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Diagnostikk 
 
Alle diagnoser er basert på en god anamnese samt en grundig klinisk og røntgenologisk 
undersøkelse. Det skal alltid foreligge en diagnose før behandling iverksettes. 
 
Kariologi omfatter diagnosen dental karies i tillegg til andre sykdommer og skader i de harde 
tannvev, slik som dentale erosjoner (syreskader), tannslitasjeskader, 
mineraliseringsforstyrrelser og misfarging av tannsubstans. 
 

 Dental karies 

 Dentale erosjoner 

 Tannslitasjeskader – abrasjon, attrisjon 

 Dentaler mineraliseringsforstyrrelser 

 Misfarging av tenner - preeruptive og posteruptive 

 

Dental karies 
 
Registrering av karies gjøres etter bestemte kriterier (kvalitativ kariesdiagnostikk). På den 
måten blir kariesdiagnostikken standardisert, og man får et felles språk der kariesdiagnosene 
er definert i ord og bilder. Videre kan man enkelt måle kariesprogresjonen og se effekten av 
ulike behandlingsopplegg ved å følge lesjoner over tid. Vi bruker kriteriene listet opp under 
ved registrering av karies på henholdsvis approksimalflater, okklusalflater, bukkal- og 
lingualflater og for sekundærkaries. 
 

Klinisk og røntgenologisk kariesregistrering 
 
Karies diagnostiseres og registreres etter en visuell klinisk undersøkelse hvor god tørrlegging 
og godt lys er viktig. Røntgenologiske undersøkelser kan supplere den kliniske undersøkelsen 
og krever både gode røntgenbilder og betraktningsforhold. 

Klinisk registrering av kariesskader skal baseres på lesjonenes omfang: størrelse, dybde, 
volum, utbredelse eller grad (1-5). 
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Okklusalkaries 

  

 

GRAD 1 (O1) Karies 
karakterisert ved en 
hvitlig/brunlig misfarging i 
emaljen uten substanstap 
(ingen kavitetsdannelse). Ingen 
røntgenologiske funn. 

GRAD 2 (O2) Lite substanstap 
med brudd i emaljeoverflaten, 
eller misfarget fissur med 
grålig/opak tilstøtende emalje 
og/eller karies begrenset til 
emaljen røntgenologisk. 

GRAD 3 (O3) Moderat 
substanstap og/eller karies i ytre 
tredjedel av dentin 
røntgenologisk. 

 

 

GRAD 4 (O4) Betydelig substanstap og/eller 
karies i midtre tredjedel av dentin 
røntgenologisk. 

GRAD 5 (O5) Stort substanstap og/eller karies i indre 
tredjedel av dentin røntgenologisk. 

 
Bukkal- og lingualkaries 

 

 

 

GRAD 1 (B1) Karies karakterisert 
ved en hvitlig/brunlig misfarging 
uten substanstap. Matt overflate 
kan sees ved tørrlegging. 

GRAD 2 (B2) Lite substanstap med 
brudd i emaljeoverflaten 

GRAD 3 (B3) Moderat 
substanstap med eksponert 
dentin (kan sonderes). 
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GRAD 4 (B4) Betydelig substanstap i emaljen 
med moderat kavitetsdannelse i dentin. 

GRAD 5 (B5) Stort substanstap med betydelig 
kavitetsdannelse/oppbløtning av dentin. 

 
Approksimalkaries 

  

 

 
 

 

GRAD 1 (A1) 
Radiolusens 
("røntgenskygge") 
i ytre halvdel av 
emaljen (inntil 
1/2 
emaljetykkelsen). 

GRAD 2 (A2) 
Radiolusens 
("røntgenskygge") 
i indre halvdel av 
emaljen (inntil 
emalje-dentin 
grensen, men 
ikke inn i 
dentinet). 

 GRAD 3 (A3) 
Radiolusens 
("røntgenskygge") 
i ytre tredjedel av 
dentinet (inntil 
1/3 av 
dentintykkelsen). 

GRAD 4 (A4) 
Radiolusens 
("røntgenskygge") 
i midtre tredjedel 
av dentinet (inntil 
2/3 av 
dentintykkelsen). 

GRAD 5 (A5) 
Radiolusens 
("røntgenskygge") 
i indre tredjedel 
av dentinet. 
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Sekundærkaries 

 

 

 

GRAD 1 (S1) Karies karakterisert 
ved en hvitlig/brunlig misfarging i 
emaljen, uten substanstap 
og/eller lesjon i ytre halvdel av 
emaljen røntgenologisk. 

GRAD 2 (S2) Lite substanstap med 
brudd i emaljeoverflaten og/eller 
lesjon i indre halvdel av emaljen 
røntgenologisk. 

GRAD 3 (S3) Moderat 
substanstap og/eller karies i 
ytre tredjedel av dentin 
røntgenologisk. 

 

 

GRAD 4 (S4) Betydelig substanstap og/eller 
karies i midtre tredjedel av dentin 
røntgenologisk. 

GRAD 5 (S5) Stort substanstap og/eller karies i indre 
tredjedel av dentin røntgenologisk. 
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Kvalitativ og kvantitativ kariesregistrering – begreper 
 
Kvalitativ kariesregistrering 
 
Kvalitativ kariesregistrering angir lesjonens omfang (størrelse, dybde, volum, utbredelse eller 
grad (1-5)). 
 
Kariesprogresjon: Utviklingen av eksisterende lesjoner i størrelse, dybde, volum, utbredelse 
eller grad. 
 
Kariesaktivitet: Intensiteten av sykdommen på et bestemt tidspunkt 
(ødeleggelseshastighet). Kan ikke måles direkte. Beregnes i praksis som tilveksten av nye 
karieslesjoner per tidsenhet og utvikling/progresjon av eksisterende lesjoner. 
Når en bedømmer kariesaktivitet må en også ta i betraktning: 
 

 Karieserfaring 
 Munnhygiene 
 Kosthold 
 Salivaforhold 
 Fluoridbruk 
 Karieslesjonene (lokalisasjon, utstrekning, utseende, konsistens, kavitetsdannelse, 

dybde) 
 
Kvantitativ kariesregistrering 
 
Kvantitativ kariesregistrering angir antall lesjoner. Registrering gjøres på individnivå og kan 
brukes videre til å regne ut tall for definerte befolkningsgrupper. 
 
Karieserfaring: Summen av individets akkumulerte kariesskader (kariøse, mistede eller fylte 
tenner eller tannflater) opp til undersøkelsespunktet. Viser sykdomsutbredelse hos det 
enkelte individ. DMF- indeks er ofte brukt for å registrere karieserfaring. 

DMF-indeks: Summen av alle kariøse, mistede eller fylte tenner eller tannflater per 
person. Kan brukes på basis av tenner (DMFT) og flater (DMFS). 

 DMFT: 28 tenner 
 DMFS: 128 flater (4 flater for incisiver og hjørnetenner, 5 flater for 

premolarer og molarer) 
 
Kariesinsidens (kariestilvekst): Antall nye kariøse lesjoner, tenner eller flater hos et individ 
eller en gruppe i en gitt tidsperiode. 
 

Kariesepidemiologi 
 
Karieserfaring for gruppen: Det gjennomsnittlige antall kariøse, mistede og fylte tenner eller 
flater per person (oppgis som middeltall for gruppen). 
Eksempel: Gjennomsnittlig karieserfaring blant 35-åringer i Oslo, 2003 
DMFT=11 (DT=1, MT=1, FT=9) 
DMFS=25 (DS=2, MS=4, FS=19) 
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Se Figur 1: Karieserfaring – data fra Sverige og Tromsø  
 
Kariesprevalens (hyppighet/forekomst): Andelen av individer i befolkningen som har karies 
og behandlingserfaring (DMFT/DMFS>0) på et gitt tidspunkt. Gir mål for sykdommens 
utbredelse i befolkningen. 
 
Eksempel: Kariesprevalens blant 18-åringer i Oslo i 2012 var 76 %. 
OBS! Kariesprevalens blant barn og unge i de offentlige statistikker omfatter som regel kun 
de behandlingskrevende karieslesjonene. Det vil si at emaljelesjonene ikke er tatt med i 
statistikken. Det betyr at det ofte blir en underrapportering av den reelle kariesforekomsten. 
 

 
 

Figur 1. Gjennomsnittlig DFT blant voksne i Sverige, Jönköping, i 2013 (gul linje) og Nord-
Norge (Tromstann) 2014 (blå datapunkt). Diagrammet kan brukes for å vurdere hvordan 
karieserfaring av hver enkel pasient ligger i forhold til gjennomsnittet i befolkningen. 
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Dentale erosjoner 
 

Dentaler erosjoner, også kalt syreskader, er tap av tannsubstans forårsaket av syrer som ikke 
kommer fra bakterier. Dentale erosjoner diagnostiseres vanligvis ved en grundig klinisk 
undersøkelse. Det finnes mange indekser for registrering av erosjoner. Vi benytter VEDE-
systemet (Visual Erosion Dental Examination, etter Tveit og Espelid, 2006) som graderer 
erosjonskadene på tannflatenivå mellom 0 (ingen erosjon) og 5 (>2/3 tannflaten har 
blottlagt dentin).  
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Tannslitasjeskader 
 
Begrepet tannslitasjeskader brukes i denne sammenheng som en fellesbetegnelse for tap av 
tannsubstans som følge av mekanisk slitasje, og inkluderer prosessene abrasjon og attrisjon. 
 
Abrasjonsskader: Gradvis tap av tannsubstans forårsaket av friksjon mellom tennenes 
overflater og et fremmedlegeme (for eksempel tannbørste, harde tannpirkere, tygging av 
penner, pipe). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attrisjonsskader 
 
 
 
Attrisjonsskader: Gradvis tap av tannsubstans på grunn av naturlige tyggebevegelser (både 
funksjonelle og parafunksjonelle) og kjennetegnes ved okklusale og insisale fasetter. 
Approksimale flater kan også bli påvirket. Patologisk attrisjon skyldes ofte tyggeuvaner eller 
et unormalt bittforhold som fører til unormalt mye substanstap. 
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Dentale mineraliseringsforstyrrelser 
 

 Amelogenesis Imperfecta (AI) 

 Molar Incisor Hypomineralization (MIH) 

 Dental fluorose 

 
Amelogenesis Imperfecta (AI) 
AI er en lidelse som rammer struktur og utseende av tenners emalje, og kan opptre både i 
det primære og det permanente tannsettet. Tennene kan da ofte være mindre og 
misfargede, «pitted» eller med defekter av varierende grad alt etter alvorlighetsgraden, og 
dermed mer utsatt for brekkasje, slitasje og karieslesjoner. AI forekommer i 4 hovedtyper; 1. 
Hypoplastisk, 2. Hypomaturasjon (pittiform), 3. Hypokalsifisert og 4. 
Hypoplastisk/hypomatur med taurodontisme. Disse gruppene deles igjen ofte inn i andre 
undergrupper. Behandlingen vil variere med alvorlighetsgrad og omfang av lidelse; fra 
forebyggende terapi ved hypersensibilitet til større oppbygginger med 
restaureringsmaterialer som kompositt og keramiske kroner. 
 

   
Pitted AI          Hypomineralisert AI             Hypoplastisk AI 

 
 
Molar Incisor Hypomineralization (MIH) 
MIH er en mineraliseringsforstyrrelse som rammer 1. molar og fronttenner, fronttenner ofte 
i de insisale deler. I tillegg kan permanente hjørnetenner også rammes. Lidelsen skyldes 
manglende mineralisering i maturasjonsfasen grunnet en hemmet funksjon i ameloblaster. 
MIH opptrer som hvitlige opasiteter til gule og brune flekker. I molarer ses til tider gul-brune 
defekter som ofte skyldes frakturer av emaljen post-eruptivt. Etiologien er noe usikker, men 
det er antatt at febersykdommer i de første leveår, antibiotika eller miljøgifter kan være 
årsaker. 
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Dental fluorose 
Dental fluorose er en mineraliseringsforstyrrelse som kjennetegnes klinisk av opasiteter og 
hypomineraliseringer. Det forårsakes av store mengder fluorider som tas opp under 
tanndannelsen, og graderes ved hjelp av en Thylstrup-Fejerskov (TF) indeksen. 
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Mineraliseringsforstyrrelser – journal 
For å komme frem til en evt. mineraliseringsforstyrrelse-diagnose brukes et skjema (journal) 
hvor både anamnestiske og kliniske funn registreres. Det er både veldig nyttig og viktig å ta 
gode kliniske foto av tannsettet som viser tennene og tannflater som er rammet. 
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Utredningspasient 
 

Innledning 
 
Pasienter som har et stort tannbehandlingsbehov må utredes grundig for å finne årsaken(e) 
til de kliniske funnene. Aktuelle diagnoser kan være dental karies og erosjoner samt 
tannslitasjeskader. 
 

    
 
I tillegg til de anamnestiske opplysningene, må en hos pasienter med særlig stort 
behandlingsbehov ofte gjøre en utvidet kostholdsvurdering, plakkregistrering, salivatester og 
en kartlegging av fluoridbruk for å kunne planlegge en årsaksrettet behandling. 
 
 

Utredning for karies og dentale erosjoner 
 
Noen ganger er det ekstra viktig å undersøke salivastatusen til pasienten. 
Salivasekresjonsmålinger og evt. dyrking av markørbakterier for karies kan være nødvendig 
for å utrede årsaken(e). 
I tillegg til klinisk og røntgenologisk undersøkelse av tenner og støttevev skal det gjøres en 
vurdering av pasientens: 

 Karieserfaring (DMFS) 
 Tidligere erfaring med erosjoner (VEDE) 
 Munnhygiene (plakkindeks/blødningsindeks) 
 Kosthold (relevant for både karies og erosjoner) 
 Saliva 
 Fluoridbruk 

 
Utredningen skal også omfatte en behandlingsplan som inneholder: 

 Akuttbehandling (ekstraksjoner, endodonti) 
 Ekskavering av dype karieslesjoner midlertidige fyllinger 
 Behandling av akutte symptomer relatert til dentale erosjoner 
 Kariesforebyggende program inkludert non-operativ kariesbehandling/tiltak for å 

forebygge erosjoner 
 Operativ behandling 
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Hver student skal ha minst én utredningspasient. 7. semester eller 8. semester er et gunstig 
tidspunkt for utredningspasient. To og to studenter kan jobbe sammen om en 
utredningspasient og kan også samarbeide om behandlingen. Selv om det primært er 
ønskelig at studenten ferdigbehandler pasienten, er dette ikke noe krav. Men studenten må 
ekskavere dype karieslesjoner og legge midlertidige fyllinger, sørge for at pasienten får den 
nødvendige akuttbehandling, foreslå et kariesforebyggende program og følge dette opp 
(minimum 4 besøk) og sørge for at pasienten blir henvist for eventuell fyllings- og 
kroneterapi. 
 
 

Kosthold 
 
Ved karies eller erosjoner vurderes pasientens kosthold ved å bruke ett eller to av disse 
alternativene: 
 
Kostholdsskjema – avkryssingsskjema: Fylles ut av pasienten når han er til 
konsultasjon/behandling. 

 Kan være et godt grunnlag for en dialog mellom student og pasient om spise- og 
drikkevaner 

 Noen pasienter kan ha en spise-drikke-uvane som er "kariogen" men som de selv ikke 
kan vurdere. For eks.:  

 Nipping til Cola/annen brus 
 Sukkerholdige pastiller 
 Sukker i teen eller kaffen 

 

 

http://www.odont.uio.no/studier/ressurser/kariologi/Kariesbehandling/kariesforebyggense_program.html
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Kostholdsskjema – intervju: Fylles ut av studenten basert på intervju om hva pasienten har 
spist og drukket de siste 24 timer. Tidspunkter for munnhygiene - når og hvilke hjelpemidler 
som benyttes - bør også noteres. 
Studenten noterer: 

 Antall skiver, type brød, hvilket pålegg? 
 Hva (og hvor mye) har han/hun drukket, til eller mellom måltidene? 
 Brukes sukker eller syltetøy til yoghurt, melk/frokostblanding, "corn flakes"? 
 Hvor mange skjeer sukker til kaffe/te? 
 Hvor mye frukt og grønnsaker og når? 
 Sjokolade, snop, brus/cola, juice, sukkerholdige pastiller/drops/tyggegummi, hvor 

mye og når? 
 
3-dagers kostholdsliste: Pasienten skriver ned alt som spises og drikkes i løpet av tre dager. 
Pasienten noterer: 

 Alt som spises og drikkes i løpet av tre dager (en helgedag bør være med) 
 Listen skal inneholde mengdene mat og drikke og tidspunktene for alle måltidene og 

mellommåltidene 
 Munnhygiene - når og hvilke hjelpemidler som benyttes 

 
 

Saliva 
 
Salivas sekresjonshastighet og bufferkapasitet er viktige faktorer i munnhulens beskyttelse 
av tennene mot syreangrep og karies. Flere helsetilstander og medikamenter påvirker disse 
faktorene. Det henvises til Felleskatalogen for oversikt over medikamenter som gir 
munntørrhet. 
 
Ved utredning skal følgende parametere undersøkes:  

 Saliva-sekresjonshastighet (ustimulert- og stimulert saliva)  
 Saliva-bufferkapasitet 

 

Måling av saliva-sekresjonshastighet - Sialometri 
 
Generelle instruksjoner for samling av salivaprøver: 

 Det mest egnede tidspunktet for saliva sekresjonsmålinger er mellom kl. 08-11. 
 Pasienten plasseres i et lyst behagelig temperert rom i en stol med rett rygg 
 Pasienten bør sitte stille i ca. 5 min før prøven tas 
 Pasienten skal ikke ha spist, drukket, røkt eller hatt noe som helst i munnen den siste 

2 timene før undersøkelsen 
 Pasienten skal ikke ha tatt andre medikamenter enn vanlig kvelden før eller samme 

dag som undersøkelsen finner sted eller drikke alkohol eller utføre hard fysisk trening 
 Alle medikamenter som brukes av pasienten må noteres 

 
 
 
 
 

http://www.felleskatalogen.no/
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Ustimulert saliva 
 Eventuelle proteser tas ut 
 Pasienten bes om å svelge og tidtaking begynner 
 Pasienten sitter avslappet med lett foroverbøyd hode slik at saliva samles anteriort i 

munnhulen 
 Saliva samles i 15 minutter i et gradert beger/15-ml rør. Bruk gjerne glasstrakt. 
 Svelging skal unngås i denne perioden. Klarer ikke pasienten dette, må pasienten 

spytte først og svelge etterpå 
 Ved periodens slutt bes pasienten om å spytte ut resterende saliva i begeret 
 Resultatet beskrives i ml/min (1 ml saliva = 1 g) 

 
Tyggestimulert saliva: * 

 Eventuelle proteser beholdes i munnen 
 Det tygges på en parafintablett i ½ min slik at den blir myk, saliva svelges og tidtaking 

begynner 
 Pasienten bes om å tygge med normal frekvens og trykk (så fort og så hardt som når 

pasienten spiser) 
 Det tygges litt på den ene siden, så på den andre siden (veksle regelmessig) 
 Det spyttes regelmessig i et beger (45-ml rør), svelging unngås 
 Saliva samles i 5 minutter 
 Ved periodens slutt spyttes resterende saliva ut i begeret 
 Resultatet beskrives i ml/min 

 
Verdier for ustimulert (hvile)- og stimulert saliva (ml/min) * 
 

  Normalt 
(gj.snitt) 

Normalvariasjon Lav/hyposalivasjon  Lav 
variasjon 

Ustimulert 
saliva 

0,30 0,25 - 0,35 <0,10 0,10 - 
0,25 

Stimulert 
saliva 

2,00 1,00 - 3,00 <0,70 0,70 - 
1,00 

*(Per Axelsson: "Diagnosis and risk prediction of dental caries". 2000, side 94.) 
 
 

Saliva-bufferkapasitet 
 
Bufferevnen i saliva er relatert til sekresjonshastigheten. Alle buffersystemer er like viktige i 
ustimulert saliva. Mens bikarbonat-systemet øker mest med stimulasjon, utgjør fosfat- og 
protein-buffersystemer en liten del av den totale bufferkapasiteten i stimulert saliva. 
Bufferkapasiteten kan påvirkes av hormoner, metabolisme og generell helse. 
Bufferkapasitet av ustimulert saliva er ikke pålitelig for risikovurderinger, så bufferkapasitet 
testes i stimulert saliva. Saliva bufferkapasitet i seg selv er ikke noe sterk mål for kariesrisiko 
og kan ikke brukes med høy sikkerhet for å identifisere høykariesrisikoindivider. Men det å 
vite hvor god saliva er til å bufre syrer i munnhulen kan være viktig informasjon for 
veiledning av pasienter. 
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Mikrobiologiske tester av saliva 
 
Det finnes mange orale bakterier som bidra i kariesprosessen. Både mutans-streptokokker 
og laktobaciller er «gode» indikatorbakterier på kariogent plakk. De bakteriene er 
acidogene, acidure og acidofile og trives i retensjonssteder i munnhulen (approksimalt plakk, 
karieslesjoner). Antall bakterier reduseres ved plakkfjerning og ekskavering av kaviteter. 
 
Vi tester hvor mange av disse bakteriene som kan dyrkes i salivaprøver som et indirekte mål 
for deres tilstedeværelse i munnhulen. 

 Mikrobiologiske salivaprøver skal ikke utføres under pågående antibiotika eller 
antimikrobiell behandling (avventer 4 uker etter avsluttet behandling) 

 Fluoridlakk påvirker utfallet i 2-4 uker 
 Pasienten skal ikke ha utført munnhygiene, spist, røkt, brukt snus eller spist 

pastiller/tygget tyggegummi 1-2 timer før prøvetagning 
 
Mutans-testen kan benyttes til å evaluere effekten av antibakteriell terapi (f.eks. 
klorheksidin), mens laktobacill-tallet påvirkes raskest ved kostomlegging. Disse testene har 
relativt lav sensitivitet og spesifisitet men kan brukes for å motivere pasienter til endring av 
uheldige vaner. 
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Munntørrhet 
 
Pasienter som klager over munntørrhet (xerostomi) og som har funksjonelle salivakjertler 
bør få råd. Det finnes ulike produkter (sugetabletter, tyggegummi, munnspray) som er 
kommersielt tilgjengelige og markedsføres for tørr munn. De fleste av disse produktene 
inneholder syrlige komponenter for å stimulere spytt og i mange tilfeller er de tilsatt fluorid.  
For pasienter med munntørrhet som skyldes manglende salivakjertelfunksjon kan smørende 
produkter (munnskyll, munngel/spray) eller salivaerstatninger være til god hjelp. 
 
Se oversikt: Munntørrhet- spyttstimulerende produkter 
 
 

  

http://www.odont.uio.no/studier/ressurser/kariologi/Kariesutredning/Salivatester/munntorrhetsprodukter.pdf
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Digital interaktiv læring (DIL) 
 
Digital Interaktiv Læring er et program for å teste kvaliteten på egen røntgendiagnostikk av 
karies. DIL-programmet er gammelt, men er installert på en av datamaskinene ved skranken 
i klinikkene i 5. og 6. etasje, og på biblioteket. Digital Interaktiv Læring har også en 
nettbasert utgave. 
Quizene inneholder forskjellige oppgaver som er satt sammen fra et «bildebibliotek». 
Oppgavene kan dreie seg om registrering av okklusalkaries, registrering av approksimalkaries 
eller en kombinasjon. 
 
Nettsiden for quiz: https://foreninger.uio.no/nfpedodonti/DIL/ 

(NB: Bruk Google Chrome som nettleser) 

 
 

  

https://foreninger.uio.no/nfpedodonti/DIL/
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Kariesbehandling 
 
Noe av det viktigste tannhelsepersonell gjør er å jobbe helsefremmende og forebygge 
sykdom. «Helseforebyggende og kariesforebyggende program for voksne» inneholder både 
basis- og tilleggselementer. Tilleggsprogrammene er veiledende. 
 
Hovedprinsippet i behandlingen av karies er å fjerne årsaken til sykdommen og behandle 
karies uten operative inngrep. Det betyr at vi må registrere karies på et tidlig stadium og 
behandle karies ved å fjerne eller forstyrre plakket, endre kostholdsvaner og, sist men ikke 
minst, behandle med fluorid. Dersom vi mislykkes med denne behandlingen, må vi legge en 
fylling. Ingen kunstig erstatning kan konkurrere med naturproduktet. Som Fridtjof von der 
Fehr skrev: "Målet for behandlingen er derfor et sunt, naturlig og velfungerende tannsett. 
Med dagens sykdomsutbredelse er kariesfrihet et realistisk mål for mange pasienter. 
Avansert teknikk og perfekte tannlegearbeider må ikke bli noe mål i seg selv, men snarere 
må man se på enhver ny restaurert flate som et nederlag i forhold til den ideelle målsetting." 
 

 Non-operativ kariesbehandling består av årsaksrettet kariesbehandling, 
hygieneinstruksjon, fluorid, plakkontroll osv. 

 Operativ kariesbehandling består av direkte fyllinger med komposittmaterialer e.l. 
og indirekte fyllingsterapi med keramer/gull osv. 

 

Non-operativ kariesbehandling og forebyggelse 
 
Non-operativ kariesbehandling er å behandle karies uten fyllinger. Det innebærer at det 
gjøres en årsaksrettet kariesbehandling, der hygieneinstruksjon og kostholdsveiledning kan 
være nødvendig. 
 
Det er de små karieslesjonene som først og fremst behandles non-operativt eller 
"interceptivt". Lokal fluoridapplikasjon (profesjonell fluoridbehandling) utføres på de 
aktuelle flatene på klinikken med høykonsentrert fluoridlakk (Colgate Duraphat: 22600 ppm 
F), mens pasienten gjør sin hjemmebehandling med fluoridtannpasta og ofte i tillegg: 
fluoridskyll eller fluoridtabletter. 
 
Hos pasienter med høy/svært høy kariesaktivitet kan høykonsentrert fluoridtannpasta 
(Colgate Duraphat tannkrem: 5000 ppm F, dvs. 5 mg F/g) brukes til hjemmebehandling inntil 
kariesaktiviteten er under kontroll. I sjeldnere tilfeller brukes fluoridholdig gel som 
hjemmebehandling. 
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Kariesforebyggende program 
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Tannpasta med ekstra høy fluoridkonsentrasjon 
 
Bruksanvisning Duraphat tannpasta - tannpuss 
Skal kun brukes av voksne og ungdom ≥16 år. En 2 cm lang stripe (gir 3-5 mg fluorid) påføres 
tannbørsten for hver tannpuss. Tennene pusses grundig 3 ganger daglig, etter hvert måltid, 
vertikalt, fra tannkjøttet til tannspissen. Grundig pussing tar ca. 3 minutter. 
NB! Den inneholder både natrium laurylsulfat (SLS) og natriumbenzoat (E211). Det skal ikke 
svelges. 
 
Bruksanvisning Duraphat tannpasta - skinnebehandling 
Tannpastaen kan anvendes som fluoridgel i en individuell skinne, en såkalt blekeskinne. 
1-2 cm tannpasta fra tuben fordeles i begge skjeene, med f. eks solobørste. 
Skjeene bør sitte i munnen i 5-10 minutter før de tas ut og munnen skylles. 
Skjeene skylles i lunkent vann etter bruk og oppbevares i en tett boks/eske. 
 
Skinnebehandling kan benyttes daglig eller 3 ganger i uken i 3 måneder avhengig av 
kariessituasjon hos pasienten. 
Som tannpasta bør pasienten børste i 2 min med en 1 – 2 cm stripe tannpasta som gir 3- 5 
mg fluorider. 
Tannpastaen spyttes ut og munnen skylles IKKE med vann. 
Tannpastaen kan brukes 2-3 ganger daglig i 3 måneder. 
 
 

Fluoridlakk 
 
Bruksanvisning Duraphat lakk 
Ungdom/voksne (permanente tenner): Opp til 0,75-1,0 ml påføres. 
Tennene skal være isolerte, tørrlagte og frie for plakk. Duraphat kan påføres med en pensel 
eller microbrush. Den gule fargen til Duraphat gjør at man har god kontroll på hvor og hvor 
mye som appliseres. Duraphat herder i kontakt med saliva. Effekten til Duraphat er avhengig 
av forlenget fluoridaktivitet. Lakken bør ikke fjernes for tidlig og pasientene bør rådes til å 
vente 4 timer med å børste tenner og tygge mat. Pasienten kan innta drikke og myk mat i 
denne perioden. 
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Fluoridgel 
 
Alternativ for profesjonell fluoridbehandling for pasienter med høy kariesaktivitet. 
 
Behandling med fluorid-gel 

 Fluorid-klorheksidin gel med fluorid tre ganger i uken i tre uker. Kan utføres i 
forbindelse med tannlegebesøk. Kan gjøres før eller etter behandling under oppsyn 
av for eksempel tannhelsesekretær. 

 Deretter Fluorid-gel behandling tre ganger i uken til situasjonen er under kontroll. 
(Helst overvåket behandling) 

 
FLUORID-KLORHEKSIDIN GEL - 50 g 
Til bruk i munnen og bør ikke svelges. Oppbevares utilgjengelig for barn. 
Inneholder: 

 Natriumfluorid 0,22%, tilsvarende til fluorid 0,1% 
 Klorheksidindiglukonat 1% 
 Metylcellulose 1500 
 Polysorbat 20 
 Renset vann (tilsatt peppermyntesmak) 

 

 
 
Bruksanvisning 
Gelen kan anvendes i en individuell skje (plastskinne), som er laget spesielt for pasienten. 
Den kan også anvendes som tannpasta til daglig bruk. Det skal ikke anvendes mer gel enn 
vanlig tannpasta; ca. 1 cm gel fra tuben. Gelen fordeles i plastskinnen for eksempel med en 
solobørste. Skjeene bør sitte i munnen 5-10 minutter før de tas ut og munnen skylles. 
Indikasjonsområdet er behandling av gingivitt og høy kariesaktivitet. Gelen kan brukes i 
perioder på 1-2 måneder av gangen etter samråd med tannlege. Kan gi misfarging av 
tennene, som kan fjernes av tannlege. Ikke beregnet på barn under skolealder. 
Kan bestilles på Sykehusapoteket Oslo, Ullevål. 
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NATRIUMFLUORID 1% - gel 100 g (pH ca. 5,5) 
 
Til bruk i munnen og bør ikke svelges. Oppbevares utilgjengelig for barn. 
 
Inneholder: 

 Natriumfluorid 1g 
 Metylhydroxypropycellulose 4000, 2,5g (hypromellose) 
 Propylenglycol 20 g 
 Peppermynteolje 2 dråper (ca. 0,1g) 
 Sitronsyre 0,3g 
 Natriumcitrat 0,1g tilsettes til pH ca. 5.5 
 Deionisert vann til 100g 

 

    
 

Fluoridskyll 

 

Fluoridtabletter 
 
 

Operativ kariesbehandling 
 

Okklusalkaries 
 
Normalt vil indikasjon for fyllingsterapi kun foreligge ved karies grad 3, 4 og 5. Det vil si at 
lesjonen skal være diagnostisert med stor grad av sikkerhet i dentin. Når det ikke er tydelig 
dentinlesjon okklusalt kan en legge en fissurforsegling. 
Noen ganger kan det være indisert å avvente fyllingsterapi av grad 3 okklusalkarieslesjoner 
når det er lav risiko for progresjon av karieslesjonen; tannen har stått frembrutt en tid, 
pasienten har god munnhygiene og et fornuftig kosthold, og er innstilt på en behandling 
uten bruk av bor (non-operativ kariesbehandling). 
 

 

Approksimalkaries 
 
Indikasjon for fyllingsterapi er når pasienten har en karieslesjon grad 4-5. Noen ganger kan 
det være indisert å legge en fylling ved grad 3 lesjon, for eksempel når en ser en tydelig 
kavitet, når det er kort tid siden frembrudd, pasienten har høy kariesaktivitet og/eller det er 
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vanskelig å få til bedring i munnhygiene og kosthold, og pasienten ikke er innstilt på å bruke 
fluorid ut over den som er i tannpastaen. I mange tilfeller kan en avvente fyllingsterapi av 
grad 3 lesjoner på voksne pasienter når tannen har stått frembrudt en tid, pasienten har god 
munnhygiene, fornuftig kosthold og er innstilt på en behandling uten bruk av bor. Den 
kliniske diagnostikk suppleres med BW etter individuell vurdering. Behandlingsvalg treffes 
aldri på bakgrunn av røntgenbilde alene, ettersom røntgenbilde ikke gir mulighet for å 
skjelne mellom aktiv og inaktiv karies. 
 
 

Bukkal- og lingualkaries 
 
Bukkal- og lingualkaries er mindre vanlig enn okklusal- og approksimalkaries. Det skyldes at 
disse flatene normalt holdes rene av tunge og saliva. Hos pasienter med redusert 
salivasekresjon forekommer bukkal- og lingualkaries oftere. Abrasjonsdefekter vil også 
kunne skape plakkretensjon og forårsake karies.  
 

Sekundærkaries 
 
Revisjon av fyllinger utgjør ca. 75% av all fyllingsterapi. Den vanligste revisjonsårsaken er den 
kliniske diagnosen sekundærkaries. Sekundærkaries kan utvikle seg meget raskt, og det er 
viktig å starte behandlingen så snart som mulig etter diagnosen er stilt. 
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Utstyr og behandlingsprosedyrer 
 

Kofferdam 
 
I studentklinikken er kofferdam god rutine ved kompositt-, kompomer- og 
glassionomerfyllinger. Kofferdam bør brukes ved sementering av indirekte tannfargede 
restaureringer. Kofferdam er fast rutine ved endodontisk behandling. 
 
Applisering av kofferdam: 
 
Utstyr 

1. Kofferdampose: klammertang, hulltang, saks, ramme 
2. Kofferdamduk (Obs! latexfri om nødvendig) 
3. Aktuelle klammere 
4. Evt. hjelpemidler: tanntråd, strips, kile, Wed-jets, etc. 
5. Assistanse tilkalles 

 
 

 
 
Fremgangsmåte 

1. Marker preparerte tenner og evt. nabotenner med penn på duken for riktig 
hullavstand 

2. Lag rene hull med hulltang 
3. Plasser kofferdamduk og festeklammere 
4. Inverter (snu) duken hvis mulig/ønskelig 
5. Evt. tilleggsklammere, Wed-jets, tanntråd, med mer festes på aktuelle tenner for å 

lette tilgjengeligheten og for å holde duken fri fra prepareringen gingivalt 
6. Fest duken ikke for stramt på rammen 

 
  



 

28 
 

Tips til arbeidets gang 
 Enkelttenner: klipp hull stort sett midt i duken uansett posisjon i tannbuen. 
 Flere tenner: merk av med penn midt på bukkal/facialflaten ved gingivalranden. 
 Legg vekt på riktig hullavstand og bue mellom hullene. For mye duk approksimalt 

kommer lett i veien. For lite duk gir utett kofferdam. Harde kontaktpunkter løses opp 
ved bruk av kile/tannstikker, strips, tråd, evt. stålstrips. 

 
«Sag» duken forbi kontaktpunktet. Smør gjerne med saliva. Bruk evt. tanntråd til hjelp. Fest 
duken løst til rammen ellers kan den trekkes ut fra tannoverflaten og bli utett. Obs! Duken 
kan ofte med fordel festes på klammer før det hele appliseres på aktuelle tenner. For å 
holde duken fri av preparering kan det brukes tilleggsklammere, kiler, matrisebånd, 
tanntråd, Wed-jets, gingival retraktor med mer. Kofferdam på bro settes på på vanlig måte 
selv om duken ikke går gjennom loddepunktet. Ved utett duk kan broen underbindes med 
tanntråd slik at duken trekkes inn approksimalt. 
 
Indikasjoner for bruk av kofferdam: 
 
Fuktighetskontroll 
Kofferdam er et svært godt hjelpemiddel til å kontrollere tilgang på fuktighet i forbindelse 
med våre restaureringer. Alle våre resinbaserte restaureringsmaterialer og sementer er 
svært ømfintlige for utilsiktet tilgang på fuktighet. Likeså glassionemersementene. Man 
søker å oppnå «passe tørr» kavitet/restaurering, og dette kan i mange tilfeller kun oppnås 
med en korrekt applisert kofferdamduk. 
 
Aseptikk 
Aseptiske arbeidsforhold er avgjørende for resultatet av endodontisk behandling. Kofferdam 
er enerådende som hjelpemiddel til å oppnå et aseptisk arbeidsområde. Duken og aktuell 
tann kan vaskes med desinfeksjonsmiddel (klorhexidinsprit) og duken plasseres slik at 
arbeidsfeltet skjermes fra pasientens utåndingsluft. 
 
Beskytte pasienten 
Kofferdamduk gir også effektiv beskyttelse av pasienten mot fremmedlegemer som 
instrumenter, kiler, seksjonsmatriser og annet som operatøren er uheldig å miste ned i 
pasientens munnhule/svelg og som eventuelt kan aspireres. Videre beskyttes pasienten mot 
skadelige og irriterende kjemikalier som for eksempel 35% fosforsyregel, natriumhypokloritt, 
m. fl., videre også mot aktuelle allergener som bonding og andre stoffer med ubehagelig 
lukt/smak. Av og til er det ønskelig med en barriere mellom munnhule og spray/borreslam 
særlig fra gml. amalgamfyllinger. Kofferdamduken gir tannlegen god oversikt over 
arbeidsfeltet og kan virke beroligende på pasienten som får et skille mellom seg og den 
behandling som foregår i munnen. 
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Klinikkens kofferdamklammere:  
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Matriser 

 
For matriser på Klinikk for allmenn odontologi - voksen gjelder følgende: 

 Det skal brukes prekonturerte stålmatriser eller seksjonsmatriser ved kl II og 
kompliserte komposittfyllinger. Disse finnes på salen 

 «Gamle stålmatriser til amalgam» finnes på salen og i skranken, men anbefales 
ikke ved konvensjonell komposittbehandling 

 Det anbefales at studentene (spesielt lavere semestre) bruker Fenderwedge, 
eller et matrisebånd mot nabotann ved preparering approksimalt for å beskytte 
nabotannen 

 Dersom det er spørsmål angående dette, ta kontakt med ansvarshavende for 
kariologi 

  

Prekonturerte matriser 
 Bedrer muligheten for et gunstig kontaktpunkt 
 Riktig plassering av kontaktpunkt 
 Gir god anatomisk form på restaureringen 

 

 
 

Seksjonsmatriser 
 Reduserer faren for å «miste» kontaktpunkter, men matrisen må være stabil 

nok til å gi en adekvat form 
 Komposittmaterialet er plastisk og kan ikke aktivt brukes i formgiving 
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Restorativ behandling 
 
Restorativ behandling er et operativt inngrep med preparering og påfølgende restaurering 
av tann og iverksettes når forebyggende behandling alene ikke har vist seg å være 
tilstrekkelig.  
 
Tannrestaureringer kan generelt fremstilles ved ulike prinsipper; enten ved direkte teknikker 
med bruk av plastiske fyllingsmaterialer, ved indirekte teknikker med avtrykk og modeller, 
eller ved scanning og virtuelle modeller. Ved direkte teknikker restaureres tann med et 
plastisk fyllingsmateriale, e.g. kompositt eller glassionomerer (se biomaterialer). Ved 
indirekte teknikker, fremstilles restaureringen på modeller etter et fysisk avtrykk, eller at 
restaureringen freses på grunnlag av virtuelle modeller etter et optisk avtrykk (scanning, 
CAD/CAM).  
 
Generelle krav til kavitetsutforming tar hensyn til kariesangrepet utbredelse, hvilken tann 
det gjelder, fyllingsmaterialet det er aktuelt å benytte samt pasientens grad av 
kariesaktivitet og ønsker. Sammenholdt med å være avventende med operative inngrep, 
gjelder alltid det overordnede prinsipp at det skal spares tannsubstans i den utstrekning det 
er mulig; minimalt invasive inngrep. Dette skal ikke praktiseres i den utstrekning at kaviteten 
vil bli så liten at det kan reises spørsmål om prepareringens berettigelse og ikke minst av 
hensyn til tilgjengelighet og oversikt i arbeidsområdet. 
 
 

Direkte fyllingsterapi 

 

Innledning 
 
Den vanligste og enkleste form for restorativ tannbehandling, fyllingsterapi, er den direkte 
teknikk. Dette innebærer preparering og fylling i samme seanse. I utgangspunktet vil dette 
mest omfatte prepareringer for tannrestaureringsmaterialer som kompositt, glassionomerer 
(GIC), resinmodifiserte glassionomerer (RmGIC), og kompomerer (se avsnittet om 
Biomaterialer). Amalgam benyttes i dag ikke grunnet innholdet av kvikksølv og lovforbudet 
mot det. Materialet omtales allikevel da vi ennå i mange år som tannleger må forholde oss til 
det, når gamle amalgamrestaureringer må fjernes (se avsnitt om fjerning av 
amalgamfyllinger). 
 
For all kavitetspreparering gjelder det prinsipp at dimensjonering er etter karieslesjonens 
utbredelse med de forbehold at lesjonen må ha en viss størrelse før en går til operative 
inngrep (dvs. at bare forebyggende behandling alene ikke er tilstrekkelig). Videre må 
dimensjonene være slik at en kommer til med standard instrumentering og en sikkert kan 
inspisere arbeidsfelt og preparering.  
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Klasse I-preparering 
 
Kaviteter i tenners fissurer og foramina.  
      
Omkretsform og dybde gis av karieslesjonens utstrekning, dvs. en går om nødvendig ikke ut 
hele fissursystemet, men gjennom emalje. Prinsipper for prepareringer forutsettes kjent fra 
Kurset i propedeutisk kariologi.   
 
Utstyr 

 Instrumentkassett  
 Boroppsats kariologi  
 Bonding, selvetsende 2/3 steps.  
 Evt. Ca(OH)2-holdig foringsmateriale, Dycal e.l.  
 Kompositt 
 Artikulasjonspapir 
 Kofferdamutstyr 
 Herdelampe  
 Pusseutstyr 

o Rund diamant 001/023  
o Gummi-polerere 

 

  
 
Fremgangsmåte 
Preparering 
1. Preparering, rund/pæreformet diamant, følg lesjonens utbredelse 
2. Ekskavere karies, rosenbor lav hastighet, håndekskavator 
3. Rengjøring, vannspray 
GODKJENNING  
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Foring og fuktighetskontroll 
4. Foring ved behov, Dycal i pulpanære partier (se punkt om trinnvis ekskavering) 
5. Kofferdam (se eget avsnitt) 
GODKJENNING 
 
Bonding 
6. Fuktighetskontroll, «tørrlegging», evt. kofferdam  
7. Separat ets av emalje 10-20 sek 
8. Vannspray i 20 sek  
9. Appliser primer  i 20 sek, blåses tynt, bruk vakuumsug 
10. Appliser adhesiv i 20 sek, forsiktig rubbing, blåses tynt, ingen pooling/bevegelse, 
vakuumsug   
11. Lysherd adhesiv, 10 sek  
 
Fyllingslegging 
12. Applisering av kompositt, lagvis – max 2 mm 
13. Lysherding, 20-40 sek. på hvert lag 
14. Fjern kofferdam   
15. Fylling tilpasses med diamanter. Bruk artikulasjonspapir. Polér med gummipolerere 
GODKJENNING - SALUD 
 
 

Klasse II-preparering 
 
Miniboks 
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Omkretsform og dybde gis av lesjonens utstrekning, om nødvendig kan okklusale fissurer tas 
med som en liten «svalehale». Start preparering på randcrista mot fossa med rund diamant. 
Det divergeres noe når kaviteten utvides mot det gingivale, ekstensjon gingivalt til like under 
kontaktpunkt. Prinsipper for prepareringer forutsettes kjent fra Kurset i propedeutisk 
kariologi.   
 
Utstyr 

 Instrumentkassett 
 Boroppsats kariologi  
 Approksimal beskyttelse 
 Evt. Ca(OH)2-holdig foringsmateriale, Dycal e.l. 
 Matrisesystem 
 Bonding, Selvetsende 2/3 steps.  
 Kompositt 
 Artikulasjonspapir 
 Kofferdamutstyr 
 Herdelampe  
 Pusseutstyr 

o Runde og flammeformede diamanter 
o Gummipolerere  

 

  
 
Fremgangsmåte 
 
Preparering 
1. Preparering, rund diamant, følg lesjonens utbredelse. NB! Beskyttelse av nabotann, 
Fenderwedge, Proxitector, e.l.  
2. Ekskavere karies, rosenbor lav hastighet, ekskavator 
3. Puss av nabofyllinger ved behov 
4. Rengjøring, vannspray 
GODKJENNING  
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Foring og fuktighetskontroll 
5. Foring ved behov, Dycal i pulpanære partier (se avsnitt om trinnvis ekskavering) 
6. Kofferdam (se eget avsnitt) 
GODKJENNING 
7. Matrise, egnet system (se eget avsnitt om matriser)  
8. Rengjøring, vannspray, mild luftblåsing 
GODKJENNING 
 
Bonding 
7.  Fuktighetskontroll, «tørrlegging», evt. kofferdam 
8. Separat ets av emalje 10-20 sek 
9. Vannspray i 20 sek  
10. Appliser primer i 20 sek, blåses tørt, bruk vakuumsug 
11. Appliser adhesiv i 20 sek, forsiktig rubbing, blåses tynt, ingen pooling/bevegelse, 
vakuumsug   
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12. Lysherd adhesiv, 10 sek  
 
Fyllingslegging 
13. Applisering av kompositt, lagvis – max 2 mm 
14. Lysherding, 20-40 sek. på hvert lag 
15. Fjern kofferdam   
16. Fylling pusses okklusalt og approksimalt med diamanter. Bruk pussesett 
 
GODKJENNING – SALUD 
 

  
 
 
Kasseform 
 

   
Prepareres i prinsippet som miniboks, ofte ved fjerning av tidligere amalgamfylling.  
 
Utstyr 

 Instrumentkassett 
 Boroppsats kariologi  
 Approksimal beskyttelse 
 Ca(OH)2-holdig foringsmateriale, Dycal e.l. 
 Matrisesystem 
 Bonding, selvetsende 2/3 steps  
 Kompositt 
 Artikulasjonspapir 
 Kofferdamutstyr 
 Herdelampe 
  Pusseutstyr 
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o Runde og flammeformede diamanter  
o Gummi polerere 

 

 
 
Fremgangsmåte 
 
Preparering 
1. Preparering, pæreformet / rund diamant, følg lesjonens utbredelse. NB! Beskyttelse av 
nabotann, Fenderwedge, Proxitector, e.l.  
2. Ekskavere karies, rosenbor lav hastighet, ekskavator 
3. Puss av nabofyllinger 
4. Rengjøring, vannspray 
GODKJENNING  
 
Foring og fuktighetskontroll 
5. Foring ved behov, Dycal i pulpanære partier 
6. Kofferdam (se eget avsnitt) 
GODKJENNING 
7. Matrise, egnet system (se eget avsnitt om matriser) 
8. Rengjøring, vannspray, luftblåsing 
GODKJENNING 
 

 
 
Bonding 
9.  Fuktighetskontroll, «tørrlegging», evt. kofferdam, tørr og oljefri luft 
10. Separat ets av emalje 10-20 sek 
11. Vannspray i 20 sek  
12. Bonding; applisering av primer i 20 sek, blåses tørt, bruk vakuumsug 
13. Appliser adhesiv, 20 sek, forsiktig rubbing, blåses tynt, ingen pooling/bevegelse, 
vakuumsug   
14. Lysherd adhesiv, 10 sek  
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Fyllingslegging 
15. Applisering av kompositt, lagvis – max 2 mm 
16. Lysherding, 20-40 sek. på hvert lag 
17. Fjern kofferdam   
18. Fylling pusses okklusalt og approksimalt med diamanter. Bruk pussesett   
 
GODKJENNING - SALUD 
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Klasse III og IV – preparering 
 
Kl III: Kaviteter i fronttenners approksimale flater 
 

    
 
Beliggenhet like under kontaktpunkt. Omkretsform og dybde gis av karieslesjonen, må være 
«realistisk» dimensjonering og vise nødvendighet av operativt inngrep. Beskytt nabotann. 
 
 
Kl IV: Kaviteter i fronttenners approksimale flater inkl. hjørne          

  
 
Kaviteten omfatter en kl III kavitet som også omfatter hjørnet over, f. ekss etter fraktur eller 
slitasje. Prepareres med rund diamant som for kl III, spesielt indre markeringer i gingivale 
vegg og om mulig bukkalt og lingualt for å øke retensjonen. Insisale hjørne brekkes noe, kant 
bukkalt avsluttes med kort kantskjæring for å øke retinerende areal i emalje ved bonding og 
for å oppnå gunstigere fargeovergang tann – restaurering. Kort kantskjæring bukkalt kan 
legges med flammeformet diamant.  
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Klasse V-preparering 
 
Kl V: Kaviteter i tenners bukkale/linguale/palatinale flaters gingivale 1/3 del 

   
 
Omkretsform følger karieslesjonens utbredelse, eller erosjons- eller abrasjonsskaden 
omfang. Sklerotisk dentin roughes opp, gingival markering / liten hylle legges med liten rund 
diamant. Kan rette vegger med «pæreformet» diamant, ingen skape indre vinkler. Kant mot 
det okklusale/insisale brekkes svakt. 
 
Utstyr 

 Instrumentkassett 
 Boroppsats kariologi  
 Approksimal beskyttelse 
 Ca(OH)2-holdig foringsmateriale, Dycal e.l. 
 Matrisesystem, buede plaststrip (kl III), kl V-matrise, skjellmatrise 
 Bonding, selvetsende 2/3 steps 
 Kompositt, farger 
 Artikulasjonspapir 
 Kofferdamutstyr 
 Herdelampe  
 Pusseutstyr 

o Runde og flammeformede diamanter  
o Gummipolerere 

 
Fremgangsmåte 
 
Preparering 
1. Preparering, rund eller pæreformet diamant (Kl V), følg lesjonens utbredelse. 
2. Ekskavere karies, rosenbor lav hastighet, ekskavator 
3. «Kantbehandling» med flammeformet diamant 
4. Puss av nabofyllinger 
5. Rengjøring, vannspray 
GODKJENNING  
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Foring og fuktighetskontroll 
6. Foring ved behov, Dycal i pulpanære partier 
7. Kofferdam (se eget avsnitt) 
GODKJENNING 
8. Matrise (se eget avsnitt om matriser)  
9. Rengjøring, vannspray, luftblåsing 
GODKJENNING 
 
Bonding 
10.  Fuktighetskontroll, «tørrlegging», evt. kofferdam 
11. Separat ets av emalje 10-20 sek 
12. Vannspray i 20 sek  
 
13. Bonding; applisering av primer i 20 sek, blåses tørt, bruk vakuumsug 
14. Appliser adhesiv, 20 sek, forsiktig rubbing, blåses tynt, ingen pooling/bevegelse, 
vakuumsug   
15. Lysherd adhesiv, 10 sek  
 
Fyllingslegging 
16. Applisering av kompositt, lagvis - max 2 mm 
17. Lysherding, 20-40 sek. på hvert lag 
18. Fjern kofferdam   
19. Puss fylling  
GODKJENNING - SALUD 
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Fjerning av amalgam 
 

 
 
Preparering innebærer i mange tilfeller fjerning av hele eller deler av gammel 
amalgamrestaurering. Ved fjerning av amalgam tar man hensyn til HDIRs retningslinjer:  
 
Fra HDIRs retningslinjer  

 Høyvolumsug og vannkjøling 
Høyvolumsug (vakuumsug som normalt finnes på moderne tannklinikker) og 
vannkjøling skal brukes tett inntil området der pussing og utboring av amalgam skjer. 
Avsugets effekt avtar meget sterkt med avstanden. Bruk av høyvolumsug reduserer 
konsentrasjonen av kvikksølv i luften i betydelig grad. Dette er viktig for å redusere 
kvikksølveksponeringen for både pasienter og personell.  
Anbefaling: Bruk høyvolumsug og vannavkjøling. 

  

 Fjern fyllingen i biter – bruk skarpt bor. 
Man bør unngå å pulverisere amalgamfyllinger. Amalgamfyllinger fjernes i biter. Man 
bør bruke nye, skarpe bor. Hensikten med disse anbefalingene er å holde 
kvikksølveksponeringen på et lavt nivå.  
Anbefaling: Fjern fyllingen i biter, unngå pulverisering og bruk nye, skarpe bor. 

  

 Ta bort hele fyllingen 
I utgangspunktet skal hele fyllingen tas bort når en amalgamfylling skiftes ut med 
annet materiale. Dersom dette av en eller annen grunn ikke lar seg gjøre, bør man 
notere det i journalen og informere pasienten. Hvis amalgam fjernes fordi man 
regner med at det kan ha bidratt til pasientens helseproblemer, er det viktig å fjerne 
hele fyllingen.  
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Anbefaling: Fjern hele fyllingen. (Utfyllende kommentar: All amalgam under ny 
fylling skal fjernes. Dersom resterende fylling ved større amalgamfyllinger vurderes 
tilfredsstillende, kan denne vurderes å stå som en selvstendig fylling). 

  

 Kofferdam 
Bruk av kofferdam kan redusere kvikksølv eksponeringen betydelig. Dette er et viktig 
tiltak for å redusere kvikksølveksponeringen for pasientene.  
Anbefaling: Bruk kofferdam der det er teknisk mulig og ikke medfører vesentlig 
ulempe for pasienten. 

 

 Ytterligere tiltak 
Noen anbefaler ytterligere 
tiltak for å redusere 
kvikksølveksponeringen, 
deriblant ekstra punktavsug, 
nesemaske og ekstra 
frisklufttilførsel. Det er ikke 
godt nok undersøkt om slike 
tiltak har effekt av betydning. 
Helsedirektoratet finner derfor 
ikke å kunne avgi noen 
anbefaling på dette punktet. 

 

 Tidsintervaller 
I blant annet pasientlitteratur anbefales det et intervall på ca. seks uker mellom hver 
gang en fylling fjernes. Anbefalingen kan sees på bakgrunn av at halveringstiden for 
inhalert kvikksølvdamp er ca. 60 dager (130). Det er imidlertid ikke vitenskapelig 
dokumentert at et intervall på seks uker fører til færre komplikasjoner eller et bedre 
langtidsresultat enn hyppigere utskiftinger. Som et føre-var-tiltak bør man unngå 
flere utskiftingsrunder i løpet av korte tidsintervaller når man ønsker å unngå 
ytterligere kvikksølveksponering fra amalgam.  
Anbefaling: Bruk lengre tidsintervaller når det er viktig å unngå 
kvikksølveksponering. 

 

 Tiltak ved symptomoppblussing  
Ved symptomoppblussing etter utboring av amalgamfyllinger bør man utrede 
årsaken. Dersom man tror det kan skyldes en reaksjon på kvikksølv, bør man overveie 
om kvikksølvhygienen ved amalgamutboringen har vært tilfredsstillende (se ovenfor) 
og ikke bore ut flere fyllinger før symptomene er gått tilbake.  
Anbefaling: Utred årsaken. Avvent neste behandling. 

 

 Ved alvorlige type 1-reaksjoner  
Hvis pasienten har hatt alvorlige type 1-reaksjoner etter utboring av 
amalgamfyllinger, er det viktig å være føre var.  
Anbefaling: Utboring av amalgam bør skje i klinikk med mulighet for 
akuttmedisinsk behandling. 
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Ved arbeid med amalgam må man tilstrebe å holde kvikksølveksponeringen så lav som 
mulig. All håndtering av kvikksølv og kvikksølvforbindelser bør skje slik at både individuell 
eksponering og forurensning av miljøet reduseres mest mulig. 
Kvikksølvinnholdet i luften kan øke i korte perioder når amalgamfyllinger pusses eller 
utbores. Ved boring uten høyvolumsug har man momentant målt kvikksølvnivåer som 
mange ganger overskrider den administrative normen for kvikksølvdamp. 
 
Vannkjøling og høyvolumsug bør alltid brukes for å redusere kvikksølveksponeringen til et 
minimum når man pusser eller borer ut amalgam. I tillegg bør man påse at ventilasjonen 
fungerer riktig. Luft fra avsug skal ikke resirkuleres til arbeidslokalet dersom dette kan bidra 
til å øke luftforurensningen i lokalet eller spre forurensninger til andre rom.  
 
 

Indirekte fyllingsterapi 
 

Innledning 
 
Ved større restaureringer der direkte teknikk, eks. med kompositt, ikke er aktuelt, er langt 
vanskeligere og dermed vil gi usikker prognose, kan man etter samråd med pasienten 
benytte en indirekte teknikk. Restaureringene lages da utenfor munnhulen etter avtrykk og 
modeller, eller ved hjelp av digitale teknikker som scanning av preparering, virtuelle 
modeller og fresing eller 3-D printing av restaureringen (CAD/CAM teknikk). Disse 
restaureringer kan lages av gull eller et keramisk materiale, avhengig av beliggenhet, 
belastning og estetiske forventninger. 

 
Gullinnlegg 
 
Gull egner seg spesielt ved større restaureringer, ved behov for cuspedekke og i tilfeller med 
uttalt attrisjon. Det er enklere å utforme anatomisk i laboratoriet, har stor mekanisk styrke, 
er form- og korrosjonsstabilt, og har få eller ingen kjente biologiske bivirkninger. Teknikken 
stiller krav til operatør om nøyaktighet, er kostbar, gir en sementspalte som kan løses, og 
kan føre til tap av ekstra tannsubstans under preparering ved oppretting av undersnitt og for 
å etablere retensjon. Gullinnlegg har vist seg å være svært holdbare.  
 
Utstyr ved preparering – første behandlingsseanse 

 Bor:  
o Boroppsats kariologi + flammeformet diamanter 

 Avtrykksskje  
o Sambittskje 
o Evt. Over- og underkjeveskje i stål, evt. avtrykk for provisorium 

 Retraksjonstråd, evt. jernsulfid-væske 
 Gummielastisk avtrykksmasse, evt. alginat for antagonistavtrykk 
 Evt. kompositt/glassionomer til å fylle ut undersnitt 
 Materialer for provisorium, IRM, ProTemp 
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Fremgangsmåte 

1. Beskytte nabotann, Fenderwedge, Proxitector 
2. Grovpreparering, fjerne gammel fylling med hårdmetallbor/sylinderformet diamant 

med avrundet spiss 
3. Ekskavering med rosenbor 

Puss av nabofylling 
GODKJENNING 

4. Fjerne evt. undersnitt, fylles opp med kompositt/glassionomer 
GODKJENNING 

5. Sluttpreparering 
Sylinderformet diamant 
Kantskjæring med flammeformet diamant, min 1 mm i tannsubstans 

6. Puss nabofylling Abba pussekopp 
GODKJENNING 

7. Tørrlegging 
Retraksjonstråd kan komprimeres med bomull på topp, fjernes rett før avtrykk, skyll 
med kaldt vann  
Evt. Elektrotom, minimal gingivektomi 

8. Avtrykk  
Avtrykksskje 
Tørrlegg området  
Permadyne dekker hele prep og ned i lomme 
Impregum i skje 
GODKJENNING 

9. Temporær fylling. IRM, evt. ProTemp 
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Utstyr ved sementering – andre behandlingsseanse 

 Instrumentkassett 

 Boroppsats 

 Sementer: glassionomersement, Fuji Pluss, evt. Zink-fosfatsement 

 Sprit, vask av innlegg  

 3% H2O2, vask av tann  

 Artikulasjonspapir og tanntråd 
 
Fremgangsmåte 

10. Fjern midlertidig, hårdmetallbor, splitting 
11. Rengjør preparering/tann  
12. Innprøving av innlegg, evt. justering 
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Keramiske restaureringer 
 
Keramiske restaureringer benyttes i dag ofte ved større restaureringer, grunnet pasientenes 
økte krav til estetikk og holdbarhet. Keramiske restaureringer er blitt mer holdbare som 
følge av bedrede materialer mht. styrke og adhesive teknikker. Keramer er i gitte situasjoner 
substansbesparende da en vesentlig del av retensjonen oppnås ved bondingprosesdyrene. 
Man kan også preparere supragingivalt grunnet keramenes kosmetiske/estetiske egenskaper 
i det gingivale området. Valg av keramiske restaureringer skal være basert på en vurdering 
av kasus, restaureringens størrelse og pasientens ønsker.  
 

Inlays 
 
Utstyr – første behandlingsseanse: 

 Instrumentkassett 
 Boroppsats 

o + Chamferdiamant, FG 290/014 
o + Avrundet sylinderdiamant FG 140/012 
o + Abba pussekopper, for puss av nabotann 

 Avtrykksskje 
o Sambittskje 
o Evt. over- og underkjeveskje i stål 
o Evt. avtrykk til provisorium når det er cuspedekke  

 Evt. retraksjonstråd  
 Gummielastisk avtrykksmasse  
 Alginat ved behov for antagonistavtrykk 
 Temporær fylling 

 
Fremgangsmåte - første behandlingsseanse: 
1. Avtrykk med alginat + fargeuttak 
2.  Fjern gammel fylling, sylinderformet hardmet./diam. 
3. Ekskaver karies, rosenbor 4-8 
GODKJENNING  
4. Store undersnitt fóres opp med kompositt 
GODKJENNING 
5. Kavitetspreparering, avrundet sylinderdiamant 
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GODKJENNING 
6. Retraksjonstråd, elektrokirurgi 
7. Avtrykk i Impregum 
GODKJENNING 
8. Midlertidig innlegg i ProTemp, sementeres med TempBond eller NE/ZnP4-sement 
(eugenolfri) 
 
 
Utstyr – andre behandlingsseanse: 

 Hardmetallbor for splitting av temporær restaurering 
 Kofferdamutstyr  
 Fosforsyre  
 Bonding  
 Dualsement  
 Celluloid matrise, evt. strips  
 Artikulasjonspapir 
 Trekiler, lysherdende 
 Utstyr til fjerning av sementoverskudd 

 
Fremgangsmåte – andre behandlingsseanse: 
9.  Fjerning av midlertidig sement. Evt. rengjøring med alkohol og vannspray pga. eugenol 
10. Innprøving av innlegget 
11. Kofferdam/tørrlegging, Celluloid matrise/kiler 
GODKJENNING 
12. Syreetsing av tann 
13. Vannspray 
14. Evt. resilanisering av innlegget 
15. Bonding av innlegg og tann 
16. Dualsement i innlegget, RelyX ARC, Variolink II 
17. Innlegget føres på plass. OBS! Frakturrisiko 
18. Lysherding 
19. Fjerning av overskudd   
21. Polering. Gummipolerere (hvite). Sandpapirskiver (fine) 
GODKJENNING - SALUD 
NB! Innlegget skal på forhånd være flusssyrebehandlet og silanisert. 
 

  
Preparering og provisorium? 
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Onlays 
 
Onlay er indirekte restaureringer med keram der tannen er så destruert at det kreves 
cuspedekke. 
 
Kasus  
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Laminater 
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Vi forutsetter at kariesbehandling og revisjoner er gjennomført. 
 
Første behandlingsseanse: 
 
Utstyr: 

 Bor: boroppsats protetikk  
 Pussediamanter, gummipolerere, pussestrips/stålstrips 
 Retraksjonstråd 
 Avtrykksskje 

 
Fremgangsmåte: 

1. Grundig gjennomgang av pasientens behov og forventning, vurdering av indikasjon 
2. Velg farge for fasaden(e). Diskuter form evt. ubondet komposittforslag 
3. Planlegg prepareringsgrense mot: gingiva, insisalt, gamle fyllinger, kofferdam 
4. Preparering: avrundet diamant spesielt egnet til markering av prep.grensen gingivalt. 

Dimensjon etter anbefaling. Aldri påbiting i prep.grense palatinalt. Insisalkant må 
være avrundet i alle retninger. Chamferavslutning gingivalt. Ta hensyn til tannens 
akseretning og posisjon i buen etc. Tilstreb å bevare emalje i hele prepareringen, 
spes. ved prep.grense 
GODKJENNING 

5. Gingival retraksjonstråd ved behov 
6. Seksjonsavtrykk i Impregum, avtrykk i stålskje / antagonist / bittregistrering 

GODKJENNING 
7. Midlertidig: Kompositt uten syreets eller bonding / ProTemp / ingen temp. erstatning 
8. Ved bruk av kompositt kan ørliten «syreetsprikk» benyttes. (Noter i journal) 

GODKJENNING  

 
 
Tips til arbeidets gang: 
 
Ad 2. Dette bør helst skje i dagslys eller dertil egnet belysning. Tannen bør ikke være 
uttørret. 
 
Ad 4. Preparering med en presis chamferavslutning. Vedr. dybde er mulig fremgangsmåte å 
preparere et spor med en rund 09 diamant midt på labialflaten (ikke for langt opp gingivalt). 
Denne har en radius på 0,45 mm, og vil fungere som en indikator for riktig 
prepareringsdybde. Vinkler man boret riktig vil kun 0,45 mm av tannsubstansen prepareres 
bort. Deretter preparerer man med en 290/012 diamant til en chamferavslutning mot det 
gingivale og approksimale. Prepareringsdybden skal være mindre mot det gingivale. 
Alternativt kan man bruke en konisk avrundet sylinderdiamant 199/012. Lag en fure på ca. 
0,4 mm dybde mesialt og distalt på labialflaten og en chamfer mot det gingivale. Preparer 
hele flaten til jevn dybde, litt grunnere mot det gingivale. Hele prepareringen skal være 
begrenset av en chamfer. Kasus avgjør om man skal preparere rundt insisalkanten i 
overkjeven. Alltid rundt insisalkanten i underkjeven - bortsett fra på progenipasienter. 
 
Ad 6. Dette for å frilegge prepareringsgrensen. 
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Ad 7. Partielle stålskjeer kan brukes. Avtal med tekniker om det er behov for 
antagonistavtrykk og vokssambitt. 
 

 
 
Andre behandlingsseanse:  
 
Instruktør skal være tilstede. 
 
NB! Forutsetter at laminatet allerede er flussyrebehandlet fra tekniker. 
 
Utstyr: 

 Bonding/sement/fargetilsetning 
 Rød LM-kyrette 
 Artikulasjonspapir 
 Celluloid matrise 
 Kofferdam m. utstyr 

 
Sementeringsprosedyre: 

1. Klargjør utstyr og prosedyre m. instruktør inkl. valg av sement 
2. Fjern temporær erstatning skånsomt, særlig for å unngå ledering av gingiva 
3. Rengjøring med Young`s pussekopp og vann 
4. Innprøving av laminatet med vann el. try-In pasta for fargevalg 
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5. Adekvat tørrlegging; evt. kofferdam, evt. retraksjonstråd 
6. Følg sementfabrikantens anvisning. OBS! Ta vekk operasjonslampe, ikke lysherd 

bonding hverken på laminatet eller tann før laminatet er på plass 
7. Fjern overskudd 
8. Lysherd hele flaten - 20 sek. fra alle sider 
9. Puss og poler 
10. Kontroll approksimalt: Tråd, strips 
11. Sjekk artikulasjon/okklusjon – artikulasjonspapir 
12. Sjekk insisalkant mot pupillelinje 

GODKJENNING 
 
Tips: 
 

 Kofferdam påsettes slik at det er betryggende avstand til prepareringsgrensen 
gingivalt 

 Celluloid strips settes på før syreets appliseres 

 Bonding i laminat og på tannen blåses tynt. Hold lys/arbeidslampen unna! Ikke 
herding nå 

 Sementen legges i laminatet som settes forsiktig på tanna. Press svakt  

 Overskudd av sement fjernes med egnet instrument el. kost. Evt. lysherd i 2 sek 

 Lysherd alle flater i 20 sek 

 Puss og poler. Unngå å røre den høyglanspolerte brente overflaten   
 

NRT og GS 2018 
 

 
CAD/CAM – en introduksjon 
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CAD/CAM – Computer-aided design/computer-aided manufacturing 
 

 
 
CAD/CAM er et system for fremstilling av protetiske tannerstatninger (kroner, broer, også 

implantatbåren protetikk) ved hjelp av virtuelle modeller. Systemet består av en scanner- og 

desingdel, samt en freseenhet. Scanneren tar et optisk «avtrykk» av prepareringen, 

nabotenner, og antagonister og enkel bittregistrering. På dette grunnlag fremstilles virtuelle 

tann- og kjevemodeller. På disse modeller beregnes så og utformes deretter restaureringen 

i design-delen automatisk, med manuell justering og utforming utført av operatøren. 

Design-modulen har gjennom et bredt utvalg av digitale verktøy et utall av muligheter for 

individuell utforming og tilpassing av restaureringen. Data sendes deretter fra Design-delen 

(trådløst eller over nettet) til freserenheten som freser ut restaureringen i ønsket materiale.   

 

              

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI9Oaf0dvKAhVBjCwKHaD2A1AQjRwIBw&url=http://www.sirona.com/en/products/digital-dentistry/cad-cam-materials/?tab%3D254&psig=AFQjCNHKtOvGLtyEOWFTeIhP2iaaTNjIQQ&ust=1454589980740021
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Det finnes et utall av ulike materialer (f. eks. keramer, titan og Cr-coboltlegeringer) for 

fresing og fremstilling av tannrestaureringer i CAD/CAM-systemet. For vårt vedkommende 

er det mest aktuelt å benytte ulike keramblokker for montering og fremstilling i freser-

enheten. Disse keramblokker kan ha noe ulik sammensetning og dermed egenskaper, 

tilpasset forskjellige bruksområder. Zirkoniaforsterkede keramer har ekstra stor bruddstyrke 

(opp mot 420 MPa) og er spesielt beregnet for områder med stor belastning. Ulempen er at 

disse ikke kan bondes (ikke etsbart keram) og en må derfor utelukkende basere seg på 

tradisjonell retensjon i prepareringen med en viss grad av parallellitet i retinerende flater. I 

mindre restaureringer er såkalte hybrider (keramet er tilsatt en polymer) aktuelt. De er noe 

lettere å frese i og kan poleres direkte etter fresing.  Blokker av feltspatporselen er beregnet 

hvor det er ekstra krav til det estetiske/kosmetiske. Blokker av leucitt-forsterket glasskeram 

eller av lithium disilicate har også høyere bruddstyrke (opptil 350 Mpa) kombinert med gode 

estetiske egenskaper. Fordelene med disse er at de kan «bondes» til tannsubstans etter at 

de indre keramflater er etset med en 5 % HF-syre. Andre blokker kan være av 

spesialfremstilte polymere materialer gjennomgått en spesiell varmebehandling. Noen 

blokktyper freses i såkalt «green state» og må brennes (sintres) etterpå for å få keramets 

endelige krystallstruktur, styrke og farge.   

 
Flere av keramblokkene kan enkelt pusses opp til tilfredsstillende glans før sementering. 
Best glans oppnås imidlertid om en også benytter en keramisk brennovn som f.eks. 
Programat CS® fra Ivoclar/Vivadent. Ved hjelp av denne kan ulike freste keramer 
glansbrennes eller først innfarges og så brennes for høyglans. «Green state»-blokker må 
sintres (brennes) før sementering.  Blokker av polymere materialer kan ikke brennes, og skal 
bare pusses.   
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Det vil i det etterfølgende kort bli beskrevet fremgangsmåte for scanning, fremstilling av 

virtuelle modeller samt fresing av en enkelttannsrestaurering, en helkeramisk krone på tann 

16. Scanneren er et håndholdt, egentlig intraoralt, kamera som styres, slås på og av, ved 

hjelp av en fotpedal i underkant av scanner/design-enheten. Designmodulen har i tillegg til 

et tastatur en styrekule og tre knapper. Disse tilsvarer PC-musens hjul og knapper. Ved å 

trykke ulike knapper eller holde dem nede samtidig med rotering av kule kan en flytte, 

dreie, designe, forstørre, osv. ulike modeller og tannrestaureringer. For fullstendig oversikt 

over scanning- og designmuligheter henvises det til Cerec manual:  

https://pattersonsupport.custhelp.com/euf/assets/CEREC/18753/CEREC_4.2_122013.pdf?n

ointerce/1  

 

  

https://pattersonsupport.custhelp.com/euf/assets/CEREC/18753/CEREC_4.2_12-2013.pdf?nointercept/1
https://pattersonsupport.custhelp.com/euf/assets/CEREC/18753/CEREC_4.2_12-2013.pdf?nointercept/1
https://pattersonsupport.custhelp.com/euf/assets/CEREC/18753/CEREC_4.2_12-2013.pdf?nointercept/1
https://pattersonsupport.custhelp.com/euf/assets/CEREC/18753/CEREC_4.2_12-2013.pdf?nointercept/1
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Materialer 
 

Bonding 
 
I studentklinikken brukes to-trinns bonding selvetsende med selektiv emaljeets. 
 
Indikasjoner 

1. Direkte restaureringer med lysherdende kompositt eller kompomer 
2. Behandling av eksponerte/hypersensitive rotoverflater 
3. Ved reparasjoner av porselens-/keramfrakturer 

 
Kontraindikasjoner 
Pasienter med påvist metakrylatallergi 
 
Produkter 
ClearfilTM SE BOND (Kuraray Dental). 
OptiBond FL (Kerr) Sjekk om på klinikken! 
Les bruksanvisningen. 
 

  
 
Prosedyre 

1. Emalje eksponert i preparerte flater skal selektivt syreetses med fosforsyregel (36 % 
fosforsyre) i 10 sekunder, spyles og tørrlegges 

2. Påfør klargjort kavitet/preparerte flater primer med en minisvamp eller pensel.  La 
primer virke i 20 sekunder 

3. Blås overskudd av primer bort med en lett luftstrøm i 2-4 sekunder. Benytt 
vakuumsug i tillegg 

4. Påfør bonding med en minisvamp eller pensel, og vent i 10 sekunder 
5. Blås forsiktig Bond i 2- 4 sekunder ut til en tynn film 
6. Lysherd bondingen i 10 sekunder 

 

Kompositt  
 
Blant kompositter har vi følgende hovedgrupper: 
1. Mikrofiller 
2. Hybrid 
3. Bulkfill 
4. Flow 
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Mikrofiller  
 
Beskrivelse 
Universalt lysherdende kompositt i translusens-, emalje-, body- og dentinfarger. 
 

Indikasjoner 
Mikrofiller: Anteriore og posteriore fyllinger ved høyt krav til estetikk. 
 
Produkt  
Mikrofiller: Filtek Supreme XTE (3M Espe Dental)  
Les bruksanvisningen.  

 
 
Kavitetsforbehandling 

1. Fargen bestemmes før isolering, mens tannen ennå er fuktig  
2. God tørrlegging og bruk av kofferdam er nødvendig 
3. Pulpanære områder fores, for eks. med Dycal 
4. Påfør bonding 

 
Applisering av kompositt 

1. Plasser og lysherd kompositt i separate lag (maks.2 mm) 
2. Konturér og modellér med passende komposittinstrumenter 
3. Unngå skarpt lys i arbeidsområdet 
4. ”Body”-, emalje-, og translusens-farger lysherdes 20 sek. (maks. lagdybde 2 mm) 
5. Dentin-farger lysherdes i 40 sek. (maks. lagdybde 1,5 mm)  

 

Pussing og polering  
1. Grovpussing og utforming med pussediamanter/stener  
2. Finpussing med fine pussediamanter, pusseskiver, gummipolerere og pussestrips 

 
 
 

Hybrid  
 
Beskrivelse 
Universalt lysherdende kompositt. 
 
Indikasjoner 
 Anteriore og posteriore fyllinger. 
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Produkter  
Tetric EvoCeram (Ivoklar Vivadent) Les bruksanvisningen. 
Filtek Z250 (3M Espe Dental) Les bruksanvisningen. 
Ceram X (Dentsply) Les bruksanvisningen. 
 

 
Kavitetsforbehandling 

1. Fargen bestemmes før isolering, mens tannen ennå er fuktig 
2. God tørrlegging med kofferdam er nødvendig 
3. Pulpanære områder fores, for eks. med Dycal 
4. Påfør bonding 

 

 
 
Applisering av kompositt 

1. Plasser og lysherd kompositt i separate lag (maks. 2 mm) 
2. Konturér og modellér med passende komposittinstrumenter 
3. Unngå skarpt lys i arbeidsområdet 
4. Lysherding i 20 sek. (maks. lagdybde 2 mm)  

 

Pussing og polering 

1. Grovpussing og utforming med pussediamanter/stener  
2. Finpussing med fine pussediamanter, pusseskiver, gummipolerere og pussestrips 

 

 
Bulkfill  
 
Beskrivelse 
Universalt lysherdende kompositt med større herdedybde. 
 
Indikasjoner 
Posteriore fyllinger. 
 
Produkter  
Tetric EvoCeram Bulk-fil (Ivoclar Vivadent) 
Les bruksanvisningen. 
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Kavitetsforbehandling 

1. Fargen bestemmes før isolering, mens tannen ennå er fuktig 
2. God tørrlegging med kofferdam er nødvendig 
3. Pulpanære områder fores, for eks. med Dycal 
4. Påfør bonding 

 
Applisering av kompositt 

1. Plasser og lysherd kompositt i separate lag (maks.4 mm) 
2. Konturér og modellér med passende komposittinstrumenter 
3. Unngå skarpt lys i arbeidsområdet 
4. Lysherding i 20 sek. (maks. lagdybde 4 mm)  

 
Pussing og polering 

1. Grovpussing og utforming med pussediamanter/stener  
2. Finpussing med fine pussediamanter, pusseskiver, gummipolerere og pussestrips 

 

Flow  
 
Beskrivelse 
Tyntflytende universalt lysherdende kompositt. 
 
Indikasjoner 
Klasse V fyllinger og små reparasjoner av fyllinger. 
 
Produkter 
Tetric EvoFlow (Ivoclar Vivadent) 
Les bruksanvisningen. 
 

 
 
Kavitetsforbehandling 

1. Fargen bestemmes før isolering, mens tannen ennå er fuktig 
2. God tørrlegging med kofferdam er nødvendig 
3. Påfør bonding hvis nødvendig 
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Applisering av kompositt 

1. Plasser og lysherd kompositt i separate lag (maks. 2 mm) 
2. Konturér og modellér med passende komposittinstrumenter 
3. Unngå skarpt lys i arbeidsområdet 
4. Lysherding i 20 sek. (maks. lagdybde 2 mm) 

 
Pussing og polering 

1. Grovpussing og utforming med pussediamanter/stener  
2. Finpussing med fine pussediamanter, pusseskiver, gummipolerere og pussestrips 

 

Kompomer 
 
Beskrivelse 
Polysyremodifiserte, lysherdende kompositt. 
 
Indikasjoner 
Klasse V fyllinger med krav til god estetikk og fluoridfrigivelse som mer holdbart alternativ 
enn glassionomermateriale. 
 
Produkt  
Dyract eXtra Universal compomer (Dentsply Sirona)  
Les bruksanvisningen.  

 
 
Kavitetsforbehandling 

1. Fargen bestemmes før isolering, mens tannen ennå er fuktig 
2. God tørrlegging og bruk av kofferdam er nødvendig 
3. Pulpanære områder fores, f. eks. med Dycal 
4. Påfør bonding 

 
Applisering av kompomer 

1. Plasser og lysherd kompomeren i separate lag (maks. 2 mm) 
2. Konturér og modellér med passende komposittinstrumenter 
3. Unngå skarpt lys i arbeidsområdet 
4. Lysherdes 20 sek. (maks. lagdybde 2 mm)  
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Pussing og polering 
1. Grovpussing og utforming med pussediamanter/stener  
2. Finpussing med fine pussediamanter, pusseskiver, gummipolerere og pussestrips 

 
 

Glassionomersement 
 
Blant glassionomerene har vi følgende hovedgrupper: 
1. Kjemisk herdende 
2. Lysherdende, resinmodifisert 

 
Beskrivelse 
Tannfarget, fluoridfrigivende materiale som binder seg kjemisk til tannsubstans 
 
Indikasjoner 

1. Klasse V fyllinger med krav til fluoridfrigivelse  
2. Midlertidig fylling ved trinnvis ekskavering  

 
Produkter 
Fuji IX (GC) (kjemisk herdende) 
Fuji II LC (GC) (lysherdende) 
Les bruksanvisningen.  

 
 
Kavitetsforbehandling 

1. Fargen bestemmes før isolering, mens tannen ennå er fuktig 
2. God tørrlegging med kofferdam er nødvendig. (Er ikke alternativ med manglende 

tørrlegging) 
3. Pulpanære områder fores, for eks. med Dycal 

 
Applisering av kjemisk herdende glassionomer 

1. Plasser materialet i kaviteten 
2. Konturér og modellér med passende komposittinstrumenter 

 

Applisering av lysherdende glassionomer 

1. Plasser og lysherd kompomeren i separate lag (maks. 2 mm) 
2. Konturér og modellér med passende komposittinstrumenter 
3. Unngå skarpt lys i arbeidsområdet 
4. Lysherdes 20 sek. (maks. lagdybde 2 mm)  
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Pussing og polering 
1. Grovpussing og utforming med pussediamanter/stener  
2. Finpussing med fine pussediamanter, pusseskiver, gummipolerere og pussestrips 

 
 
 

Midlertidige fyllingsmaterialer 
 
Beskrivelse 
Vannbasert sement på sinkoksidbasis. 
 
Indikasjoner 
Fylling av kaviteter i påvente av permanent restaurering.  
 
Produkter 
IRM (Densply) 
Cavit (3M Espe) 
Nobetec (Plandent) 
Les bruksanvisningen.  

 
 
Applisering  

1. Plasser restaureringen og fjern store overskudd 

 

Eugenol reduserer herdingen av polymerbaserte materialer. Kavitetsvask med etanol vil 
fjerne eugenol. 

 
 

Sementer  
 
Blant sementene har vi følgende hovedgrupper: 

1. Resinbaserte 
a. Produkter som krever separat syreets, primer og bonding 
b. Selvetsende 

2. Vannbaserte 
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Resinbaserte sementer 
 
Resinbaserte sementer som krever separat syreets, primer og bonding: 
 
Beskrivelse 
Lysherdende og kjemisk herdende (Dual-herdende) tyntflytende, resinbasert kompositt. 
 
Indikasjoner 
Sementering av etsbare keramiske restaureringer.  
 
Produkter 
Estetic LC (Ivoclar Vivadent)  
Les bruksanvisningen.  

 
 
Kavitetsforbehandling 

1. Velg korrekt farge på sementen (light, neutral, warm) 
2. God tørrlegging og bruk av kofferdam er nødvendig  
3. Kaviteten syreetses, skylles og påføres primer og bonding  

 
Applisering  

1. Dersom restaureringen blir kontaminert (f. eks. av saliva), må den flussyreetses og 
silaniseres på nytt 

2. Appliser materialet med pensel eller minisvamp på restaureringen 
3. Plasser restaureringen og fjern store overskudd 
4. Lysherding 
5. Resterende overskudd fjernes mekanisk 
6. Kontroll og juster okklusjon og artikulasjon 

 
Selvetsende resinbaserte sementer: 
 
Beskrivelse 
Selvetsende, lysherdende og kjemisk herdende (Dual-herdende) tyntflytende, resinbasert 
kompositt.  
 
Indikasjoner 
Sementering av gullinnlegg. 
 
Produkter 
Rely-X Unicem 2 Automix / Aplicap (3M Espe) 
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Les bruksanvisningen.  

 
 
Kavitetsforbehandling 

1. Påsett kofferdam 
2. Mekanisk rengjøring og god tørrlegging (NB! Ikke bruk H2O2)  

 
Applisering  

1. Appliser materialet på restaureringen 
2. Plasser restaureringen og fjern store overskudd 
3. Lysherding 
4. Resterende overskudd fjernes mekanisk 

 
 

Vannbaserte sementer 
 
Beskrivelse 
Kjemisk herdende material basert på sinkfosfat og fosforsyre. 
 
Indikasjoner 
Sementering av restaurering i gull. 
 
Produkter 
DeTrey Zinkfosphate cement (Densply DeTrey) 
Les bruksanvisningen.  
 

 
 
Kavitetsforbehandling 

1. God tørrlegging og bruk av kofferdam er nødvendig.  
2. Vask med H2O2 
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Applisering  
1. Benytt assistanse ved sementering 
2. Vask restaureringen med etanol 
3. Bruk avkjølt, duggfri tykk glassplate til blanding av sementen 
4. Plasser materialet med spatel 
5. Overskudd fjernes etter herding 

 

Foring 
 
Beskrivelse 
CaOH-holdig pasta. 
 
Indikasjoner 
Isolere dype, pulpanære områder. 
 
Produkter 
Dycal (Dentsply) 
Les bruksanvisningen.  
 

 
Kavitetsforbehandling 
God tørrlegging og bruk av kofferdam er nødvendig.  
 
Applisering  

1. Plassér materialet i kaviteten med bruk av foringssonde (knoppsonde) 
2. Det er viktig er å unngå å påføre ved kavitetskanter eller legge for tykt lag 
3. Stivningstid er ca. 30 sek. i munnen. 

 

Dentalt amalgam 
 
Beskrivelse 
Legering av et pulver basert på sølv og andre metaller og kvikksølv 
 

Indikasjoner 
Klasse I og II fyllinger 
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Produkter 
I Norge har miljøvernmyndighetene forbudt bruk av kvikksølvholdige produkter inkludert 
dentalt amalgam siden 01.01.2008. 

 
Fjerning av dentalt amalgam 

1. Velfungerende amalgamfyllinger bør ikke skiftes. Det er ikke dokumentert generelle 
helseplager fra amalgam eller helsegevinster ved fjerning av amalgamfyllinger 

2. Ved utboring av amalgamfyllinger: 
a. Brukes vakuumsug  
b. Fjernes fyllingen i biter – bruk skarpt bor 
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Bleking 

Tannblekeprodukter reguleres av kosmetikkforskriften og er ikke medisinsk utstyr. Bleking av 

tenner kan gjøres eksternt og internt. Nedenfor kan du lese om regelverket og om 

indikasjoner og fremgangsmåte for de to typene bleking. 

 

Regelverk 

Tannblekeprodukter basert på peroksider kan maksimalt inneholde 6 % hydrogenperoksid 

(som tilsvarer 16 % karbamidperoksid). De skal kun selges via tannlege og ikke benyttes på 

pasienter under 18 år. Mattilsynet som håndhever regelverket for kosmetikk, har nå 

(desember 2018) tydeliggjort at internbleking ikke er kosmetisk behandling. 

Maksimalgrensen for hydrogenperoksid og begrensning for pasientens alder gjelder derfor 

ikke ved internbleking av misfargede rotfylte tenner. 

 

Eksternbleking  

 
Indikasjoner 

Generelt: 

 Misfarginger av én eller flere tenner og misfarging av den insisale del av én eller flere 

tenner der vi antar at bleking kan ha en positiv effekt 

 Vanligvis blekes fra andre premolar høyre side til andre premolar venstre side. Første 

molar kan også inngå om disse vises ved smiling 

 Selektiv bleking av enkelttenner må også foregå som tannlegestyrt hjemmebleking  

Eksempel:  

 Misfarging pga. kaffe, te, rødvin, røyk og lignende 

 Misfarging pga. utlekking fra dentale materialer og karies 

 Medfødte mørke tenner 

 Tetrasyklinmisfarging (milde til moderate former) 

 Evt. forsøksvis ved enkelte former for amelogenesis imperfecta og misfarginger som 

skyldes økt tykkelse av dentin som for eksempel etter traume (vitale tenner) 

 Bleking kan være aktuelt etter mikroabrasjon 
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Prosedyre:  

Tannlegestyrt hjemmebleking 

 Undersøkelse og indikasjonsbestemmelse. Puss av overflatemisfarging. Obs. karies og 

åpne dentinflater. Fargebestemmelse. Informasjon om bivirkninger og forsiktighets-

regler 

 Nøyaktig alginatavtrykk 

 Gipsmodell m/ ca. ½ mm tykt «spacerlag» bukkalt på de tennene som skal blekes. 

Spacer legges ca. 1 ½ mm fra gingiva, eventuelt emalje-sementgrensen, og ikke på 

insisalkanter / okklusalflater 

 Skinnen fremstilles av 0,9 mm tykk vinylplate og klippes så den ikke dekker eller 

berører gingiva eller blottlagt dentin. Bør avsluttes 0,5 – 1,0 mm fra gingiva eller 

emalje-sementgrensen om denne er synlig 

 Skinnen prøves på pasienten – pasienten må lære å ta den av og på 

 Gel med 10 % karbamidperoksid anbefales 

 Instruer pasienten i å fylle blekegel i skinnen – insisalt og litt opp på de aktuelle 

bukkalflatene. 1 tube med 1,2 mL innhold kan rekke fra 4 til 6 omganger med bleking. 

Viktig å ikke overfylle skinnen. Ev. overskudd tørkes bort fra gingiva 

 Ved selektiv bleking av enkelttenner må pasienten instrueres nøye om kun å bleke 

disse tennene og ikke øvrige tenner. Dersom pasienten også bleker de andre tennene, 

vil fargeforskjellen bestå, selv om alle tennene kan lysnes 

 Tennene skal være rene før skinnen settes på, og den brukes fortrinnsvis på dagtid, 2 

til 3 timer. Unngå å spise og drikke med blekeskinnen på 

 Når skinnen tas av, rengjøres den i lunket vann. Rester av blekegel skylles bort eller 

pusses bort fra tennene 

 Ekstra bruk av fluoridpreparater kan redusere hypersensitivitet (ising) 

 Pasienten bør unngå røyking/snus og sterkt farget drikke (te, rødvin) i de dagene hvor 

man bleker 

 De fleste bleker fra 7 til 14 dager uten opphold. Antall dager avhenger av grad og type 

av misfarging – pas. alder og lignende 

 Blek kun én kjeve av gangen 

 Kontroll (hos tannlege) fra 7 til 14 dager etter ferdig bleking. Fargebestemmelse  
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Internbleking  
 

Indikasjoner 

Generelt: 

 Internbleking av misfargede rotfylte tenner 

Eksempel: 

 Rotfylte tenner blir av og til blå-grå misfarget. Fargepigmenter dannes ved 

nedbrytning av blodkomponenter som ikke er tilstrekkelig fjernet ved 

rotbehandlingen eller som følge av traume med etterfølgende blødning i pulpa. Ved 

nedbrytning frigjøres jern (fra hemoglobin) som omdannes til sortfarget jernsulfid av 

bakterier.  

 Nekrotisk vev kan gi opphav til misfarginger. Slike fargestoffer diffunderer ut i 

dentintubuli. Det kan derfor ofte være behov for bleking av estetiske grunner. Intern 

bleking er alltid førstevalg ved en misfarget rotfylt tann og gir ofte et vellykket 

resultat. 

 

Prosedyre 

 Før bleking må rotfylling og eventuelle restaureringer av kronen være tette. 

Utette rotfyllinger/restaureringer revideres før bleking. Det tas et klinisk bilde og 

fargeuttak av tannen. 

 Alt fyllingsmateriale i pulpakavum fjernes. Misfarget dentin fjernes ikke. 

Rotfyllingsmassen fjernes til 1-2 mm under gingivalrand. Skyll med vann og 

tørrlegg. 
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 Sementbarriere, 1-2 mm, av fast (tørr) IRM eller glassionomer fylling plasseres 

over rotfyllingen for å hindre diffusjon av H2O2 langs cervikale dentintubuli, se 

figuren til over. 

 Sett på kofferdam og ligere med tanntråd (kofferdam må dekke pasientens nese). 

Skyll godt og tørrlegg med luft. 

 Blekemiddel:  

o Alternativ A. Kommersielt tilgjengelig blekemiddel, f.eks Opalescence® 

Endo (Ultradent) som er en 35 % hydrogenperoksidpasta. Legges i 

pulpakavum og forsegles med IRM. Blekemidlet skal ligge i 3-5 dager. 

o Alternativ B. En pasta av natriumperborat Na2[B2(O2)2(OH)4] og vann 

(natriumperborat granula må knuses) legges i pulpakavum og labialt i 

kavitet. Fuktighet trekkes ut med bomullspellet/papirpoint. Det skal være 

plass igjen til 2-3 mm tykk lag med midlertidig fyllingsmateriale. Hvis 

misfargingen er lokalisert til den gingivale del av tannen, legges kun 

blekemiddel svarende til dette området. 

o Tett toppfylling med IRM (helst 3 mm tykk). 

o Blekeperiode på ca. 14 dager avhengig av misfargingen. Pasienten bes 

melde seg hvis tannen skulle få en for lys farge. 

 NB: Hvis det ikke er oppnådd et tilfredsstillende resultat etter 3-4 blekeperioder, 

vinner man lite på å fortsette. 

 Etter avsluttet blekeperiode, rengjøres pulpakavum. Ca. 1 mm av insisale del av 

åpningen til pulpakavum syreetses. Lengst cervikalt legges en lys 

glassionomerfylling (hvis IRM brukt under blekeperioden). Dette for å lysne 

tannen ytterligere, men også for å kunne skjelne mellom tann og 

fyllingsmateriale ved en eventuell senere fornyet bleking. Bonding appliseres og 

det legges en tett toppfylling med lys kompositt - lysherdes først fra labialt 

etterpå fra det linguale (minsker kontraksjonen). 
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Sluttgodkjenning 
 
Alle pasienter skal sluttgodkjennes når de er ferdigbehandlet. Avdeling for kariologi og 

gerodontologi har ansvar for dette. All behandling skal være ferdig utført og fagansvarlig i 

periodonti og protetikk skal ha godkjent eventuell perio- og protetikkbehandling før 

studenten melder pasienten til sluttgodkjenning. Eventuelle etterkontroller i periodonti kan 

aksepteres etter utført sluttgodkjenning. 

Studenten skriver seg opp på sluttgodkjenningsliste i 6. etasje ved begynnelsen av økten. 

Ved gjenstående behandling, skal studenten ha en god begrunnelse for at denne ikke er 

utført. Det er da studentens ansvar å finne annen student som kan fullføre behandlingen. 

Sluttgodkjenningen fungerer som en kontroll. Det skal være en oppsummering av hva 

studenten har lært ved å behandle pasienten. Likeledes er det en kalibrering av behandling 

og behandlings-planlegging. Det må være samsvar mellom diagnoser, behandlingsplan og 

utført behandling. Sluttgodkjenningen skal også fungere som en test av studentens faglige 

og kliniske ferdighetsnivå. 

 

  

Ved sluttgodkjenningen skal følgende foreligge: 

1. En fullstendig godkjent journal med alle nødvendige autorisasjoner.  

2. BW tatt samme dag. Unntak fra dette er når instruktør eller ansvarshavende ikke finner 

det nødvendig. 

3. Eventuelle modeller og kliniske fotos, samt eventuelle tester og målinger som er registrert 

(bufferkapasitet, salivatester etc.) og legeerklæringer av betydning. 

4. Kopier av utfylte trygderefusjonsskjemaer (Helfo). 

5. Kontrollkort for kariologi  

6. ID-lapp for pasient (klistremerke med pasientens personalia) til arkiv for 

sluttgodkjenneren 

7. Kontrollskjema fylles ut og legges fremst i journalmappe. 

(Pasienten skal være fri for plaque og tannsten ved sluttgodkjenningen). 
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Nyttige skjemaer 
Vedlegg 1: TF-indeksen – kliniske bilder 
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Vedlegg 2: TF-indeksen - skisse 
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Vedlegg 3: Utviklingsforstyrrelser i emalje - journal 
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Vedlegg 4: Kariesforebyggende program - målgruppe 
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Vedlegg 5: Kariesforebyggende program - tiltak 
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Vedlegg 6: Kostholdsskjema 
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Vedlegg 7: VEDE-indeksen 
 

 

 


