttet funktionstid är inte avhängigt
av om tillståndet är enkel- eller dubbelsidigt.
 Kombinationsprotetik (eller kombinationsprotes): innebär en ersättning
för förlorade tänder och en viss volym av käkbenet. Kombinationsprotetik innebär att en avtagbar delprotes retineras till de kvarvarande tänderna
som har behandlats med fastsittande protetik. En avtagbar delprotes består av ett metallskelett till vilket fästs sadlar och tänder i plast över de
tandlösa områdena. Metallskelettet tillverkas oftast i en kobolt- och
kromlegering, men även en guldlegering eller titan kan användas. Den
fastsittande protetiken kan vara av olika slag (attachment, inner- eller ytterkronor och barer) och är oftast tillverkade i en guldlegering.
 Ortodontisk distalisering: innebär att den mest näraliggande tanden i anslutning till ett tandlöst område flyttas in i det tandlösa området. Denna
förflyttning åstadkommes med ortodontisk apparatur. Därigenom fås en
en- eller flertandslucka som kan överbryggas med en tandstödd bro alternativt ersättas med ett implantat.
 Ortodontisk distalisering i kombination med tandstödd bro: innebär en
förflyttning av tanden framför det tandlösa området. Tanden förflyttas
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med hjälp av tandregleringsapparatur bakåt eller inåt i munnen så att den
intar den saknade tandens position. Därvid uppkommer en tandlucka i
den förflyttade tandens ursprungliga position, som vid behov kan ersättas
med en implantatstödd krona alternativt en tandstödd bro.
Tandstödd bro med minst en stiftförankrad tand och med extension: innebär en ersättning för förlorade tänder med stöd av kronor eller en bro
på en eller flera intilliggande naturliga tänder där de stiftförankrade tänderna är avitala och rotfyllda. Det kan också gälla en förlorad tand. Stiftförankringen består av en gjuten pelare med ett gjutet eller prefabricerat
metallstift som cementeras i tandens rotkanal. Den kan även bestå av ett
stift av något annat material. Den tandstödda bron med en extension avslutas med ett eller flera hängande led utan stöd av någon naturlig tand.
Storleken på det hängande ledet motsvarar bredden av den ersatta tanden.
Bron består av en stomme av metall eller keram på vilken konstgjorda
tänder i plast eller keram är fästade.
Tandstödd bro med extension: innebär en ersättning för förlorade tänder
med stöd av kronor eller en bro på en eller flera intilliggande naturliga
tänder. Den tandstödda delen av konstruktionen avslutas med ett eller två
hängande led utan stöd av någon naturlig tand. Storleken på det hängande
ledet motsvarar bredden av den ersatta tanden. Bron består av en stomme
av metall eller keram på vilken konstgjorda tänder i plast eller keram är
fästade. Effektmåttet funktionstid är inte avhängigt av om tillståndet föreligger i över- eller underkäken eller om det är enkel- eller dubbelsidigt
Tandstödd bro med parodontalt försvagade stödtänder och med extension: innebär en ersättning för förlorade tänder med stöd av kronor eller en
bro på en eller flera intilliggande naturliga tänder där det stödjande käkbenet kring varje tand är reducerat i höjdled. Den tandstödda delen av
konstruktionen avslutas med ett eller flera hängande led utan stöd av någon naturlig tand. Storleken på det hängande ledet motsvarar bredden av
den ersatta tanden. Bron består av en stomme av metall eller keram på
vilken konstgjorda tänder i plast eller keram är fästade
Tand- och implantatstödd bro: innebär en ersättning för förlorade tänder
och en viss volym av käkbenet. En tand- och implantatstödd bro består av
en bro som har stöd av både tänder och, i käken inopererade, konstgjorda
tandrötter i titan. Bron består av en stomme av metall eller en metallegering på vilken konstgjorda tänder i plast eller porslin är fästade.
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