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Innledning 

Denne oppgaven er, sammen med fem andre oppgaver, en del av et prosjekt som ble startet 

i 2018. Prosjektet går ut på å utforme en masteroppgave basert på presentasjon av kliniske 

kasus, der hensikten er at studentene skal få og vise dypere refleksjon over pasientene de 

har behandlet i løpet av studietiden. Studentene får mulighet til å kritisk vurdere egenutført 

arbeid innenfor hvert fagområde, og til å bedre forstå sammenhengen mellom disse. De får 

også utviklet en bedre individuell tilnærming til hver enkel pasient gjennom identifisering av 

pasientens behov og ønsker, som sammen med aktuelle funn og diagnoser leder til en 

individuell og unik behandlingsplan. Det er mange forskjellige aspekter ved en odontologisk 

behandling, og denne skal ikke baseres kun på tidligere erfaring, men også med bakgrunn i 

vitenskap. Gjennom denne typen oppgave får studentene sett det helhetlige bildet, utdypet 

sine kunnskaper og ferdigheter, utviklet evnen til kritisk tenkning og bruk av sitt faglige 

skjønn, og de blir mer forberedt på møte med fremtidige pasienter. 

I denne oppgaven presenteres fire kliniske kasus som har vært behandlet ved Det 

odontologiske fakultet i løpet av de kliniske semestrene (7. - 10. semester). 

Masteroppgaven er utarbeidet under veiledning av førsteamanuensis Odd Carsten 

Koldsland, professor Alix Young Vik, og førsteamanuenser Pia Titterud Sunde, Carl Hjortsjö, 

Linda Z. Arvidsson og Lene Hystad Hove, alle ved institutt for klinisk odontologi, Det 

odontologiske fakultet, Universitet i Oslo. En spesiell takk rettes til alle veilederne for deres 

faglig svært kompetente veiledning, konstruktive og raske tilbakemeldinger, nøyaktighet og 

ikke minst, tålmodighet og forståelse.  
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Kasus 1 – Periopasient med alkoholutfordring  

Journalopptak og anamnese 

Hvorfor kommer pasienten? 

Første konsultasjonsdato hos meg: 05/12/18 

Pasienten kommer fordi han har en frakturert tann i underkjevefront som nå har skarpe 

kanter og lager gnagsår i leppa. Han ønsker å få denne ekstrahert, og evt. erstattet i form av 

omgjøring av partiell protese som han har i underkjeven. Han har fått behandlingsforslag fra 

Klinikk for diagnostikk ved Det odontologiske fakultet: Ekstrahere tannen og utvide partiell 

protese i underkjeven pga. trang økonomi. Pasienten har også en frakturert lateral fortann i 

overkjeven som han ønsker å gjøre noe med. Hans hoved-forventning er å få fikset lateralen 

siden denne er en viktig tann for ham pga. estetikk, han bryr seg ikke like mye om tannen i 

underkjeven. 
Informasjon om pasienten 

Nordmann, født i 1959, bor i Oslo. 
Sivil status: Ugift, bor alene. 
Yrke: Uføretrygd pga. at han er alkoholiker, dårlig stilt økonomisk. 

Kort estimering motivasjon for behandling: Pasienten innrømmer at han ikke har vært så 
flink med tennene sine, at tannstell ofte ikke blir prioritert. Nå ønsker han å kvitte seg med 
ubehaget i underkjeven og fikse den frakturerte tannen i overkjeven av estetiske grunner. 
Han har vært hos tannlege kun sporadisk og for å få lagd partiell protese i underkjeven. 
Hovedgrunnen til at pasienten ikke går til tannlege regelmessig er at han har dårlig råd, men 
nå er han motivert til å sjekke tannstatusen sin og bli flinkere til å ta være på tennene. 
Pasienten forteller også at han foreløpig har grei tyggefunksjon, men at han kanskje skulle 
ønske seg litt flere tenner å tygge med. 

Anamnese 

Generell 
• Medisiner:  

o Vallergan®, 10mg, en tablett om kvelden (hypnotika/sedativa. Bivirkning: 
munntørrhet (1)) 

o Truxal®, 25mg, en tablett om kvelden (antipsykotika. Vær observant på tann- 
og slimhinneproblemer i forbindelse med munntørrhet (1)) 

o Antabus® (mot alkoholisme) 
• Innlagt på sykehus for ankelbrudd i mai 2018. 
• Metallplate i ankel 
• Ingen kjente allergier 
• Middels allmenntilstand (varierer fra periode til periode; Pasienten skjelver samt har 

litt utfordringer med å gå pga. ankelbrudd). 
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Helseatferd 

• Alkoholiker – han drikker mye øl og vin, opptil 20 enheter om dagen i perioder, andre 
perioder er han helt edru. 

• Pasienten føler seg tørr i munn og sier at det er pga. medisinene han bruker. Han har 
merket bedring etter seponering. 

• Snuser (2 bokser i uka). 
• Pasienten har ikke vært hos tannlege på flere år unntatt akutt og for å få lagd protese 

sånn at han kunne spise. Han husker ikke siste gang han fikk fylling. 
• Han forteller også at han har tannkjøttsykdom, og at han har fått ekstrahert flere 

tenner og lagd partiell protese i underkjeven privat. 

Status presens lokalis 

Ekstraoralt  
• Ansiktsrødme (bilde 1.1) 
• Tremor 
• Sprukne lepper med skorper 
• Spesiell søtlig luktende ånde 

Intraoralt: 
• Tenner: Tannsett med mange manglende tenner; ingen molarer, fraktur av 22, 34 og 

43, abrasjoner bukkalt på rotoverflater regio 12-14 
• Gingiva/periodontium: En del plakk ved sondering, rødlige slimhinner + BoP, festetap 

+ gingivale retraksjoner, lommer (opptil 9mm) 
• Slimhinner: Et par hvitlige, flate slimhinnelesjoner på tungen, mørkerød 

slimhinnelesjon regio 15P (bilde 1.5), snuslesjoner i overgangsfolden i overkjeven på 
begge sider, sår i 4. kvadrant (på kjevekammen, unilateralt, et par mm i størrelse, 
ulcerøs, symptomfri) (bilde 1.9), fordyce flekker bukkalt (talgkjertler) 

• Saliva: Tilsynelatende ok salivasjon, ansamling av saliva under tungen, ingen 
speilheng i kinnslimhinne. 

• Partiell protese i underkjeven 
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Status presens - kliniske fotos 
Dato: 12/12/18 

 

 

 
Bilde 1.1 – viser ansiktsrødme  

Bilde 1.2 – Tatt etter ekstraksjon av 43 

 
Bilde 1.3 

 
Bilde 1.4 

 
Bilde 1.5  

Bilde 1.6 

 
Bilde 1.7 

 
Bilde 1.8 

 
Bilde 1.9                          Sår i 4. kvadrant. 

 

 
Kommentar til kliniske fotos: ikke optimale! pga. at en del 

vev er skjult av leppene + siste bilde ikke skarpt nok. 
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Røntgenundersøkelse 

Begrunnelse for valg av røntgenundersøkelse: Det ble tatt periapikale bilder av alle 
gjenværende tenner for vurdering av periodontale forhold og grad av festetap, samt apikale 
forhold. Det ble ikke tatt bitewing røntgenbilder pga. få gjenværende tenner i 
sidesegmentene, selv om BW- er bedre enn PA-bilder for vurdering av karies og bennivå. 

Alle røntgenbilder er tatt den 5/11/18 unntatt bilde 1.17 i midten. 

 

 
Bilde 1.11 – RUC  

Bilde 1.12 – UI 

 
Bilde 1.13 – LUC 

 
Bilde 1.10 – RUP 

 
Bilde 1.17 tatt den 15/01/19 – 
viser tann 22 

 

 

Bilde 1.14 – LUP, tann 25 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Bilde 1.16 – 4. kvadrant 

 

 
Bilde 1.15 – 3. kvadrant 
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Radiologiske funn: 

• Horisontalt festetap: >50% av roten på 25, 15D og 33M. Resten av tannsettet <50% 
• Apikal oppklaring tann 43: Velavgrenset, sirkulær form, omslutter apikale halvdel av 

roten på 43, kan ikke utelukke at det kan være kommunikasjon med munnhulen via 
det marginale benet pga. liten avstand, men det kan også være pga. 
vinkel/bildekvalitet. 

• Radiopakt materiale i kavum på tann 22 (påbegynt endodontisk behandling?) 
• Apikal oppklaring på tann 22 (bilde 1.17): Velavgrenset, oval form, omslutter den 

apikale avbøyningen av roten på 22. 
• 14D – radioluscent område cervikalt og midt på roten. Den lyse tegningen på roten 

kan skyldes artefakt/skade på fosforplaten. 
• 44D – radioluscent område cervikalt - undersøkes klinisk mtp. karies. 
• Tannstein 25M 

 

Tentative diagnoser: Periodontitt, apikal periodontitt, karies, irritasjonshyperplasi. 

 

Kliniske undersøkelser 

Ekstraoralt: Normale funn 

Intraoralt: Deles inn i ulike fagområder 

Kariologi 

Funn: 
• Sondeheng på tann 21D ifm. komposittfylling, og 44D i rotoverflaten 

• Misfarget, hard overflate: 23D i emalje, 33B cervikalt 

• Slitasjeskade 34MLD under opplegg for partiell protese, spalte mellom tann og 

opplegg. 

• Tann 14D – rotoverflaten undersøkt klinisk mtp. karies: Hard rotoverflate, ikke tegn 
til karies. I klinisk bilde 1.3 sees betydelig pusseskade og det vil i kombinasjon 
med at tann 14 står litt rotert kunne gi de radioluscensene som sees på roten i 
røntgenbilde 1.10. 

Kariologiske vurderinger: 

Kosthold: Pasienten spiser søt kjeks hver dag. Han har høyt alkoholinntak og søttsug i 
perioder når han ikke drikker. Det er vanskelig for pasienten å endre livsstilen siden han har 
vært alkoholiker i 30 år. Pasienten drikker sjokolademelk hver dag som ‘treningsdrikke’. Han 
spiser sjokoladepålegg til frokost og sjokolade mellom måltidene minst en gang i uka, og 
drikker juice en gang om dagen. 

Munnhygienevaner: Pasienten pusser tenner 2 ganger daglig med fluoridtannkrem siden 
konsultasjonen på Klinikken for diagnostikk den 5/11/18. Tidligere var tannpuss veldig 
usystematisk. 
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Karieserfaring: DMFT=25 hvorav DT=4, MT=17, FT=4. – Dette er antakeligvis høyere enn 
gjennomsnittet for hans alder – DFT for 60 åringer = ca. 17 (2), men noen tenner kan være 
tapt pga. periodontitt. Pasienten husker ikke grunnen til tanntap og har ikke mulighet til å 
hente journalen fra tidligere behandlere. Pasienten har altså høy karieserfaring. 
Kariesinsidens er ikke lett å bedømme her fordi vi ikke vet hva pasientens kariesstatus var 
ved siste undersøkelse og når denne fant sted, mtp. antall nyoppståtte lesjoner siden da og 
progresjon av de allerede eksisterende. Kariesaktiviteten per i dag vurderes til å være lav-
middels pga. kun 2 aktive karieslesjoner samt 2 kroniske karieslesjoner som har utviklet seg 
over en stund (minst 4 år siden siste undersøkelse). 

Salivaforhold: Pasienten føler at han er munntørr pga. medikamentbruk, dvs. han har 
xerostomi. Speiltest viste tilfredsstillende mengde med saliva, og det danner seg «saliva 
pool» i munngulvet. Pasienten holder på å trappe ned - og etter hvert slutte med 
medikamentene som påvirker salivasekresjon (i samsvar med sin lege). Her bør det i tillegg 
tas flere faktorer med i betraktning, som dehydrasjon (alkohol virker dehydrerende, om 
pasienten er flink nok til å drikke vann utover dagen osv.). Uansett om pasienten nå fyller 
kravene for Helforefusjon eller ei, burde det gjøres salivasekresjonsmålinger for 
dokumentasjonens skyld. Mer om dette under avsnittet «Helfo». 

Kariologiske diagnoser: 
K02.02 Karies grad 2 - kronisk 23D 

K02.02 Karies grad 2 - kronisk 33B 

K02.83 Sekundærkaries grad 3 21D 

K02.14 Karies grad 4 44D 

K03.1 Abrasjon 34MLD 

K03.1 Abrasjon 14B 

K03.1 Abrasjon 13B 

S02.5 Emalje-dentin fraktur 22IBMPD 

S02.5 Emalje-dentin fraktur 43IBMLD 

 

Behandlingsplan for karies: 
• Kariesforebyggende basisprogram 

o Informasjon om den kariesforebyggende betydning av regelmessig bruk av 
fluoridtannkrem, og forklaring av kariesetiologi 

o Kostholdsutredning og veiledning mtp. hvordan det påvirker både hans orale 
og generelle helse. 

o Munnhygieneinstruksjon med tannbørste og interdentale børster. 
• Kariesforebyggende tilleggsprogram 1: 

o Bruk av fluoridmunnskyll daglig (0,2 % NaF) 
o Non-operativ kariesbehandling ved pensling med høykonsentrert fluorlakk 

(Duraphat®: NaF, 22 600 ppm F-) på tann 23D, 33B, 14D (velger å pensle 14D 
også for sikkerhets skyld fordi vi var usikre på om det kan være noe der) 

• Salivasekresjonsmålinger (ustimulert/tyggestimulert helsaliva) 
• Operativ kariesbehandling: Bytte ut gammel fylling og legge komposittfylling på tann 

21D. Komposittfylling 34L. GI-fylling 44D 
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Prognose for kariesstatus: God, under forutsetning at pasienten bruker fluoridholdige 
produkter hver dag og ikke spiser søtt så ofte utover dagen. 

 

Endodonti 
• Tann 43 har stor apikal oppklaring, negativ kuldetest og elektrisk test + symptomer 

ved palpasjon og perkusjon 
• Tann 22: Røntgen datert 5/11/18 (bilde 1.13) viser radiopakt materiale i kavum 

forenelig med påbegynt endodontisk behandling. Tannen hadde positiv kuldetest og 
elektrisk test ved første konsultasjon datert 5/12/19, men røntgenbilde 2 måneder 
senere (bilde 1.17 datert 15/1/19) viser apikal oppklaring. Ny kulde- og elektrisk test 
datert 15/1/19 var negative, og tannen var symptomfri. 

Endodontiske diagnoser: 
• K04.5 Kronisk apikal periodontitt: Tann 22 og 43 
• K04.91 Endo-perio lesjon tann 43 

Faktorer som påvirker behandlingsplan: 
• Tann 43 har negative sensibilitetstester, røntgenbilde 1.17 viser stor apikal 

oppklaring, tannen er mobil pga. festetap, og det er lite gjenværende tannsubstans. 
Dette er trolig en endo-perio lesjon. Vurderes til å ha dårlig prognose, og pasienten 
ønsker selv ekstraksjon.  

• Tann 22: Pasienten har ikke råd til endodontisk behandling og toppkonstruksjon i 
tillegg), ønsker ekstraksjon etter at behandlingsalternativer og pris er presentert for 
pasienten. 

 

Periodonti 

Fase 1 - hygienefase: (gjennomført i tidsrommet 05/12/18 - 22/01/19) 

• Plakk ved gingivale randen på alle tennene. Farget inn for plakk. Gitt 

hygieneinstruksjon. Pasienten kjøpte interdentalbørster (Lactona® 6.0/11.0) og ble 

instruert i hvordan de skal brukes. 

• Gitt informasjon til pasienten om egen sykdom, årsaker og behandlingsprinsipper, 

samt forhold som er av betydning for vedlikehold av behandlingsresultatet. Pasienten 

har blitt flinkere til plakk-kontroll etter å ha fått instruksjon. 

• Periojournal ble tatt opp den 15/01/19: PI + GI 

Lommedybder ble ført inn på samme skjema den 28/01/19 (figur 1.1 og 1.2) 
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Figur 1.1 – maxilla  

 

(Pluss mobilitet grad 1 tenner 14 + 15) 

Figur 1.2 – mandibula 

 

      Kommentar til periojournal: Manglende tenner har ikke blitt skravert bort. 

 

6 uker etter innledende hygieneinstruksjon og profesjonell rens, ble det gjort 

lommeregistrering (se over). 

Kommentar: Med plakk på alle tenner og generell gingivitt vil det nok være en del 

pseudolommer, dvs. at hygienefasen burde ha vært lengre. 

Med utgangspunkt i klinisk undersøkelse samt radiologiske funn, ble det brukt tabeller (4) 

for å gi en beskrivelse av sykdommen mtp. alvorlighetsgrad, utbredelse og prognose. 

Vurdering: Det er lommer >5 mm og radiologisk bentap >50%, men det foreligger ikke 

dokumentasjon på hvor mange tenner som har blitt tapt pga. periodontitt (severity). Det er 

imidlertid færre enn 20 resterende tenner (<10 motstående tannpar – complexity), og 
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pasienten har behov for tverrfaglig rehabilitering. Pasienten vurderes derfor til stage IV. 

Utbredelse: Generalisert. 

Det foreligger ikke dokumentasjon om progresjonen av festetap over tid. Røntgenologisk 

bentap i % delt på alder viser at pasienten ligger nærmere grad B enn C (ca. 55% festetap på 

tann 25/60 år) – primary criteria. Pasienten røyket før, men har sluttet for flere år siden 

(grade modifiers), vurderes derfor til grad B. 

Periodontal diagnose: Periodontitt, generalisert, stage IV, grad B 

Prognose:  

• Kort sikt (5 år): Usikker prognose 25 / Dårlig prognose 44 fordi denne er mobil grad 2 

og klammertann 

• Lang sikt: Dårlig prognose 25, 44 / Usikker prognose 15 

Behandlingsplan for periodontitt: 

• Mål med behandlingen på kort sikt er å beholde nåværende tannsett med unntak av 

22, 25 og 43. På lang sikt er det å utsette tap av flere tenner. 

• Depurasjon av gjenværende tenner i alle kvadranter i 2 seanser. 

• Etterkontroll 6 uker etter siste aktive behandling, evaluering av behandlingsresultat. 

• Eventuelt vurdering kirurgi, men dette er avhengig av pasientens plakk-kontroll og 

leverfunksjon. 

• Behandlingsgodkjenning 

• Deretter planlegges vedlikeholdsfase som gjøres på fakultetet. 

 

Modifiserbare faktorer: Plakk-kontroll, alkohol. Pasienten er ikke klar over hvorfor han 

hadde mistet tenner tidligere. 

Faktorer som påvirker behandlingsplan: 
Pasienten ønsker protetisk restaurering av tann 22, og han kunne tenke seg flere tenner å 

tygge med. Vi har vurdert flere behandlingsmuligheter (se under «Protetikk: 

behandlingsalternativer»), og den beste løsningen for pasienten akkurat nå er å lage en 

partiell protese i overkjeven for å erstatte tann 22 og tenner i sidesegmentene. Vurdert 

prognosen til tann 25 og om den kunne brukes som klammertann. Den har >50% bentap, 

grad 2 mobilitet og usikker prognose på kort sikt (5 år), og burde dermed ikke brukes som 

klammertann fordi den kunne gå tapt pga. kreftene fra protesen.  

Tann 44 ble brukt som klammertann for underkjeveprotese – denne er nå mobil grad 2 og 

har dermed dårlig prognose. Dette gjør at protesen ikke er optimalt stabil og trolig må det 

lages en ny underkjeveprotese når tann 44 går tapt. Pasienten ønsker en mer varig løsning 

som ikke er så dyr og som skulle erstatte flere tenner på en gang, dvs. han ønsker ikke å lage 

en protese nå og så lage en ny en når tann 25 evt. går tapt. Derfor ble det bestemt å 

ekstrahere tann 25 og inkludere denne i protesen. Selv om dette ikke er optimal 

odontologisk behandling, er det det beste for pasienten akkurat nå. 
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Protetikk 

Protetiske vurderinger 

Pasientens tyggefunksjon oppfattes som redusert subjektivt og objektivt. Spørsmålet er: 
Hvor mange tenner behøver pasienten? Pasienten forteller at han klarer å spise ulike typer 
mat, men at det tar lang tid og at det kan være slitsomt. Han kunne dermed tenke seg flere 
tenner å tygge med. 
 
Pasienten har kun to okkluderende tannpar mellom 1. og 4. kvadrant – dette er færre enn 
det som defineres som Extreme Shortened-Dental Arch, ESDA (30) som omfatter 6-8 
okkluderende tannpar. Det finnes kun 1 støttesone på pasientens høyre side – tenner 14 og 
15 okkluderer med tann 44 – og klassifiseres derfor som Eichners indeks B3 (22). Tannsettet 
kan dermed oppfattes som et sterkt redusert tannsett. Kvaliteten på støttetennene er ikke 
optimal siden 14 og 15 er mobile grad 1, mens 44 er mobil i grad 2. Sannsynligheten for at 
støttetannen 44 vil gå tapt er betydelig. 

Vi ønsker å erstatte tapte tenner for å gjenopprette nedsatt funksjon og estetikk. Litt av 
poenget med å rekonstruere pasientens bitt er å sørge for å få minst 1 støttesone på hver 
side. En mulighet ville vært implantat-forankret protetikk fordi partiell protese ikke vil være 
støtte i samme grad, men her må også pasientens medisinske og økonomiske forhold tas i 
betraktning. 
 

• Pasienten ønsker en protetisk restaurering av tann 22 siden denne er en viktig tann i 
tannsettet. Pasienten blir forklart at tannen har kronisk apikal periodontitt og må 
rotbehandles før det lages stift og krone. Det ble presentert behandlingsalternativer 
og kostnadsoverslag for hver av dem: 

1. Endodontisk behandling, mulig stift pga. lite feste, og krone – Pasienten har ikke 
økonomi til omfattende behandling. 

2. Ekstraksjon og implantat – Uaktuelt av økonomiske årsaker samt plakksituasjon 
3. Ekstraksjon og partiell protese 

Pasienten har partiell protese i underkjeven og det synes han fungerer bra, dermed kunne 
han tenke seg å få en i overkjeven også. Pasienten har generalisert periodontitt. Tann 25 er 
mobil grad 2 og har en lomme på 9mm med BoP. Denne tannen er en risikotann og burde 
ikke brukes som klammertann. Dersom det skal lages en protese uten behov for omgjøring i 
en god stund, burde tann 25 inkluderes i protesen pga. dens periodontale prognose. 
Kostnader for alternativ 1 og 3 er nesten like, og pasienten ønsker gjerne å få flere tenner 
når det allerede skal lages en protetisk erstatning. 

 
• Pasienten klager også over at hans kobolt-krom partielle protese i underkjeven sitter 

løst og beveger seg mens han spiser. Han ønsker også å gjøre noe med luken i 

protesen pga. tapt tann 43. 

Objektivt sett sitter protesen løst, og den lager sår i 4. kvadrant. Vi vurderer å lage en ny, 

men protesen har vært i bruk i kun 4 år og pasienten ønsker ikke å bytte den ennå. I tillegg 

er tann 44, som er eneste klammertann i 4. kvadrant, mobil grad 2 og har lomme på 4mm 

med BoP. Dersom det skal lages ny protese, bør det inkluderes med tann 44 siden denne har 
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dårlig prognose på kort sikt. Da vil et alternativ være konusprotese med tenner 33 og 43 for 

protesens retensjon.  

 

Behandlingsplan protetikk:  

• Underkjeveprotese: Stramme klammerne og legge til protesetann 43 hos 

tanntekniker 

• Kobolt-krom partiell protese i overkjeven: 

o Erstatte 16, 22, 24, 25, 26  
o Opplegg 15M, 23M 
o Sadel distalt ved tuber maxillae, ikke i regio 22 
o Klammer rundt 15 og 23, disto-mesial retning på 

de bukkale flatene 
 

Prognose: God fordi pasienten allerede er vant til partiell protese og har blitt flinkere til 
plakk-kontroll (tabell 1.3 og 1.4). 

 

Kirurgiske og oralmedisinske vurderinger 
• Pasienten har to hvite velavgrensete lesjoner på tungen høyre side. Den bakerste er 

trolig hyperkeratinisering pga. traumatisk påbiting. Den fremste lesjon er ikke 
indurert og uten keratinisering, og dermed sannsynligvis fibrøst vev pga. traumatisk 
tungepressing. 

• Den hvitlige forandringen på kjevekammen i 4. kvadrant skyldes trolig protesegnag.  
• Ingen symptomer 

 

Gjennomført behandling - prioritert rekkefølge: 

1. Ekstraksjon 43 og 22 

2. Karies behandling + periodontal behandling 

3. Protetisk behandling 

Kariesbehandling 
Pasienten ble forklart hvordan karies oppstår og hva som er de vanlige årsaksfaktorer. 

Kostholdsutredning: Motivert, gitt råd og alternative løsninger slik at pasienten ikke føler at 

han må endre på alt og kutte helt på sukkerinntaket. Påpekt småspising, rådet ham å bytte 

ut kjeks med frukt, pusse tenner eller skylle med vann/fluoridskyll etter å ha spist/drukket 

noe søtt, redusere inntak av sjokolademelk eller bruke sugerør og svelge raskt når han 

drikker den. 
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Kariesforebyggende program – Basis: 

• Instruert i børsteteknikk og bruk av myk børste + interdentalt renhold 
• Forklart betydningen av regelmessig bruk av fluoridtannkrem 

Kariesforebyggende – Tilleggsprogram 1 

• Anbefalt bruk av fluoridskyll for munntørre – pasienten er fornøyd med effekten 
• Non-operativ kariesbehandling: Pensling med høykonsentrert fluorlakk (Duraphat®: 

NaF, 22 600 ppm F-): 14D, 23D, 33B 

Operativ kariesbehandling: 

• Komposittfylling 
o Tann 21D: For smertekontroll ble det infiltrert 1ml Xylocain-Adrenalin®. 

Gammel komposittfylling ble fjernet i sin helhet med rund diamantbor, og 
karies ble ekskavert med rosenbor. Kaviteten ble etset med fosforsyre, 
deretter ble det brukt bonding Clearfil SE Bond®. Materiale benyttet for fylling 
var Filtek XTE Supreme®, farge A4B og B2E. 

o Tann 34L ble ruet opp med rund diamantbor og rosenbor. Kaviteten ble etset 
med fosforsyre, deretter ble det brukt bonding Clearfil SE Bond®. Materiale 
benyttet for fylling var Filtek Z 250®, farge A3,5. 

• GI-fylling 44D: For smertekontroll ble det infiltrert 1ml Xylocain-Adrenalin®. Det ble 
lagt kavitet distalt på rotoverflaten med rund diamantbor og karies ble ekskavert 
med rosenbor og ekskavator til det ble rent. Kaviteten ble deretter penslet med 
dentinconditioner. Materiale benyttet for fylling var Fuji II LC® kapsler. 

Salivasekresjonsmålinger ble dessverre ikke tatt. (Mer om dette under «Helfo» og «Hva har 

jeg lært?») 

Prognose: God fordi pasienten har blitt mye flinkere med plakk-kontroll og har begynt å 
bruke fluoridprodukter regelmessig. 

Periodontal behandling 

Fase 2 

• Subgingival depurasjon av samtlige kvadranter i 2 seanser (gjennomført 29/01/19) 

• Ekstraksjon av tann 25 (24/01/19) 

• Etterkontroll 1: Det var planlagt å utføre etterkontroll 6 uker etter den aktive 

behandlingen, men behandlende student dro på utveksling. En annen student tok seg 

av den protetiske behandlingen i mellomtiden, samt profesjonell rens og 

reinstruksjon i plakkontroll. 

• Etterkontroll 2 den 23/08/19: Finner ikke tannstein, men en del plakk på de fleste 

sites (plakk + BoP >30%) – det er sammenheng med lett blødende gingiva. Noen 

lommer på 4 mm og 5 mm igjen. Gitt hygieneinstruksjon og motivasjon, og det ble 

utført profesjonell rens. 

• Etterkontroll 3 den 30/10/19 (figur 1.3 og 1.4): God plakkontroll, instruert på nytt der 

det var litt plakk (tenner 33 og 44). Lommereduksjon flere steder. Redepurert der det 

fortsatt var lommer.  
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30/10/19     Figur 1.3 – overkjeve 

 

Figur 1.4 – underkjeve 

 
 

Behandlingsgodkjenning (07/11/19): Pasienten har god plakkontroll, men instruert enda en 

gang til i overkjeven palatinalt mot det gingivale, 33M og 44M. Gingivale retraksjoner 

generelt, mer enn før behandling. Behandlingen vurderes til å være vellykket. Pasienten er 

behandlingsgodkjent av periospesialist, og går over i vedlikeholdsfase. Prognosen er generelt 

god fordi pasienten svarer godt på behandling, men prognosen er usikker for tann 44 pga. 

mobilitet og at den er klammertann for partiell protese. Vedlikeholdsintervall bestemmes 

derfor til å være 3-4 måneder, altså 3-4 ganger i året. Det foreligger dessverre ingen nye 

røntgenbilder ved behandlingsgodkjenning. 

 

Bilde 1.18 – tatt 8/11/19; etter endt periobehandling 
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Fase 3 – vedlikehold 

Første vedlikeholdsbehandling var planlagt 4 måneder etter behandlingsgodkjenning pga. 

risikotann 44, altså i mars 2020. Deretter kan det vurderes om intervallene kan forlenges til 6 

måneder. Vedlikeholdsbehandling er dessverre ikke påbegynt pga. praksisperiode og 

utbrudd av COVID-19. 

 

Protetisk behandling 
• Underkjeveprotese: Strammet klammerne og lagt til protesetann 43. Pasienten er 

veldig fornøyd med behandlingen. 

 

Bilde 1.19 – 8/11/19; viser reparert ukj. protese (lagt til protesetann 43) 

• Partiell protese i overkjeven: 
o Alginatavtrykk av begge kjevene for å lage gipsmodeller 

o Lagt individuell skje 

o Preparert for opplegg + tatt bittindeks 

o Tatt sekundæravtrykk + fargeutvalg 

o Prøvd metallskjelett med voksvoller og tatt bittregistrering. God passform. 

o Slipt på incisalkanten til tann 33 pga. påbiting på opplegget på tann 23 

o Tannoppstilling i voks 

o Utlevering + aktivering av klammere 

o Etterkontroll: Protesen har god retensjon, passer riktig i okklusjon. Informert 

pasienten om renhold og bruk av protesen i minst 14 dager.  

 

8/11/19 – Bilde 1.20 viser overkjeveprotesen på plass. Bilde 1.21 med begge proteser. 
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Prognose:  

Avgjørende for behandlingsresultatet med partielle proteser er bl.a. protesens utforming og 

pasientens plakkontroll pga. konstruksjonens åpenbare plakkretinerende egenskaper. Det er 

derfor essensielt at pasienten informeres tilstrekkelig og at tannlegen bruker tid på å få 

pasienten til å forstå at behandlingsresultatet på lengre sikt i avgjørende grad er helt 

avhengig av pasienten selv og dennes holdning til hygiene og jevnlige kontroller (31). 

Pasienten trengte tid til å venne seg å spise med protesen i munnen. Etter 

tilvenningsperioden vurderes prognosen til å være rimelig god fordi protesen passer fint og 

pasienten er flink til å holde den ren. 

 

Plan for oppfølging: 
• Kontroll av partiell protese i overkjeve og underkjeve 

• Vurdere konusprotese i underkjeven etter hvert som klammertann 44 går tapt 

• Årlig undersøkelse med oppfølging av hygiene 

 

Kirurgi og oralmedisin 
Behandling av såret i 4. kvadrant: Sjekk med Fit checker® og sliping på protesens underlag. 

Alle slimhinnelesjonene skal følges opp og kontrolleres. Det ble tatt kliniske fotos for 
sammenligning. 

 

Helfo 

Lov om Folketrygd §5-6 (3) 

Periodontitt 

Tilstand 6, innslagspunkt 6a - Systematisk behandling av marginal periodontitt og 
periimplantitt, takstkode 501. Pasienten får støtte for systematisk periodontittbehandling. 

Tilstand 6, innslagspunkt 6b - Rehabilitering ved tanntap som følge av marginal periodontitt, 
takstkode 510. Pasienten fikk engangsstøtte for erstatning av tann 25 ved å lage partiell 
protese i overkjeven. 

Tilstand 10: Hyposalivasjon (munntørrhet): 

I regelverket står det at «stønad ytes kun i de tilfeller der det foreligger dokumentasjon på 
hyposalivasjon over tid, minimum ett år.» I dette tilfellet gjør det dessverre ikke det. Men 
dersom man måler salivasekresjon og finner ut at det tilsvarer verdier som indikerer 
hyposalivasjon, vil det kunne vurderes annerledes. Det er derfor veldig viktig at 
salivasekresjonstester blir gjennomført. «Legemidler er den vanligste årsaken til 
munntørrhet», og pasienten bruker jo medikamenter som kan ha munntørrhet som 
bivirkning, men «bruk av legemiddel som potensielt kan gi munntørrhet er imidlertid ikke 
tilstrekkelig dokumentasjon for å få stønad etter denne bestemmelsen. Hyposalivasjon skal 
dokumenteres i journal ved kliniske funn som underbygger at personen har tilstanden, og at 
dette har medført økt kariesaktivitet.» 
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Hos denne pasienten finnes det flere påvirkende faktorer som kariogent kosthold, ikke 
optimal plakkontroll, ikke regelmessig tannundersøkelser, alkoholproblematikk, og det er 
vanskelig å vurdere om det er hyposalivasjon i seg selv som har medført økt kariesaktivitet 
(selv om det selvsagt er en viktig påvirkende faktor), særlig når det ikke foreligger 
salivasekresjonstester. Dette burde ha blitt gjort, men foreløpig har pasienten ikke fått støtte 
for behandling av karieslesjonene. 

 

Hva har jeg lært?  

Anamnestiske opplysninger av betydning:  
Pasienten opplyste at han har vært alkoholiker i over 30 år. Dette er en viktig anamnestisk 
opplysning fordi kronisk alkoholisme kan føre til alvorlige helsemessige konsekvenser, og 
påvirke medisinsk og odontologisk behandling. Blant annet kan alkoholisme føre til økt 
blødningstendens og forsinket tilheling, samt påvirke valg av smertestillende medikamenter. 
Mer om dette i diskusjonsdelen. 

Pasienten går på medikamenter som kan gi redusert salivasekresjon. Det er veldig viktig å 
sjekke opp alle medisinene pasienten bruker mtp. hva slags bivirkninger disse kan gi, og så 
handle tilsvarende. Jeg har lært at man alltid skal ta salivasekresjonsmålinger selv om det 
kliniske bildet ikke nødvendigvis tyder på at pasienten kan ha hyposalivasjon. 

Diskusjon om behandlingen: 
Det vil oftest være flere alternativer til en behandling. Valget pasienten og tannlegen gjør i 
fellesskap, vil påvirkes av flere faktorer. Ofte vil det være et kompromiss som er akseptabelt 
for begge parter når økonomiske og prognostiske forhold legges til grunn. Behandlingsplan 
skal være en avtale mellom pasient og tannlege etter innledende identifisering av faktorer 
som kan være essensielle for hvorvidt en behandling vil være til hjelp for pasienten, 
årsakene til problemene, hvorfor pasienten har kommet i den aktuelle situasjonen og hvilke 
behov pasienten har på lang sikt (29). Det vil si at det ikke finnes en og samme behandling 
som alltid er bedre enn en annen, men det gjelder å tilpasse behandlingen til pasienten. 

Vi bør altså skille mellom optimal odontologisk behandling og optimal behandling for 
pasienten. I dette tilfellet kunne den optimale odontologiske behandlingen f.eks. vært 
endodontisk behandling av tann 22 og protetisk toppkonstruksjon i stedet for ekstraksjon. 
Videre kunne man vurdert implantater eller kombinasjonsprotese for erstatning av molarer i 
1. og 2. kvadrant, samt kombinasjonsprotese (implantatstøttet) i underkjeven, men dette er 
avhengig av pasientens medisinsk tilstand mtp. leverfunksjon, bennivå og kvalitet, 
periodontale forhold, samt plakkontroll og motivasjon for slik omfattende behandling. 

Et annet alternativ kunne vært faste broer med distale ekstensjoner i 1. og 2. kvadrant. Dette 
er ikke første-valgs behandling og gjøres ikke så ofte i dag, men dersom pasienten ønsket seg 
flere tenner å tygge med og implantatbehandling var kontraindisert pga. leverfunksjonen, 
kunne dette vært en mulighet. Allikevel er økonomi for mange en begrensende faktor ved 
valg av terapi, og økonomi er åpenbart det som er styrende for denne pasienten. 
Kostnadenes betydning blir større jo mer komplekse behandlingsalternativene er, som i 
eksemplene ekstraksjon versus rotbehandling og avtakbar protese versus fast bro eller 
implantat (29). 
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Litt av poenget med å rekonstruere pasientens bitt er å sørge for å få minst 1 støttesone på 
hver side, og en avtagbar protese kan ikke regnes som den optimale odontologiske 
behandlingen fordi den ikke vil være støtte i samme grad som en fast konstruksjon hadde 
vært. Den rolle den partielle protese kan spille som stabiliserende element er altså mer enn 
tvilsom. En rekke undersøkelser tyder snarere på at den partielle protese ved sitt nærvær 
forringer resttannsettets sjanser i sin alminnelighet (31). Et annet viktig poeng her er 
estetikk. Den avtagbare protesen forbedret pasientens utseende mtp. at det var en luke i 
overkjevens front som pasienten sjenerte seg over, og nå er det for et utrent øye ingen 
forskjell fra før av. I dette tilfellet ble det altså den avtagbare løsningen som var den 
optimale behandlingen for pasienten og som han var storfornøyd med. 

Ville jeg gjort noe annerledes? 

Jeg ville tatt salivasekresjonsmålinger. Denne gangen ble det ikke prioritert fordi jeg syntes 
ikke kariesaktiviteten var så forhøyet mtp. pasientens livsstil, plakkontroll og hyppighet av 
tannlegebesøk. Manglende dokumentasjon på salivaforhold gjør at noen pasienter faller 
utenfor, både mtp. oppfølging av kariesaktivitet og stønad fra Helfo, så det er absolutt viktig 
å få gjennomført.  
 
Jeg ville lagt et komposittlokk over frakturen på tann 22 for å forhindre at bakterier trenger 
inn. Ved første konsultasjon hos meg var tannen vital, men tannen hadde stått med fraktur i 
mer enn 1 uke før pasienten kom på undersøkelse. Vi var usikre på hvordan vi skulle gå frem 
for å lage behandlingsplan fordi pasienten var usikker på om han hadde råd til å reparere 
tannen. Ved neste konsultasjon ble 22 diagnostisert med apikal periodontitt. Det er lite 
sannsynlig at komposittlokk ville gjort en forskjell i denne situasjonen når tannen har stått 
slik i lengre tid, og når den i tillegg hadde et radiopakt materiale i kavum forenelig med 
påbegynt endodontisk behandling fra før av, men da ville jeg vært sikker på at jeg har gjort 
alt jeg kunne i forsøk på å ‘redde’ tannen. 

Overordnet prognose: 
Den overordnete prognosen for tannsettet vurderes til å være middels. Jeg ville tatt 
pasienten inn for kontroller hver 3. måned for periodontal vedlikeholdsbehandling og 
oppfølging av plakkontroll, samt motiverende intervju. Denne pasienten ville ha godt av å 
komme på kontroller oftere så han føler at han blir ivaretatt. 

 

Diskusjon: faglig tema relatert til kasus (litteratur) 
I denne diskusjonsdelen ønsker jeg å fokusere på alkoholavhengighet og orale konsekvenser 
av dette, samt hva vi kan gjøre for å hjelpe personer med rusavhengighet/andre psykiske 
utfordringer. Jeg kommer også til å utdype konsekvensene som kronisk alkoholmisbruk kan 
ha for pasienten, samt på hvilken måte dette kan påvirke den odontologiske behandlingen, 
og hvilke forsiktighetsregler vi må ta når vi jobber med pasienter med kronisk leversykdom. 
 
Pasienten har vært alkoholiker i 30 år, og dette har trolig hatt påvirkning på hans generelle 
og orale helse. Det dette forteller oss er at selv om den norske befolkningens tannhelse er 
blitt klart bedre de siste 30–40 årene, hovedsakelig på grunn av fluoridholdige produkter, 
bedret daglig munnhygiene og økt generell levestandard (5, 6), er det fortsatt enkelte 
grupper som har større behov for tannhelsetjenester enn resten av befolkningen, blant 
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annet pasienter med alvorlig psykisk lidelse eller rusavhengighet (7). De vanligste tilstandene 
som affiserer tannhelsen, er karies og periodontitt (6). Det kan være mange ulike årsaker til 
problemer med tannhelse, for eksempel kariogent kosthold, røyking, alkohol og 
rusmiddelbruk. I tillegg kan en rekke psykotrope medikamenter ha bivirkninger relatert til 
munnhulen, der svekket spyttproduksjon ofte er den mest uttalte (8). Dårlig munnhygiene 
kan være en viktig tilleggsfaktor. Flere studier har vist at mange rusmiddelmisbrukere har 
høy forekomst av orale problemer, både mye karies, periodontale sykdommer og tanntap 
(15, 16, 17). Det er vist at rusmidler har både direkte og indirekte effekter på tannhelsen. 
Direkte ved at rusmidler kan føre til bruksisme og gi munntørrhet som igjen kan akselerere 
utvikling av karies og tannslitasje (16, 18). Indirekte effekter skyldes at rusmiddelmisbrukere 
har dårlig kosthold samt ofte neglisjerer egen helse og oral hygiene (15, 16). Det er kjent at 
rusmiddelmisbrukere har et kosthold med inntak av mye sukker og uregelmessige måltider i 
kombinasjon med mangelfull tannpuss (16, 19).  

Tannbehandling er dessuten kostbart, og vi vet at lav sosioøkonomisk status er relatert til 
dårlig tannhelse (9, 10). Dårlig økonomi, manglende betalingsevne og begrenset tilgang til 
tannhelsetjenester kan derfor være viktige, bidragende årsaker (11, 12). Pasientens 
rusavhengighet over lang tid samt dårlig økonomi er viktige faktorer som har resultert i 
neglekt av hans orale helse. Dårlig oral helse kan ofte føre til enda høyere utgifter hos 
tannlege, og det blir en ond sirkel som det er vanskelig å komme seg ut av. 

Det en utfordring å få pasienter med disse problemene til å følge de rådene vi gir, selv om vi 
bruker ekstra tid og innsats i kommunikasjonen med dem. Men har det vi gjør noe 
betydning? Det er en utfordring i seg selv å skulle bruke ekstra tid og innsats på noen få 
pasienter uten å kunne se ønskede resultater, og uten at det lønner seg. En metaanalyse fra 
2016 om nytte av motivasjon og opplæring i munnhygiene hos psykisk syke gir ingen sikre 
funn (13). I en av de inkluderte studiene ble det sammenliknet to randomiserte grupper der 
begge gruppene fikk opplæring samt en elektrisk tannbørste og påminning om oppfølging av 
munnhygienen. Den ene gruppen fikk i tillegg korte økter med motiverende intervju. Begge 
gruppene fikk redusert mengde plakk, men effekten varte lenger hos de som fikk 
motiverende intervju (14). 

Motiverende intervju er en teknikk som psykologer bruker i et forsøk på å motivere en 
person til å endre atferd i ønsket retning. Det baserer seg på at pasienten selv ønsker å få til 
en endring, og tannlegens pekefinger skal ikke frem i denne sammenhengen. Når man skal 
motivere mennesker til å endre atferd, hjelper det ikke å fortelle (20). Det motiverende 
intervju handler om at det foregår en klientsentrert samtale, som blant annet benyttes innen 
helserådgivning og helsefremmende arbeid i Norge i dag. 

Tannleger er jo spesialister for munnhulen og ikke psykologer, men vi er nødt til å ha en 
helhetlig tilnærming for å kunne hjelpe pasientene våre på best mulig måte. I hele verden 
begynner man nå å anerkjenne at munnen både er en del av, og henger nøye sammen med 
resten av kroppen (21). Altså, en forbedring i den orale helsen kan påvirke den generelle 
helsen og øke pasienters livskvalitet, og omvendt. Pasienten hjelpes til å finne innsikt, bygge 
motivasjon og ta beslutninger om atferdsendring, samtidig som tannlege-pasient relasjonen 
bedres. Man kan tilpasse metoden til relativt korte pasientkonsultasjoner og dette kan 
integreres hver gang pasienten er inne for behandling/kontroll, men da må tannlegen ta seg 
litt bedre tid enn vanlig (20). Det at tannlegen ser hele personen og ikke bare munnhulen, 
skaper tillit hos pasienten og får pasienten til å bli mer mottakelig for de rådene tannlegen 
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gir. Vi kan altså gjøre en stor forskjell hos noen av de pasientene som trenger det mest ved å 
inkorporere tid til motiverende samtale inn i konsultasjonen, og med det bli enda bedre 
klinikere. 

Da pasienten kom til første konsultasjon hos meg, drakk han fortsatt. Jeg har brukt noen av 
metodene i det motiverende intervju, og tatt meg ekstra tid til å høre på pasienten mens 
han fortalte om sine utfordringer med alkoholmisbruk. Pasienten har vært alkoholfri i ett år 
nå. Han søkte profesjonell hjelp og er veldig takknemlig for at jeg har motivert ham til å gjøre 
det. Han har også blitt mye flinkere til plakkontroll og mer oppmerksom på sin orale helse 
enn før. Dette anser jeg som suksess for meg som tannlegestudent, og en av de 
behandlingene jeg utførte som jeg er mest stolt av så langt. 
 

Alkoholisme kan resultere i kronisk leverskade 
Alkoholer, f.eks. etanol og metanol metaboliseres i leveren. Kronisk alkoholmisbruk fører til 
utvikling av steatose, dvs. fettlever. Dette skyldes at mesteparten av leverens metabolske 
kapasiteter blir mettet av metaboliseringen av alkohol, slik at lipider hopes opp i 
hepatocyttene. På dette stadiet er sykdommen reversibel hvis pasienten slutter å drikke, 
men hvis pasienten fortsetter å drikke, er det fare for at det utvikles levercirrhose 
(skrumplever). Dette skjer ved at leverens struktur gradvis ødelegges fordi hepatocyttene 
dør og erstattes av bindevev. Alkoholmisbruk er den viktigste årsaken for cirrhose, og hos 
alkoholikere skyldes denne trolig en kombinasjon av dårlig ernæring, spesielt B-
vitaminmangel, og den toksiske utviklingen av alkohol. Vedvarende alkoholmisbruk gir dårlig 
prognose, og mange pasienter har nedsatt infeksjonsresistens (24). 

Ved kronisk leversykdom kan pasienten ha røde håndflater (palmart erytema), arterioler i 
huden (spider nevi) og utvikling av gynekomasti, som trolig skyldes redusert nedbrytning av 
østrogen i leveren (24). Denne pasienten har erytema rundt munnen (bilde 1.1), som kan 
være arterioler i huden, altså et tegn på kronisk leversykdom. Jeg har ikke lagt merke til hans 
håndflater eller bryster. Noen pasienter får ånden med søtlig lukt (foetor hepaticus), og 
denne pasienten har en ‘spesiell lukt’ som nevnt under «Status presens». Det er dermed 
nyttig med ekstraoral undersøkelse og en subtil undersøkelse av pasientens arm og hender 
fordi disse tegnene kan tyde på at pasienten har kronisk leverskade. Dette er en veldig viktig 
opplysning for tannleger mtp. forsiktighetsregler ved f. eks. ekstraksjoner og kirurgi. 

Leveren er et komplekst organ med et bredt spekter av funksjoner, blant annet 
ekskretoriske, metabolske, depot- og avgiftningsfunksjoner. En av leverens funksjoner er å ta 
opp aminosyrer fra blodet og produsere en rekke proteiner, bl.a. plasmaproteiner som 
albumin, fibrinogen og andre koagulasjonsfaktorer. Produksjon av visse koagulasjonsfaktorer 
(II, VII, IX, X) er avhengige av vitamin K. For lav tilgang på vitamin K kan derfor resultere i 
koagulasjonsdefekter. Hos pasienter med alvorlig leversykdom som infeksiøs eller toksisk 
hepatitt og levercirrhose, vil syntesen av K-vitaminavhengige koagulasjonsfaktorer og 
fibrinogen kunne påvirkes. Igjen vil dette ha innvirkning på blødningsforhold hos pasienter 
med disse diagnosene, eksempelvis hos alkoholikere, i form av økt blødningstendens (23). 
Denne pasienten hadde kun behov for to ukompliserte ekstraksjoner, og tennene var 
mobile. Blødningstiden var ikke særlig forlenget, men pasienten satt i tannlegestolen med 
kompresjon inntil blødningen var stanset. Pasienten fortalte at han hadde høy smerteterskel, 
så det var heller ikke nødvendig med smertestillende medikamenter. 
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Leveren spiller en viktig rolle for metabolisme og effekt av legemidler 

Sykdomstilstander i leveren vil potensielt kunne innvirke på legemidlers terapeutiske 
virkning på en rekke forskjellige måter. Det er imidlertid viktig å understreke at sykdom i 
leveren ikke nødvendigvis betyr svekket leverfunksjon og derved påvirkning av 
legemiddelomsetning og effekt, idet leveren har en betydelig reservekapasitet. En utfordring 
i denne forbindelse er begrensede muligheter for å kunne fastslå og følge grad av nedsatt 
leverfunksjon ved sykdom (23). Leversykdommer kan influere på legemiddelrespons ved 
ulike underliggende mekanismer. Blant annet kan omdannelsen av legemidler i lever svekkes 
gjennom redusert ekspresjon og aktivitet i metaboliserende cytochrom P450 (CYP)-enzymer, 
som kan resultere i økt biotilgjengelighet av uomdannet legemiddel med økt toksisitetsfare. 
Men, påvirkningen kan være variabel på ulike CYP-enzymer (23). 

En rekke legemidler metaboliseres i leveren slik at de blir mer vannløselige. Enkelte stoffer, 
f.eks. paracetamol, som er virkestoffet i bl.a. legemiddelet Paracetamol®, kan imidlertid bli 
omdannet til mer toksiske metabolitter. Paracetamol metaboliseres raskt i leveren til 
inaktive glukuronid- og sulfatkonjugater, men en mindre del oksyderes via enzymene i CYP-
familien til en reaktiv metabolitt. Denne detoksifiseres normalt ved konjugering til glutation, 
men ved overdosering kan denne metabolitten akkumuleres og forårsake irreversibel 
leverskade (23). Flere av enzymene i CYP-familien kan omdanne paracetamol. På grunn av at 
disse har bred substratspesifisitet, kan noen av de samme enzymene som omdanner 
paracetamol også metabolisere alkohol. Vanligvis er det opptil 10% av paracetamoldosen 
som omdannes via CYP-enzymene, men disse kan induseres ved konstante store inntak av de 
stoffene som er substrater, eksempelvis alkohol, og dermed gi større omsetning av 
paracetamol. Dette er farlig fordi den reaktive metabolitten av paracetamol potensielt kan 
forårsake leverskade (23, 26). 

 
Figur 1.5 – Alkohol og CYP interaksjonsmekanismer (26) 
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A) Med fravær av alkohol vil CYP-enzymene konsentrere seg om legemiddel (paracetamol). 
B) Ved alkohol i moderate mengder vil CYP-enzymene metabolisere alkohol i tillegg til 
paracetamol. En konkurranse mellom alkohol og legemiddel gir lavere produksjon av 
metabolitter, men høyere konsentrasjon og saktere utskillelse av legemiddel.  
C) Kroniske alkoholikere i edru tilstand vil ha indusert CYP-nivå, som fører til økt nedbrytning 
av legemiddel og økt metabolittnivå (når det gjelder paracetamol, blir det mer av den 
toksiske metabolitten enn det leveren klarer å omdanne og skylle ut). 
D) Hos kroniske alkoholikere som er i alkoholisert tilstand er CYP-enzymene aktivert og 
konsentrerer seg mest om alkohol, som betyr at metabolisme- og utskillelse av legemiddel 
reduseres. 
Altså, sannsynligheten for å bli intoksikert av Paracetamol® er minst hos storbrukere av 
alkohol som er i alkoholisert tilstand. Men når pasienten har drukket store mengder alkohol 
over lang tid og tar Paracetamol® etter å ha stoppet å drikke, vil CYP-enzymene ha en enorm 
kapasitet for å lage den toksiske metabolitten (26). 
 

Forsiktighetsregler 
Det må utvises varsomhet ved forskrivning av svake smertestillende, febernedsettende og 
betennelsesdempende medikamenter, f. eks. acetylsalisylsyre og andre ikke-steroide 
antiinflammatoriske midler (NSAID) fordi mange legemidler i denne gruppen medfører økt 
risiko for blødning. Blødningsrisikoen vil øke ved samtidig bruk av alkohol, og mange vil 
derfor hevde at slike preparater og alkohol aldri skal kombineres (25). Leversykdom vil i 
tillegg kunne medføre væskeretensjon i kroppen og ødemer, og NSAIDs vil kunne forsterke 
denne tendensen. Ved leversvikt bør derfor disse medikamentene gis med stor varsomhet 
eller unngås (23).  

Paracetamol® (NSAID), som vanligvis tåles relativt godt sammen med alkohol (figur 1.5), gir 
økt risiko for leverskader av meget alvorlig karakter hos storbrukere av alkohol (25). Ved 
kronisk alkoholmisbruk og hos pasienter som er i dårlig ernæringstilstand (lavt glutation) er 
toksiske lever‑ og nyreskader rapportert også ved ordinære døgndoser av Paracetamol® 
(23). 

Bruk av sterke smertestillende legemidler medfører en viss risiko for sløvende og 
søvndyssende bivirkninger, som kan forsterkes ved samtidig bruk av alkohol. Man frykter 
særlig pustevansker, som i noen tilfeller kan føre til åndedrettsstans og død, og tilrår derfor 
at sterke smertestillende legemidler og alkohol aldri kombineres (25). Dette gjelder også 
benzodiazepiner, antihistaminer og antidepressiva (26). Enkelte opioider, bl.a. kodein, lages 
som kombinasjonsprodukter sammen med paracetamol (Paralgin/Pinex Forte®), og 
pasienter skal dermed advares mot å innta Paracetamol® i tillegg. 

Pasienter med alvorlig leversykdom har en viss risiko for å utvikle hepatisk encefalopati. 
Noen legemidler som hypnotika/sedativa, opioider og andre psykofarmaka kan utløse denne 
tilstanden, og denne risikoen fordrer derfor oppmerksomhet mot å unngå bruk av disse 
legemidlene (23). 

Det er klart at det er utfordrende å forskrive smertestillende medikamenter når de vi 
vanligvis gir kan potensielt medføre alvorlige konsekvenser for pasienter med leversykdom. 
Behandlingsbehov må dertil veies nøye mot risiko ved legemiddelbruk. Spesielle 
forholdsregler må tas når man utfører kirurgi og forskriver eller administrerer 
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smertestillende midler, antibiotika eller beroligende midler som sannsynligvis vil ha en 
negativ interaksjon med alkohol eller psykiatriske medisiner (27). Konklusjonen er at alkohol 
aldri bør blandes med legemiddelbruk. Pasienter med påviste lever‑ og nyreskader må unngå 
levertoksiske legemidler som Paracetamol®. Alkoholikere som ikke er edru bør ikke bli 
behandlet, men hvis det gjelder akutte smerter, kan Ibuprofen® brukes med forsiktighet i 
normale doser; blødningstidsendring bør i utgangspunktet ikke være et stort problem (28). 
Tørrlagte alkoholikere med normalisert lever bør ikke ha store problemer med vanlige 
Paracetamol®- og Ibuprofen®-doser, men i slike situasjoner bør man alltid konsultere den 
aktuelle pasientens lege og høre hva vedkommende ville anbefalt pasienten. 
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Kasus 2 – Periopasient med slitasjeskader 

Journalopptak og anamnese 

Hvorfor kommer pasienten? 

Første konsultasjonsdato: 20/09/18 

Pasienten kommer fordi han er plaget av diastema mediale og nivåforskjell mellom sentrale 
fortenner i overkjeven. Han ønsker også å bleke tennene. Pasienten forteller at han er 
motivert til å få orden på tennene og ønsker en helhetlig behandling. Hans hovedproblem er 
utseende, samt blødende tannkjøtt. Ønsker/forventninger til behandlingen: Få et penere 
smil og god oral helse. 

 

Informasjon om pasienten 

• Mann, født i 1961 
• Pasienten er fra Marokko, 22 år siden han kom til Norge 

• Sivil status: Gift, har 4 barn (noen av dem er leger) 
• Yrke: Uføretrygd pga. skade i ryggen, tidligere jobbet han i fiskehallen. Pasienten har 

drevet med boksing i noen år, sluttet for ca. 7 år siden. 
• Kort estimering motivasjon for behandling: Pasienten har ikke vært hos tannlege 

regelmessig. Han var på konsultasjon ved Det odontologiske fakultet i 2007, men har 
ikke fått behandling. I mellomtiden fikk han ekstrahert noen tenner hos privat 
tannlege for et par år siden. Han hadde ikke vært så flink med tannpuss, men nå er 
han motivert til å få orden på sin orale helse. 

 

Anamnese 
Generell 

• God allmenntilstand, og pasienten har aldri vært innlagt på sykehus. 
• Ingen kjente allergier 
• Pasienten anser seg selv som frisk, men han har et hjerteproblem: Han hadde 

betennelse på hjerteklaffene da han var liten, men han visste ikke om det før han kom 
til Norge og skulle sjekke helsen. Pasienten kommer til å opereres for å få satt inn en 
kunstig hjerteklaff, men vet ikke når, han går på kontroller hvert år (de siste 7 årene). 

• Medisiner: Pasienten begynte med følgende medikamenter profylaktisk i 2015 

- Emconcor® (betablokker): 5 mg, 1 tablett 1 gang daglig. 
- Marevan® (Warfarin, antikoagulasjonsmiddel): 2,5 mg, 19 tabletter per uke. 

• Pasienten forteller at han har en bror som har problemer med tannkjøttsykdom. 

Helseatferd 

• Pasienten bruker ikke tobakk, og drikker alkohol kun en gang iblant. 
• Pasienten har ikke opplevd langvarige blødninger i forbindelse med tanntrekking. 
• Han er redd for sprøyter og tanntrekking. 
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Status presens lokalis 

Ekstraoralt: Normale funn. Pasienten har bokset før og fått slag mot kjevene, men han har 

ingen symptomer nå. 

 

Intraoralt: 

• Saliva: Tilsynelatende normal spyttsekresjon 

• Tenner: Slitasjeskader i hele tannsettet. Tannskade incisalt på tann 31, kan se omriss 
av pulpa. Manglende incisiv i underkjeven (pasienten husker ikke evt. tidligere 
traume). Diastema mediale. Ekstrudert tann 11. Rotert tann 22. Abrasjonsskader 
bukkalt i premolar-regio. Misfarginger av tannhalser. Ingen fyllinger. 

• Gingiva/periodontium: Tilnærmet plakkfri. Fuktig, blek rosa slimhinne. Blødning ved 
sondering, gingivale retraksjoner generelt. Dype lommer, særlig i molar-regio og 
11M. Puss fra dyp lomme til tann 11. 

• Bittforhold: Angel klasse I 
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Status presens – kliniske fotos 
07/11/18 

 
Foto 2.1 

 

 
Foto 2.2 

 

 
Foto 2.3 

 
Foto 2.4 

 

 
Foto 2.5 

 

 

 

Røntgenundersøkelse 
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Status presens – røntgenologiske bilder 
Begrunnelse for valg av røntgenundersøkelse: Det ble tatt BW for vurdering av karies og 

bennivå. Ved klinisk undersøkelse var det dype lommer >8 mm flere steder, spesielt molarer 

og tann 11. Det ble tatt fullstatus for vurdering av grad av festetap. 

20/09/18 - Fullstatus 

 
Bilde 2.2 – RUP  

Bilde 2.3 – RUC  
Bilde 2.4 – UI 

 
Bilde 2.5 – LUC 

 
Bilde 2.6 – LUP 

 
Bilde 2.1 – RUM  

Bilde 2.15 – R BW 
 

Bilde 2.16 – L BW 
 

Bilde 2.7 – LUM 

 
Bilde 2.14 – RLM 

 

 
Bilde 2.8 – LLM 

 
Bilde 2.13 – RLP 

 
Bilde 2.12 – RLC  Bilde 2.11 – LI 

 
Bilde 2.10 – LLC 

 
Bilde 2.9 – LLP 

Kommentar til rtg. bildene: Det sees litt kortere røtter på bilde 2.5 ift. bilde 2.3 – dette kan skyldes 
overaksial projeksjon. 
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Radiologiske funn: 

• Marginalt festetap generelt i tannsettet 
• Horisontalt bentap + furkasjonsinvolvment 
• Vertikalt bentap/bendefekter: 11M, 13M, 14D, 26M, 27D, 35M, 37D, 45M 

• Avflatede kusper 
• Liten radioluscens på kronen til 24D og 44D 

 

Tentative diagnoser: Periodontitt, erosjons-/attrisjons-/abrasjonsskader, karies 

 

Kliniske undersøkelser, diagnoser og behandlingsplan 

Ekstraoralt: Normale funn 

 

Intraoralt: Deles inn i ulike fagavdelinger 
 

Kariologi 

Funn: 
• Mørke lesjoner 14D, 24D og 44D så vidt i dentin – vurderes til å være kroniske siden 

de er harde og glatte ved sondering, mørkfarget og det er ingen plakkbelegg over. 
• Omfattende tannslitasje i hele tannsettet: Incisalt/okklusalt, palatinalt/lingualt + 

bukkalt mot gingivale rand på tann 34 og 35. Blottlagt dentin på alle tenner. 

 
Symptomer: Ising ved inntak av kalde drikker/mat. 
 

Kariologiske vurderinger: 

Pasienten pusser tenner 2 ganger daglig etter første konsultasjon på Klinikk for diagnostikk i 
2007. Før dette var det usystematisk 1 gang om dagen. 

Kosthold: Ut ifra samtale med pasienten fremgår det at hans kosthold ikke er spesielt 
kariogent, men han bruker honning i teen ofte. Høyt inntak av sitroner og andre sure frukter 
daglig over mange år, både som ‘snacks’, jus og i salater. 

Pasienten opplyser ikke om mageproblemer som refluks eller andre typer 
sykdommer/tilstander som kan føre til oppkast/sure oppstøtt. Årsaken til erosjonsskadene 
kan dermed tenkes til å være av ytre karakter og ha sammenheng med kostholdet, men 
pasienten kan ha hatt en form for ‘silent’ refluks som han ikke er klar over. Med det sagt, det 
meste slitasje er en kombinasjon av ulike typer slitasje.  

Erosjonsprosessen ble trolig forsterket i kombinasjon med abrasjon og attrisjon: Pasienten 
opplyste om at han pleide å bruke tennene for å åpne flasker/nøtter osv., samt det at han 
sportsbokset i mange år som kunne ha ført til attrisjonsskader (fordi man presser tennene og 
i tillegg kan underkjeven klappe mot overkjeven når man får slag mot ansiktet). Det ble brukt 
VEDE indeksen (1) for registrering av erosjonslesjonene:  
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• Grad 5: 15O, 14OP, 13P, 12P, 11P, 21P, 22P, 23P, 24OP, 25O, 26O, 33I, 35O, 43I 
• Grad 4: 16O, 37O, 36O, 34OL, 32IL, 31IL, 42IL, 44OL, 45O, 46O 
• Grad 3: 33L, 43L 

 

Karieserfaring: DMFT=6, hvor av DT=3 og MT=3. Den konkrete årsaken til at disse 3 tennene 
mangler er ikke kjent, men da det er generell festetap som vi kan se fra røntgenstatus, og lite 
karies, er det sannsynlig at det er periodontitt som er årsaken. Pasientens karieserfaring 
vurderes til å være lavere enn gjennomsnittet for hans aldersgruppe, som ligger rundt 14 
(57). Kariesinsidensen vurderes også til å være lav pga. 3 karieslesjoner på 59 år. 
Kariesaktivitet: Per i dag vurderes pasienten til å ha lav kariesaktivitet. 
 

Diagnoser: 

K02.13 Kronisk karies 14D 

K02.13 Kronisk karies 24D 

K02.13 Kronisk karies 44D 

 Dentinhypersensitivitet ALL 

K03.2 Erosjon ALL 

K03.1 Abrasjon 34B 

K03.1 Abrasjon 35B 

 

Relevant vurdering for behandlingsplan:  
Slitasjeskader er en kontraindikasjon for bleking pga. manglende tannsubstans som kan føre 
til økt sensitivitet og mulige andre uønskede konsekvenser. I tillegg kan det være at 
pasienten ikke lenger synes han trenger bleking etter behandling med kompositt fordi det nå 
er mye blottlagt dentin som skimter gjennom og gir den mørke fargen. Pasienten ønsker å 
avvente med bleking. Mer om dette under «Diskusjon». 
 

Behandlingsplan for karies: 

• Kariesforebyggende behandling: Basisprogram 
• Bruk av fluoridholdig munnskyll/høy fluoridkonsentrert tannkrem for lindring av 

dentinhypersensitivitet inntil man setter i gang med operativ behandling 
• Tiltak for å redusere risiko for videreutvikling av erosjoner 
• Non-operativ kariesbehandling ved fluoridpensling på tenner: 14D, 24D, 44D 
• Operativ kariesbehandling: Dekke over slitasjeskadene med kompositt pga. ising (mer 

om dette under «Protetikk») 
 

Prognose for erosjonsstatus: God, under forutsetning at pasienten følger rådene (se under 

«Gjennomført behandling»). 

Behandlingsalternativ: Ingen behandling 
 

Endodonti 
• Tann 11 og 31: Grav slitasje, man kan skimte pulpa gjennom dentin, men hard 

overflate ved sondering. 
• Symptomer: Ising ved kulde som går over når stimulus er borte. 
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• Kliniske tester: 
 

Tann 11 21 31 32 

Kuldetest positiv positiv positiv positiv 

EPT 0-80 x x x x 

Palpasjon nei nei nei nei 

Perkusjon nei nei nei nei 

PPD 6 mm  7 mm  

 

• Tann 11 er sensibel og uten symptomer 
• Røntgenologiske funn: Ingen apikal patologi 
• Ingen indikasjon for endodontisk behandling. 
 

Periodonti 
Fase 1 - hygienefase: (gjennomført i tidsrommet 27/09/18 - 09/10/18) 

Periojournal: 

27/09/18 – PI+GI (figur 2.1 og 2.2 viser preliminære lommedybder og furkasjonsinvolvment, 
disse er registrert på nytt i figur 2.3 og 2.4) 

Figur 2.1 – maxilla 

 
OBS puss fra 11M ble ikke registrert i skjemaet. 
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Figur 2.2 – mandibula 

 
 

Funn: 

• Pasienten har god plakkontroll 
• Horisontalt festetap + vertikale bendefekter. Røntgenologisk ser man festetap på over 

½ av roten til 11m, 14, 26, 27, 35. 
• Utbredelse festetap: Hele tannsettet 
• Gingivalindex gjennomsnittscore: 68 
• Plaque-index: 1 – kun små mengder plakk i molarområdene i overkjeven 
• Gingivale retraksjoner generelt 

 

Instruksjon/informasjon/opplæring: 

Allerede ved første konsultasjon (fase 1, møte 1) hadde pasienten veldig god plakkontroll 
(figur 2.1 og 2.2). Dette ble sjekket ved å farge inn for plakk og måle slimhinneindeks. Det 
fantes verken supragingival tannstein eller andre plakkretinerende faktorer, så hygienefasen 
var kort. Studentbehandleren har gitt ros til pasienten. Vi har valgt en passe stor 
interdentalbørste (grønn Ekulf®) for lettere plakkontroll approksimalt. Det ble gitt 
informasjon til pasienten om egen sykdom, årsaker og behandlingsprinsipper, samt forhold 
som er av betydning for vedlikehold av behandlingsresultatet. Pasienten blir forklart at arv 
kan være en faktor som gjør at man er mer utsatt for å få periodontitt, men at 
plakkontrollen er en viktigere faktor. 

Funn/erfaringer i innledende behandling av betydning for videre behandling/prognose: Flott 
plakkontroll, motivert pasient, god prognose for videre behandling. 

9/10/18 – Registrert lommedybder, furkasjonsinvolvment, mobilitet (figur 2.3 og 2.4): 
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Figur 2.3 – overkjeve 

 
+ mobilitet grad 1 tann 26, grad 2 tann 27 

Figur 2.4 

 
+ mobilitet grad 1 tann 37 

 

Vurdering: Severity – det er lommer på >5mm med BoP, radiologisk bentap >50% på 

overnevnte tenner, men pasienten har mistet <4 tenner pga. periodontitt. I tillegg er det 

furkasjonsinvolvment og vertikale bendefekter >3 tenner (complexity). Pasienten vurderes 

derfor til stage III. 

Utbredelse: Generalisert. 

Primary criteria – det foreligger ikke dokumentasjon om progresjonen av festetap over tid. 

Røntgenologisk bentap i % på tannen med mest festetap (27) delt på alder: Ca. 60% delt på 

57 år gir litt >1.0. Resten av tennene med mest festetap (bl.a. 11 og 35) har rundt 50% 

festetap. Pasienten verken røyker eller har diabetes (grade modifiers). Pasienten vurderes til 

grad C. 
 

Diagnose: Periodontitt, generalisert, stage III, grad C 
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Prognose:  
• Dype lommer (opptil 12mm) rundt tenner: 26, 27, 37 + mobilitet og 

furkasjonsinvolvment – disse ble gitt dårlig prognose på lang sikt (>10 år). 
• Furkasjonsinvolvment også på 16, 36, 46, 47, men disse er ikke mobile – vurderes til å 

ha usikker prognose på lang sikt. 
• God prognose for tannsettet som helhet mtp. pasientens alder og tidligere 

tannlegeerfaring, samt motivasjon og flott plakkontroll. 
 

Relevante vurderinger for behandlingsplan: 
Tann 27 og 37 – Disse tennene har egentlig ikke så veldig dårlig langtids prognose mtp. 
pasientens alder og tidligere tannlegeerfaring/hygienevaner. For bedre vurdering av 
tilstanden til de aktuelle tennene, ble det tatt røntgenbilder (2.15 og 2.16) med guttapercha 
points i lommene. 

Bilder 2.15 og 2.16 

 
Det er bentap på >50%, dype lommer + BoP, furkasjonsinvolvment, vertikale bendefekter og 
mobilitet, som utgjør fare for spredning av infeksjon dersom pasienten kommer til å 
opereres for kunstig hjerteklaff. Derfor ble ekstraksjon av disse tennene vurdert som beste 
løsning på lang sikt. Pasienten var engstelig for ekstraksjon, og han mente at tann 37 ikke var 
like mobil som tann 27. Det ble da besluttet å ekstrahere 27 pga. vanskelig utførelse av 
plakkontroll og tydelig pågående infeksjon. Tann 37 lar vi være igjen foreløpig, men det er 
planlagt å ekstrahere denne også. Pasienten er med på dette etter anbefaling fra spesialister 
og grundig forklaring fra behandlende student. 

 

Behandlingsplan periodonti:  

• Mål med behandlingen på kort sikt (5 år) er å beholde alle egne tenner unntatt 27 og 
37. På lang sikt (10+ år) er det å utsette/hindre tap av tennene med dårlig/usikker 
prognose. 

• Lukket depurasjon alle kvadranter 
• Ekstraksjon av tann 27 
• Etterkontroll 
• Kirurgisk inngrep ifm. depurasjon om nødvendig, ny vurdering og planlegging etter 

utført lukket depurasjon og evaluering av behandlingsresultatet 
• Ekstraksjon av tann 37 
• Behandlingsgodkjenning 

Behandlingsalternativer: 
• Ingen behandling 
• Periokirurgi istedenfor ekstraksjon 27/37 
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Relevante risikofaktorer 

• Modifiserbare risikofaktorer / prognostiske faktorer: 
o Pasienten har en bror som også har problemer med tannkjøtt 
o Hjertefeil og mulig operasjon for innsettelse av kunstig hjerteklaff 
o Flott munnhygiene, pasienten er veldig flink med ID-børster – dette er en god 

prognostisk faktor 

• Aktuelle tiltak for endring nå: Profesjonell rens, ID-børster til hjemmebruk 

 
 

Protetikk 
Pasienten ønsker seg et penere smil.  

Bittfysiologisk undersøkelse: 

• Normale funn. Pasienten opplyser verken om smerter i muskler/kjeveledd eller 
parafunksjoner om natten. 

• God tyggefunksjon 

Presentert behandlingsalternativer: 
Ingen behandling: Pasienten ønsker å gjøre noe med estetikken og i tillegg har han 
symptomer ved inntak av kalde drikker. Det ble diskutert med pasienten hvor viktig dette 
egentlig er for ham. Han har alltid hatt diastema, men den har blitt større i de siste 5-6 
årene. Pasienten skjemmes av smilet sitt når han ser seg selv i speil. 

Kjeveortopedisk behandling for lukking av diastema mediale: Det tar lang tid, det er dyrt, og 
er ikke så estetisk når man har apparatur på. Uaktuelt. 

Kronebehandling av overkjeve fronttenner: Mer invasivt, men mer estetisk enn 
komposittfyllinger. Reduserer ikke ising generelt dersom man ikke bekroner alle tenner, som 
igjen er ganske invasivt og ikke indisert i første omgang.  

Laminater i overkjeve front: Anbefales ikke pga. lite/tynn gjenværende tannsubstans. 

Indirekte teknikk med keramer: Mer invasivt enn direkte teknikk med kompositt. 

Økning av vertikale dimensjoner med komposittfyllinger for å oppnå ønsket materialtykkelse 
(alle/utvalgte tenner) + lukking av diastema mediale: Dette alternativet er minst invasivt, 
men utgjør allikevel en omfattende behandling. Ulempen er at kompositt kanskje ikke er den 
mest holdbare eller mest estetiske løsning på lang sikt, særlig i fronten. Men denne typen 
behandling er den første indiserte som beskrevet under avsnitt «Helfo». Vurdering: Er det 
indikasjon for operativ behandling av alle tenner? – I dette tilfellet er det indisert pga. 
omfattende tannslitasje, men i andre tilfeller kunne tenner som ikke hadde behov for 
behandling komme i okklusjon etter kort tid pga. kompensatorisk ekstrusjon. 
 
I planleggingsfasen ble det gjort wax up hos tanntekniker slik at både behandlende student 
og pasient kunne forestille seg hvordan behandlingsresultatet kommer til å bli. Deretter ble 
det tatt alginatavtrykk og fylt med Luxatemp® (foto 2.6 og 2.7): 
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Pasienten og fornøyd med det estetiske, og aksepterte dermed behandlingsforslaget. I 
samsvar med ansvarshavende protetikker ble det bestemt at dette kasuset var for vanskelig 
for studenten og ble henvist til spesialistkandidat i protetikk. 
Behandlingen er per dags dato ikke påbegynt. 
 

Behandlingsplan protetikk: Økning av vertikale dimensjoner (alle tenner) + lukking av 

diastema mediale med komposittfyllinger. 
 

Hovedmålsetting: 
• Gjenetablere tilnærmet normale bittforhold 
• Behandle følgene av attrisjon, abrasjon og erosjon 
• Forbedre estetikken 

 

Prognose: God, under forutsetninger om god planlegging og samarbeid med pasienten og 
spesialistkandidat i protetikk. 

 

Aktuelle refusjoner fra HELFO 
Lov om Folketrygd §5-6 (2) 

Tilstand 6: Periodontitt (tannkjøttsykdom) 
Det ytes stønad ved: 
a) «Behandling av marginal periodontitt og periimplantitt: Pasienten får stønad til 
systematisk behandling med sikte på å oppnå infeksjonskontroll. Behandlingen må være 
målrettet og faglig strukturert for å være stønadsberettiget.» Pasienten har periodontitt 
(aktiv infeksjon), og dermed rettigheter for å få støtte til systematisk periodontal behandling. 
 

Innslagspunkt 9: Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon  

«Tilstanden må være grav for å kunne få refusjon. Med grav patologisk attrisjon/erosjon 
menes tilstander som vil være av vesentlig betydning for funksjon og estetikk. Behandlingen 
skal planlegges ut fra sykdomsaktivitet, langtidsprognose og være mest mulig 
vevsbesparende der behandling med plastisk materiale er førstevalg.» Pasienten har grav 
form for tannslitasje i hele tannsettet, som medfører både symptomer og er av betydning for 
estetikk. Dette gjør at pasienten har rettigheter for å få støtte til protetisk behandling av 
hele tannsettet, og er en av grunnene til at vi velger å restaurere tannsettet med kompositt i 
første omgang. Men man kan argumentere for at komposittfyllinger ikke vil gi like 

Fotos 2.6 og 2.7 



Kliniske kasus  Kull H-15  Marta Miladinović 

Side 39 av 86 
 

tilfredsstillende resultat i overkjeve front som kronebehandling, og må i så fall journalføre 
begrunnelse for valg av kroneterapi. 
 

Gjennomført behandling - prioritert rekkefølge: 

1. Periobehandling 

2. Kariologisk behandling 

Periobehandling 

Fase 2 

• Depurasjon av alle 4 kvadranter (utført i tidsrommet 09/10/18 – 07/11/18) 
• Ekstraksjon av tann 27 

• 30/01/19 – Første etterkontroll (figur 2.5 og 2.6):  
Figur 2.5 – overkjeve 

 

Figur 2.6 – underkjeve 
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Lommereduksjon noen steder, men ikke helt bra ennå. Redepurasjon der det er 
lommer. 

 
Etterkontroll 2: Behandlende student dro på utveksling ila. våren 2019, pasienten ble tatt inn 
til kontroll i mai av annen student for profesjonell rens og reinstruksjon i plakkontroll. 

 

• 12/09/19 – Etterkontroll nr 3 (figur 2.7 og 2.8):  
Figur 2.7 – maxilla  

 
Figur 2.8 – mandibula 

 
Veldig god plakkontroll, fine gingivale forhold. Lommereduksjon mange steder, 
resterende lommer >4 mm tann 26, 32, 35, 37 og 47. Selektiv depurasjon av de øvrige 
tennene. 
 

• 3/10/19 – Kontroll nr 4: Det observeres bedring av overnevnte tenner, men ingen 
lommereduksjon på tenner 26 og 32. Planlegger kirurgisk inngrep pga. lommer >5 
mm og vertikale bendefekter, samt furkasjonsinvolvment på 26 – vanskelig å utføre 
lukket depurasjon og vanskelig for pasienten å holde det rent. 
 

• Lappoperasjon: 
o 21/11/19 – Tann 26: Tunellering for å fasilitere plakk-kontroll. Pasienten fikk 

blødning etter inngrepet som vi stoppet med kompresjon i 20 min før han dro 
hjem. Postoperativ informasjon gitt. (For vurdering av antikoagulantia se 
«Hva har jeg lært? Anamnestiske opplysninger av betydning») 
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o 03/12/19 – Tann 32: Vertikal bendefekt (bilde 2.17) distalt gjorde at 
ikke-kirurgisk behandling ikke kunne gi tilfredsstillende resultat. 
Under inngrepet sees en bred bendefekt distalt og lingualt med 2 
vegger, uegnet for benregenerasjon. Fjernet ben bukkalt for å jevne 
ut. Greit operativt forløp. 

• Enkel etterkontroll for suturfjerning (3/12/19 og 17/12/19) viser god tilheling 
av begge tennene og gingivale retraksjoner.  

 
Det foreligger dessverre verken røntgen- eller kliniske bilder etter operasjonene. 
 

Deretter ble det planlagt ekstraksjon av 37, behandlingsgodkjenning og vedlikeholdsfase, 
men det ble dessverre ikke gjort pga. praksisperiode og pasientens ferie, samt utbrudd av 
COVID-19. 

Behandlingsgodkjenning 

Vedlikeholdsplan: For å kunne evaluere endelig resultat av behandlingen samt behov for 
etterkontroller, bør det gjøres en ny registrering av PI, GI og lommer ved 
behandlingsgodkjenning. Dette ikke har blitt gjennomført ennå, men det er noen faktorer 
som kan indikere vedlikeholdsintervall: God plakkontroll minimerer risiko for tilbakefall av 
infeksjonen, pasienten har flere tenner med furkasjonsinvolvment og særlig tann 26 er en 
risikotann og bør følges opp oftere mtp. utvikling av bennedbrytning og karies i furkasjonen. 
Antar at pasienten har behov for periodontal vedlikeholdsbehandling hver 3. måned. 
Kariologisk behandling 

Kariesforebyggende basisprogram: 
• Informasjon om den kariesforebyggende betydning av regelmessig bruk av 

fluoridtannkrem, og forklaring av kariesetiologi 
• Munnhygieneinstruksjon med tannbørste og interdentale børster 

• Kostholdsutredning og tiltak for å redusere risiko for videreutvikling av erosjoner: 
o Informasjon om sitronens etsende egenskaper og hvilke konsekvenser dette 

har for tannvev. Det er anbefalt å unngå overforbruk av sitrusfrukter og sure 
drikker. 

o Bruk av myk børste og tannkrem uten abrasiv effekt, skylle med 
vann/fluoridskyll etter inntak av syreholdige produkter (ikke pusse tenner rett 
etter). Avslutte måltider med basiske produkter som f.eks. melk/ost. 
Syreholdige produkter bør ikke holdes lenge i munnen før de svelges, eller de 
kan drikkes med et sugerør for å minimere kontakt med tenner. Unngå å 
småspise og smådrikke sure produkter hele dagen. Unngå syreholdige 
produkter like før leggetid da salivasekresjonen om natten er på det laveste. 

Kariesforebyggende tilleggsprogram 1: 
• Resept for Duraphat® 5 mg/g tannpasta (inneholder natriumfluorid, NaF: 5000 ppm 

F-) 
• Non-operativ kariesbehandling ved pensling med høykonsentrert fluorlakk 

(Duraphat®: NaF, 22 600 ppm F-) på tenner: 14D, 24D, 44D 

 

Bilde 2.17 
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Prognose: God fordi pasienten har lav kariesaktivitet og følger rådene han får av 
behandlende student. 

 

Hva har jeg lært? 

Anamnestiske opplysninger av betydning: 
Pasienten går på Marevan®. Det jeg har lært av å behandle denne pasienten er 
forholdsregler når pasienter går på antikoagulasjonsmidler, og at det er viktig å ha god 
kommunikasjon med pasienten, evt. med pasientens behandlende lege. Warfarin, som er 
virkestoffet i Marevan®, er en K-vitamin-antagonist som hemmer syntese av 
koagulasjonsfaktorer II, VII, IX, X i leveren (3). Dette har betydning for vår behandling fordi 
man kan forvente forlenget blødningstid. Som student med lite erfaring fra klinikken, lot jeg 
pasientens fastlege bestemme om det var nødvendig med seponering før ekstraksjon av 
tann 27. Denne beskjeden ga jeg til pasienten som skulle formidle den til sin fastlege. Da 
pasienten kom til time for ekstraksjon, fortalte han at Marevan ble seponert dagen før. 
Ekstraksjonen gikk uproblematisk. 

I slike situasjoner må vi, som helsepersonell, vurdere om det er større risiko for en stor 
blødning eller for at pasienten får komplikasjoner som han bruker legemiddelet mot. Neste 
gang vi skulle utføre en behandling som kunne gi blødning var kirurgisk inngrep på tann 26. 
Da hadde jeg mer kunnskap, og pasienten ble forklart at tannekstraksjoner og mindre 
kirurgiske inngrep kan vanligvis utføres ved INR<3 (3). Det ble gitt beskjed om at pasienten 
skulle gå til sin fastlege og måle INR før inngrepet, helst samme dag. Dags INR lå på 2.6, så 
det var trygt å utføre operativt inngrep. Etter inngrepet fikk vi stoppet blødning med 
kompresjon. Post-operativ informasjon ifm. at blødning kan forekomme ble gitt muntlig og 
skriftlig. Pasienten forteller at han fikk blødning igjen hjemme, men at den stoppet ganske 
raskt etter at han komprimerte som forklart med sterile tupfere som han fikk med seg 
operasjonsdagen. 

For smertekontroll ble det gitt kun Paracetamol® (500 mg, 4 tabletter). NSAIDs, f eks. 
Ibuprofen/®Diklofenac® gir økt blødningsrisiko, for visse preparater også økt konsentrasjon 
av warfarin med økt INR. Stoffet paracetamol antas å hemme warfarinmetabolismen som gir 
økt effekt av warfarin og økt INR, eller påvirke produksjon av koagulasjonsfaktorer, men 
sannsynligvis ikke ved tilfeldig bruk <2 g Paracetamol® pr. dag (3). 
 

Diskusjon om behandlingen: 

Kronebehandling på fronttenner i kombinasjon med komposittfyllinger på resten av 
tannsettet er en alternativ for restaurering av pasientens bitt mht. funksjon og estetikk. 
Dette alternativet er irreversibel og det er dyrere, og det er i utgangspunktet det som 
avgjorde at vi bestemte oss for oppbygning med kompositt først. Kronebehandling er mer 
invasiv ift. behandling med direkte restaureringer med et plastisk materiale, men det skal 
allikevel mye sliping og justering til for å få et like estetisk resultat som det hadde blitt med 
kronebehandling. Dette kan man argumentere for, som nevnt under avsnittet «Helfo», men 
det er ikke kun tannslitasjen som har medført at pasienten ikke er fornøyd med smilet sitt. 
Diastema mediale og ekstrusjon av tann 11 skyldes trolig periodontitt, og 22 er mesiovertert. 
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Man kunne selvsagt utføre kronebehandling på pasientens bekostning dersom han skulle 
ønske dette.  

Et annet alternativ er mikroinvasiv protetikk med ultratynne keramer. Denne typen 
behandling skaper estetiske behandlingsresultater med tilnærmet ingen skade på orale vev 
ved hjelp av sjiktteknikk med fargefysisk aktive keramiske materialer (48). Dessverre er disse 
metoder komplekse, tidkrevende og teknikksensitive, som gjør at de er lite egnet for 
utførelse på studentklinikken. Men når de gir mulighet til å minske den biologiske kostnaden 
fortjener de helt klart oppmerksomhet (48). 

Siden den protetiske behandlingen ennå ikke er påbegynt og pasienten skal bli behandlet av 
en spesialistkandidat i protetikk, er behandlingsplanen i utgangspunktet ikke fastsatt. 
Pasientens økonomi er ikke en stor begrensende faktor i dette tilfellet. 

 

Spesielle utfordringer: 

Pasienten opplyste at han var engstelig for sprøyter og tanntrekking. Han ble urolig hver 
gang jeg skulle sette anestesi, samt at han reagerte når det ble nevnt behandlinger som 
ekstraksjon og periodontal kirurgisk inngrep. 

Begrepet sprøyteskrekk omfatter forskjellige grader av frykt, angst og fobi. De som er 
rammet unngår eller vegrer seg for prosedyrer hvor de utsettes for injeksjoner og/eller 
operative inngrep, eller syn av blod og sår på seg selv eller på andre fordi det kan gi ubehag i 
form av kroppslige reaksjoner som svimmelhet og tendens til besvimelse. Dette kan påvirke 
eller i verste fall hindre gjennomføring av optimal tannbehandling (44). Alle tannleger og 
tannpleiere kommer før eller senere i kontakt med denne type pasienter i forbindelse med 
bruk av lokalanestesi, fordi sprøyteskrekk forekommer hyppig i befolkningen. Vegringen er 
hyppigst blant barn og ungdommer, men også i det voksne klientellet er det personer som 
enten sier at de ønsker behandling uten lokalanestesi, eller som rett ut sier at de har 
sprøyteskrekk (44), slik det var i dette kasuset. 

Det finnes forskjellige typer og alvorlighetsgrader av sprøyteskrekk. Mange tannleger har 
kompetanse i å utføre tannbehandling på slike pasienter ved hjelp av atferdsmessige og 
medikamentelle metoder hvis nødvendig (44). Spekteret varierer fra de mest vanlige og 
minst alvorlige formene for sprøyteskrekk – som oftest lar disse seg håndtere med 
informasjon og tilvenning (45), evt. i kombinasjon med sedasjon (46) – til de mest alvorlige 
formene som karakteriseres som fobi.  

Denne pasienten har nok en mild form for angst, fordi det lot seg enkelt løse med samtale og 
tilvenning. En viktig aspekt her er god kommunikasjon og forhold mellom 
tannlege(studenten) og pasienten, fordi det er viktig at pasienten føler seg trygg og så 
avslappet som det går an å være i en angst-situasjon. Pasienten har fått tillitt til meg, og følte 
seg tryggere når han holdt rundt min arm under administrering av lokalanestesi. Det ble også 
avtalt stoppsignaler for å la pasienten få kontroll over behandlingssituasjonen, som var å 
løfte venstre arm og lage lyd hvis han ønsket at jeg skulle stoppe. 
 

Overordnet prognose: 

Når man tar alle allerede nevnte faktorer i betraktning, er den overordnete prognosen 
generelt god. Jeg ville tatt pasienten inn til kontroll i hvert fall 4 ganger per år for periodontal 
vedlikeholdsbehandling og kontroll etter utført protetisk behandling. 
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Alternative behandlinger:  
Behandlingsalternativer av tenner med furkasjonsinvolvment grad II (tann 27 og 37): 

• Ingen behandling – Dette er ikke en god alternativ fordi pasienten kommer til å 
opereres for hjerteklaff og det er tydelig aktiv inflammasjon som pågår. 

• Lukket depurasjon – I de fleste tilfelle med dype lommer som skal depureres, vil det 
være hensiktsmessig å gjøre dette med så godt innsyn som mulig, det vil si man må 
operere (49). 

• Periodontal kirurgi – Hensikten med et periodontalkirurgisk inngrep er primært å 
skaffe innsyn og tilgjengelighet for instrumentering av de infiserte rotoverflater (49). I 
forbindelse med det kirurgiske inngrepet, finnes det flere muligheter: 

o Furkasjonsplastikk – Man fjerner en del tannsubstans over furkasjonen slik at 
kurvaturen over åpningen blir mindre, noe som fasiliterer plakkontroll. 

o Tunnellering – Det er primært bløtvev under furkasjonsåpningen som fjernes 
for at pasienten skal kunne komme gjennom med ID-børster. En konsekvens 
av dette er at karies kan oppstå i furkasjonen. 

o Rotreseksjon (fjerne 1 dårlig rot på en 3-rotig tann) / Hemiseksjon (dele en 
tann i halv, underkjevemolarer) – Gjøres dersom defekten ikke omfatter alle 
røttene. Dette kan f.eks. være aktuelt når tannen skal brukes i en protetisk 
konstruksjon ved at en rot blir til pilar, men dette kan også gjøres uten at det 
lages bro. 

• Ekstraksjon: Veldig mange av furkasjonsinvolverte tenner er vanskelige å holde rene, 
så ekstraksjon kan være et godt alternativ, særlig hvis tannen er uten antagonist eller 
ikke er nødvendig for funksjon eller estetikk. 

• Regenerasjonsbehandling: Det legges en membran over furkasjonen som skal hindre 
epitel og bløtvev fra å vokse ned i defekten, sånn at det vil kunne dannes nytt ben; 
Evt. med bruk av egnet biomateriale. Regenerasjonsbehandling er teknikksensitiv og 
vanskelig. Hvorvidt dette kan være en egnet behandling er avhengig av faktorer som 
defektens form, alvorlighetsgrad, mobilitet i tannen osv., og er i tillegg avhengig av 
helsemessige faktorer og god kooperasjon fra pasientens side.  

En alternativ behandling for tennene 27 og 37 kunne ha vært periodontal kirurgi istedenfor 
ekstraksjon. Det ble utført kirurgisk inngrep i regio 26 og tann 27 kunne ha blitt operert i 
same omgang. Som nevnt over, er slike tenner vanskelig å holde rent selv etter periodontal 
kirurgi og evt. furkasjonsplastikk/tunnellering (disse metodene kan gi mer ubehag i form av 
ising, og det er fare for karies i furkasjonen). Når vi i tillegg vet at det er sannsynlighet for at 
pasienten kommer til å få kunstig hjerteklaff i nær fremtid, er ekstraksjon et sikkert og godt 
alternativ, selv om vi alltid bør forsøke å beholde så mange gode tenner som mulig. 

 

Diskusjon: Faglig tema relatert til kasus (Litteraturbasert) 
I diskusjonsdelen ønsker jeg å fokusere på tannslitasjeskader, hovedsakelig erosjoner mtp. 

etiologi, diagnostikk, behandling og kontraindikasjoner. 
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Tannslitasjeskader 

I tannlegepraksis i dag er det ikke sjeldent å møte pasienter med tannslitasjeskader. Det kan 

være ulike grunner som kan gi et lignende kliniske bilde, og det er viktig å utrede årsakene til 

tap av tannsubstans før man starter en rehabilitering av tannsettet. Slitasjen av tennene kan 

være forårsaket av et surt miljø i munnhulen (erosjon), den kan være på grunn av utvidet 

tann-mot-tann kontakt relatert til tyggefunksjon/bittforhold og parafunksjoner 

(attrisjon/bruksisme), friksjon mellom tenner og fremmedlegeme (abrasjon). Slitasjen kan 

oppstå lettere om det finnes en underliggende feil i tannstrukturen (f.eks. ved 

mineraliseringsforstyrrelsene amelogenesis imperfecta og dentinogenesis imperfecta) (4). 

Som oftest er det en kombinasjon av ulike typer slitasjefenomen som forsterker hverandres 

virkning. 

Erosjoner 
Dental erosjon er en prosess som fører til et irreversibelt, progressivt tap av dentalt hardvev 

som ikke skyldes bakterier (5). I 1996 ble denne definisjonen utvidet til å definere dentale 

erosjoner som et fysisk resultat av et patologisk, kronisk og lokalisert tap av dentalt hardvev 

kjemisk etset bort fra tannoverflaten av en syre og/eller en kelator som ikke stammer fra 

bakterier (6). Dette er dermed en kompleks kjemisk-mekanisk prosess. 

Etologi: De siste tiårene har det vært økt oppmerksomhet på dentale erosjoner pga. økt 

forekomst på verdensbasis. Dette har ført til en rekke prevalensstudier, og selv om de viser 

en sterkt varierende prevalens og det er vanskelig å sammenligne studiene på grunn av 

forskjellige undersøkelsesstandarder, gir allikevel studiene en verdifull informasjon om 

omfanget og alvorlighetsgraden av dentale erosjoner (8). 

Bakenforliggende årsaker for erosjon kan være sure oppstøt/silent reflux/GERD, 

spiseforstyrrelser, og syre i mat og drikke. Utredning av årsaker til erosjon er viktig for å 

forstå hvorfor erosjon har oppstått hos den enkelte pasienten, som igjen er viktig for å 

kunne gi pasienten god behandling. I litteraturen oppgis oftest inntak av syrlig mat og drikke, 

samt gastrointestinale forstyrrelser som de mest dominerende etiologiske faktorene. 

Årsaksfaktorene deles inn i ytre/eksterne og indre/interne. 

At det i dag finnes mange flere personer med varierende grad av erosjonsskader enn det var 

før i tidene, kan skyldes nye trender i samfunnet. Mange er nå opptatt av en sunn livsstil, og 

dette inkluderer gjerne både fysisk trening og et sunt kosthold. Intensiv trening kan bidra til 

nedsatt salivasekresjon på grunn av dehydrering og hurtig munnpusting (11), noe som kan 

være problematisk, særlig hvis dette kompenseres med sure sportsdrikker eller vann med 

smak. Et sunt kosthold inneholder gjerne sure frukter og bær, og man hører ofte råd om at 

det er sunnere med flere små måltider om dagen istedenfor noen få større. 

Dagens kosthold og markedsføring i form av f.eks. reklamer for Coca Cola og sure godteri har 

bidratt til at vi oftere, og i større mengder, konsumerer erosiv mat og drikke. Det som 

bestemmer alvorlighetsgraden av kostens syrepåvirkning er: Hvor lenge, hvor ofte og hvor 

mye av de syreholdige produktene som konsumeres.  

Det er den totale eksponeringstiden som avgjør hvor utsatt en tannoverflate er for 

erosjonsskader, og derfor kan et individs drikketeknikk være av betydning for utviklingen av 
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erosjoner (17). Noen svelger drikken umiddelbart, mens andre har en retinerende 

drikketeknikk og holder drikken i munnen en viss tid før den svelges, som medfører en økt 

risiko for erosjonsskader da eksponeringstiden for syre øker (9). Det er lavere risiko for 

erosjoner ved inntak av sure drikker via sugerør fordi dette minimerer syrens kontakt med 

tennene. Mengden syre i munnen i forhold til mengden saliva vil også påvirke 

demineraliseringsprosessen, for eksempel inntak av sure drikker om natten gir en økt risiko 

for erosjoner fordi salivasekresjonen er på sitt laveste om natten (10). 

Det er vanskelig å skille rene erosjonsskader hos voksne pasienter, og det er, som sagt, ofte 

kombinasjoner av erosjon med abrasjon og/eller attrisjon. Det er vist i in-vitro studier at 

emaljetapet ved abrasjon fra tannbørste og tannkrem er større når emaljen er syrepåvirket 

(12). Selv etter en remineraliseringsperiode på 60 minutter er det vist at slitasjen fremdeles 

er signifikant større ved børsting av en syrepåvirket tann sammenlignet med en ikke børstet 

syrepåvirket kontrolltann (13). Det derfor anbefalt at man venter en stund med å børste 

etter inntak av syre eller etter oppkast og refluks (14). 

Diagnostikk: Mange klinikere opplever diagnostisering, utredning, oppfølging og behandling 

av dentale erosjoner som utfordrende (16), særlig å diagnostisere erosjoner på et tidlig 

stadium (10). Viktige hjelpemidler i diagnostikken er anamnestiske opplysninger (kosthold, 

medikamenter, graviditet/mageproblemer, livsstil, arbeid), klinisk undersøkelse (der man ser 

etter tap av overflateanatomi, frakturer cuppings, dentineksponering), og registrering ved 

hjelp av et graderingssystem, kliniske fotos, røntgenbilder, samt studiemodeller (17). 

En rekke studier viser klart at det er på visse tenner og flater man hyppigst ser erosjoner (18, 

19, 20, 21). Overkjevens fronttenner og samtlige seksårsmolarer er ofte de første tennene 

man oppdager erosjoner på. De palatinale flatene på visse tenner kan være oftere erodert 

enn de bukkale flatene (17), slik tilfellet er hos denne pasienten. Tannslitasje på okklusale og 

incisale flater kan ofte være forårsaket av erosjon, men kan forsterkes av attrisjon og 

abrasjon i større utstrekning enn de bukkale og palatinale flatene. Ofte er det intakt emalje 

cervikalt på tannen da det antas at plakk og/eller gingivalvæske gir en beskyttelse mot 

syreangrepet, og hos denne pasienten er det et tynt bånd med emalje gingivalt. 

Dentineksponering anses som det alvorligste kliniske funn forårsaket av syre, og i enkelte 

alvorlige tilfeller kan pulpa sees gjennom dentinet som på incisivene i over- og underkjeven i 

dette kasuset. 

Individuelle variasjoner i salivas kvalitet og kvantitet spiller også en viktig rolle da det er 

ioner og proteiner i saliva som nøytraliserer syrer. Det er derfor viktig å legge vekt på 

interaksjonen mellom de ulike kjemiske, biologiske og atferdsmessige faktorene ved 

diagnostikk, utredning og behandling, da disse faktorene muligens kan forklare hvorfor 

enkelte individer utvikler mer erosjoner enn andre selv om syrepåvirkningen er den samme 

(10, 22). Selv om pasienten i dette tilfellet viste ingen tegn på redusert salivasekresjon, 

kunne det ha vært aktuelt å måle salivas bufferkapasitet. 

Behandling: Det finnes ingen standardbehandling for erosjonsskader, og valg av 

behandlingsstrategi bestemmes ut fra hvert enkelt tilfelle. Hensikten er å bestemme 



Kliniske kasus  Kull H-15  Marta Miladinović 

Side 47 av 86 
 

risikonivåer for en erosjonspasient slik at en individuell, årsaksrettet behandling kan 

iverksettes (17). 

For alle erosjonspasienter vil det være gunstig å innføre regelmessige, individuelle 

fluoridtiltak, som for eksempel daglig skylling med 0,2% NaF og/eller daglig bruk av 

fluoridtabletter. I tillegg til å ha en liten hemmende effekt mot erosjon, vil det gi effekt mot 

hypersensitivitet som disse pasientene ofte er plaget av (17). Regelmessig påføring av 

fluoridlakker og fluoridgel med høy fluoridkonsentrasjon på klinikken, vil gjøre emalje-

/dentinoverflaten hardere pga. akkumulering av fluorid i demineralisert vev samtidig som 

motstanden mot abrasjon øker (24). Høykonsentrert fluoridlakk (22600 ppm F-) har evne til å 

adherere til tannoverflaten og dermed skape et reservoar av CaF2 (25, 26), som kan virke 

beskyttende i opp mot 30 minutter etter syrepåvirkning, men deretter avtar den 

beskyttende effekten (27, 28). I dette tilfellet ble det forskrevet Duraphat® tannkrem som 

trolig har tilsvarende effekt pga. høy konsentrasjon av fluorid. Pasienten har merket 

betydelig reduksjon av ising etter dette tiltaket. 

Ved erosjonsskader begrenset til emaljen er årsaksrettet og forebyggende behandling det 

mest aktuelle. Ved behov for operative behandlingsmetoder bør all behandling legges opp 

etter «minimal invasive» prinsippet (17). Da kan tildekking med komposittmaterialer være 

aktuelt, for eksempel å dekke tannflaten med bonding, flytende kompositter («flow») eller 

GIC, for å motvirke hypersensitivitet og estetiske problemer (29). 

Ved omfattende og alvorlige erosjonsskader som har resultert i større tap av tannsubstans 

inn i dentin, eksponert pulpa, redusert estetikk, smerter og funksjonelle problemer, kan det 

være nødvendig med operativ behandling. Det er bred enighet om at man bør velge den 

minst invasive behandlingen og at den bør skje parallelt med forebyggende tiltak (11). I en 

konsensusrapport fra 2015 fremheves det at direkte teknikk med kompositt er mindre 

invasivt enn indirekte teknikk med keramer eller metall-keram (MK) (11). 

Behandlingsplan for denne pasienten er å restaurere tannsettet med komposittfyllinger. 

Komposittprodukter er i dag det mest brukte materialet ved erstatning av tapt tannsubstans, 

og er oftest det førstevalget ved disse mer alvorlige skadene som skyldes erosjon og attrisjon 

(32, 33). En studie fra 2003 (31) viste at komposittoppbygninger i overkjevens front hos 

pasienter med tannslitasje nesten ikke hadde behov for reparasjoner de første 5 årene. 

Lignende resultater er også vist etter 30 måneders oppfølging, men da ved kompositt-

oppbygginger i molarområdene, hvor vellykkethets-prosenten var på 89,4 (34, 35). Det 

finnes bevis for at kompositt-restaureringer kan brukes for å øke den vertikale okklusjons-

dimensjonen i fortannsområdet for kortere perioder opp til 5 år, men at det er begrenset 

med langsiktige resultat (36). I en annen studie ble det etter 3 års oppfølging av slitte bitt 

som ble restaurert med kompositt, konkludert at dette er en vellykket behandling og at 

hovedårsaken til feilslag var mangelfull posterior støtte (37). 

Porselenslaminater er en annen behandling som kan brukes ved moderate erosjonsskader 

labialt på fronttenner (35), mens kronerestaureringer kan benyttes hvis det er snakk om 

stort tannsubstanstap og da oftest i molarområdene. Imidlertid er kroneprepareringer 
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sjeldent et førstevalg ved behandling av omfattende erosjonsskader (35) fordi det er 

anbefalt at all operativ behandling bør legges opp etter «minimal invasiv»-prinsippet. 

Det er mye som tyder på at behandling med kompositt gir et estetisk tilfredsstillende og 

holdbart resultat hos pasienter med alvorlige erosjoner, men samtidig er det viktig å påpeke 

at det fremdeles er mangel på randomiserte studier på dette feltet (17). 

Kompositt over erosjonsskader: Det finnes lite informasjon om bindestyrke til erodert 

emalje sammenlignet med emalje etset med fosforsyre, men man antar at det ikke er noen 

forskjell (29). Dentin vil sklerotiseres når det utsettes for erosive prosesser, og det er 

rapportert at bindestyrken til sklerotisk dentin er lavere enn til normalt dentin, men det 

finnes noe støtte i litteraturen for at denne kan øke ved at man først øker ruheten mekanisk 

med bor eller laser (39-41). 

Det finnes få studier som har undersøkt hvordan erosive og abrasive orale forhold påvirker 

holdbarheten til tannfargede fyllingsmaterialer ved direkte teknikk, men alle 

fyllingsmaterialer degraderer over tid ved sure forhold. Keramer og kompositt har vist bedre 

holdbarhet under sure forhold enn konvensjonell glassionomersement (GIC), resinmodifisert 

GIC og kompomer (42). I en oversiktsartikkel ble det beskrevet hvilken effekt erosive orale 

forhold har på tannfargede fyllingsmaterialer og adhesiver (29). Konklusjonen var at 

tannfargede materialer som kompositt og keramer i liten grad blir påvirket av erosive 

forhold. 

Tannbleking 

Grav tannslitasje grunnet erosjon/attrisjon er en kontraindikasjon for bleking pga. eksponert 
dentin og lokale bivirkninger ved eksternbleking (50). Tannbleking er ofte årsak til 
dentinhypersensitivitet, selv ved intakt emalje. Dette ble forklart for pasienten i samtalen vi 
hadde om hvorfor det ikke var lurt å bleke tennene i hans tilfelle. Ising i tennene som følge 
av hypersensitive tenner er vanlig. Mellom 15% og 65% av pasienter som har brukt 10% 
karbamidperoksid til hjemmebleking, oppgir slike reaksjoner (51, 52), og ved klinikkbleking 
med H2O2 og samtidig oppvarming opptrer slike bivirkninger enda hyppigere (70–78 %) (53, 
54). Pasienter som har retraherte gingiva eller problemer med ising fra før, bør derfor få 
beskjed om at det er stor sjanse for at disse problemene kan forverres ved bleking (47). I 
laboratorieforsøk er det påvist at hydrogenperoksid trenger inn til pulpa ved bleking av 
tenner med karbamidperoksid, både i intakte tenner (55) og tenner med fyllinger (56). Det er 
foreløpig uklart hvilken klinisk betydning funnene har (50), men det er klart at eksponert 
dentin er en klar risikofaktor for pulpareaksjoner. Bleking er dermed kontraindisert i dette 
tilfellet, og pasienten har forstått og akseptert dette. 

Ønsket om hvitere tenner kan noen ganger være så stort at de fleste pasienter aksepter noe 
ubehag ved behandlingen. Tannleger og tannpleiere har faglig og juridisk ansvar til å 
begrense tannbleking til de kasus hvor behandlingen virkelig er berettiget (50). 
 
 

Det ser dessverre ut til at det fremdeles er mangel på kunnskap i befolkningen når det 

gjelder forebygging og kontroll av tannsykdommer. Det er derfor fortsatt avgjørende for 

gode resultater at man som kliniker gjør en innsats for å bedre kunnskapen blant pasientene 
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og der det er nødvendig motiverer til livsstilsendringer ut fra et odontologisk og et generelt 

helsefaglig perspektiv (17). 
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Kasus 3 - Tannerstatning 

Journalopptak og anamnese 
Aktuelt 

Pasienten kom den 09/10/18 til Det odontologisk fakultet på grunn av smerter i 4. kvadrant 

som oppstod fem dager før. Pasienten har tidligere vært behandlet ved fakultetets klinikk 

(siden 2009), og hun har gått regelmessig til privat tannlege siden avsluttet behandling ved 

fakultetet. Pasienten ønsker også erstatning av tann 14. I tillegg lurte hun på om hun trengte 

å fjerne visdomstann 38. 

Informasjon om pasienten 

Kvinne, opprinnelig fra Latvia, født i 1972. Pasienten var 46 år gammel da hun først kom til 
meg. Pasienten er gift og jobber som frisør. 

Anamnese 

Generell og helseatferd 
• Pasienten er frisk, uten kjente allergier og bruker ingen medikamenter. 
• Pasienten verken drikker alkohol eller røyker/snuser. 

Spesiell anamnese – tann 46 
• Pasienten beskriver vond og dunkende smerte som var verst om natten. 
• Hun fortalte at hun hadde en hevelse i tannkjøttet for ikke så lenge siden, som 

forsvant av seg selv. Etter det fikk hun vond smak i munnen. 
• Pasienten hadde tatt smertestillende i fem dager. 

Status presens lokalis  

Ekstraoralt  

• Normale funn 

Intraoralt: 
• Et velsanert tannsett med en del tenner som har fått fyllings- og kroneterapi. 
• Manglende tenner: 14 og 25 
• Bro i 2. kvadrant med utstrekning 24-26 
• Greit renhold, noe plakk approksimalt og litt dårligere renhold i alle visdomstenner. 

Noe tannstein i underkjevefront. 
• Fine, blek rosa slimhinner. 
• Tilsynelatende normal salivasekresjon. Ansamling av saliva under tungen. Ingen 

speilheng i kinnslimhinne. 
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Status presens - kliniske fotos 
06/02/19 

 
Bilde 3.1 – pasientens høyre side, tatt etter ekstraksjon av 46 

 

06/02/19 

 
Bilde 3.2 – pasientens venstre side 

 

09/09/19 

 

Bilde 3.3 – tatt etter innsetting av fikstur regio 14  

06/02/19 

 
Bilde 3.4 – underkjeve 

Klinisk foto av overkjeven kommer lenger nede under «Utført behandling». 

 

Klinisk undersøkelse 

Ekstraoralt: Normale funn 

Intraorale funn: 
• Tann 46: Ved sondering ble det oppdaget dyp lomme bukkalt samt puss fra lommen. 

Perkusjons- og palpasjonsømhet. 
• Defekte fyllinger: Tann 36 hadde spalte mellom tann og fylling med plakkansamling 

distalt. På tann 17D var det fraktur av fylling distalt og utett amalgamfylling okklusalt 
med misfarging langs fyllingskantene. På tann 27 var det fyllingsoverheng distalt. 
Okklusal fylling i tann 37 var noe ujevn og ruglete ved sondering. 

• Hvitlig emaljelesjon tann 47M 
• Mørkfarget fissur tann 18O, hard ved sondering 
• Delvis eruptert tann 38 

 



Kliniske kasus  Kull H-15  Marta Miladinović 

Side 54 av 86 
 

Røntgenundersøkelse 

Begrunnelse for valg av røntgenundersøkelse: Det ble tatt to bitewing røntgenbilder for 

kariesdiagnostikk samt vurdering av bennivå, i tillegg til å vurdere tidligere odontologisk 

arbeid. Det ble tatt periapikale bilder av regio 46 pga. symptomer fra området. 
 

09/10/18 

 
Bilde 3.5 – BW høyre side 

09/10/18 

 
Bilde 3.6 – BW venstre side 

09/10/18 

 
Bilde 3.7 – regio 46 

29/11/18 

 
Bilde 3.8 – regio 46, tatt etter ekstraksjon av 46 for å se 
etter tilheling 

Kommentar til røntgenbildene: Det er konuskutt på røntgenbilde 3.8 – konus burde ha blitt plassert mer 

mesialt, mot tann 45, slik at hele utstrekningen til alveolen og den apikale lesjonen blir avtegnet på 

røntgenbildet. 

Det foreligger apikale røntgenbilder av de rotfylte tennene 24, 26 og 37 fra 2012. Det har imidlertid 

gått veldig lang tid siden disse ble tatt, og det ville vært bedre med nye apikale røntgenbilder. 

  

   Bilde 3.28 – tann 24 og 26                      Bilde 3.29 – regio 35-38                              
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Radiologiske funn: 
• Det sees radioluscent område apikalt tann 46 som omfatter ca. halvparten av den 

mesiale roten og et par millimeter av det apikale benet. Lesjonen strekker seg fra 
distale delen av mesiale rot til roten på tann 45. Det kan se ut som om det er 
radioluscens i furkasjonsområdet. I tillegg sees det en radioluscens apikalt for distale 
rot tann 46. Rotfyllingen er for kort i begge mesiale kanalene. Tannen har krone og 
stiftkonus som er forankret i den distale kanalen. 

• Rotfylling 24, 26, 37, 45, 46. Rotfyllingen i tann 45 ser noe kort og tynn ut, apikalt kan 
det se ut som tegn til litt utvidet rothinne. Rotfyllingen i tann 37 ser noe tynn og ikke-
homogen ut. Ingen synlige tegn til apikal patologi. 

• Noe lavt horisontalt bennivå generelt. 
• Tann 24: Stiftkonus og broledd 
• Det sees fyllingsoverheng på tann 27D 
• Tann 36: Spalte mellom tann og fylling distalt 
• Retinert tann 38 

 

Tentative diagnoser tann 46: Periapikal abscess med fistel/vertikal rotfraktur 

 

Vurderinger og behandlingsplan 

Endodontiske vurderinger 
Pasienten kom pga. symptomer i regio 46. Tann 46 er revidert ved fakultetets studentklinikk 
i 2011 (bilde 3.10). Rotfyllingen i de mesiale kanalene ser altfor kort ut, og det kan være at 
det ble noen bakterier igjen apikalt. Det foreligger røntgenbilder fra tidligere behandlinger 
av tann 46 (bilder 3.10 – 3.13) som indikerer at det var mulighet for introduksjon av 
bakterier i rotkanalene under behandling for stiftkonus, det sees en spalte mellom stiftkonus 
og tann mesialt (bilde 3.12). 

Funnene (oval lesjon som omfatter halvparten av den mesiale roten og fistel gjennom smal 
lomme bukkalt) og det at det ikke er tydelig patologi på mesiale rot i 2011 og at det i dag 
foreligger en stor apikal lesjon kan tyde på vertikal rotfraktur. Hvis det er tvil om dette er en 
persisterende/sekundær infeksjon, kan diagnosen verifiseres ved eksplorativ oppklapping. 
Dersom diagnosen er vertikal rotfraktur, er ekstraksjon behandling på denne tannen. 
Pasienten uttrykket et sterkt ønske om å ekstrahere tannen nå pga. gjenværende smerte og 
ubehag, og erstatte denne med protetisk løsning. 

 

Bilde 3.9 – Før revisjonsbehandling 

Bildet ble tatt i 2011 
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Tann 45 er rotfylt. Det planlegges protetisk erstatning av tann 46 i form av 3-ledds bro med 
utstrekning 45-47 (se avsnitt «Protetisk vurdering»). Bilde 3.7 viser tegn til noe utvidet 
rothinne apikalt på tann 45. Den endodontiske behandlingen er ikke utført ved Det 
odontologiske fakultet og det foreligger ingen dokumentasjon. Tannen er per dags dato 
symptomfri. I samsvar med spesialister i protetikk og endodonti ble det bestemt å utføre 
preprotetisk revisjon av tann 45 grunnet fare for lekkasje ved kronepreparering grunnet kort 
og tynn rotfylling, samt luftboble koronalt. En lekkasje vil kunne føre til utvikling av apikal 
periodontitt. 

 

Periodontal vurdering 
Det sees noe lavt horisontalt bennivå generelt i tannsettet, men dette vurderes til å være 
fysiologisk siden pasienten er 47 år gammel og det ansees som normalt å ha noe bentap 
med alderen. Pasienten har god plakkontroll generelt sett, men det er noe tannstein og BoP i 
underkjeve front lingualt. Det er ellers fine og friske slimhinner, blødning ved sondering 
<30%, ingen lommer >3mm ble registrert. Pasienten har ingen periodontal problem. 

 

Bilde 3.10 – Revisjonsbehandling gjort i 2011 

Bilde 3.11 – preparering for stift 
gjort i 2011 

Bilde 3.12 – stift (merk spalte 
mesialt). 2011 

Bilde 3.13 – stift og krone på 
plass. Bildet ble tatt i 2012 
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Kariologiske vurderinger 
Karieserfaring: DMFT=14 hvor av DT=1, MT=3 og FT=10 – Pasientens karieserfaring vurderes 
til å være tilnærmet gjennomsnittet for hennes aldersgruppe, som ligger rundt 10 (DFT, 
dette tallet tar ikke høyde for M=tapte tenner) (1). Tann 18 har kronisk karies og telles 
uansett ikke med i DMF-systemet. 

Det foreligger eldre bitewings siden pasienten har vært behandlet ved Det odontologiske 
fakultet i flere år. En fordel med å ha eldre røntgenbilder er at man kan sammenligne dem 
med de nye, og dette er særlig nyttig for å vurdere pasientens kariesinsidens. Det er en 
emaljelesjon som ikke var registrert fra før av på tann 47M, som ble oppdaget etter 
ekstraksjon av 46. Denne kan ha stått i lang tid uten å ha blitt registrert fordi den er i 
begynnende stadium og dermed ikke så lett å oppdage på røntgen grunnet overlapping av 
de approksimale flatene på tann 46 og 47. Når vi sammenligner bilde 3.8 og 3.16 ser vi at 
tann 47 kan se ut til å ha noe substanstap mesialt og at denne ser likt ut på begge bildene. 

Informasjon fra utfylling av et basis kostholdsskjema viste ikke spesielt kariogent kosthold.  
Pasienten har god plakkontroll og bruker fluoridskyll i tillegg til fluoridtannkrem, samt 
tanntråd og spesialbørster. 
Kariesaktivitet: Per i dag vurderes pasienten til å ha lav kariesaktivitet. 
 

 
Bilde 3.14 – BW høyre                        28/10/11 

 
Bilde 3.15 – BW venstre 

 
Bilde 3.16 – BW høyre             14/11/13 

 
Bilde 3.17 – BW venstre 

 
 

Protetiske vurderinger 
God tyggefunksjon, stabil okklusjon. 

Pasienten var tydelig på at hun ønsket en erstatning av tann 46. Aktuelle løsninger i dette 
tilfellet vil være 3-ledds bro eller implantat. Ettersom det er fyllinger i nabotenner vil en bro 
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med tre ledd være en forsvarlig behandling i dette tilfellet. Tann 45 er endobehandlet; 
pasienten synes denne har blitt mørkere i fargen og vil gjerne gjøre noe med det. Pasienten 
er informert om de ulike behandlingsalternativene samt fordeler og ulemper ved disse. Hun 
har bro i 2. kvadrant som hun er fornøyd med, og synes bro er en fin løsning for henne i 
dette tilfellet. Preprotetisk endodontisk behandling av tann 45 vurderes av spesialister i 
endodonti og protetikk grunnet ikke optimal rotfylling og risiko for lekkasje ved preparering. 

Pasienten ønsket også erstatning av tapt tann 14. Aktuelle løsninger var igjen bro eller 
implantat. 3-ledds bro med utstrekning 13-15 ville ikke vært første valg pga. intakte 
nabotenner. Pasienten ønsket vurdering av mulighet for implantat, som måtte gjøres av 
spesialister i protetikk og oral medisin. Preprotetisk nivellering av tann 44 ble vurdert pga. at 
denne stod noe rotert og det var liten plass for eventuell antagonist. 
 

Prognosevurdering: God prognose 

 

Kirurgisk og oralmedisinsk vurdering 

Implantat regio 14 
Pasienten mistet tann 14 for 7 år siden. Det er klinisk friske slimhinner, ingen dype lommer. 
Det er noe bentap i området, men bennivået er tilfredsstillende. Avstand mellom 13D og 
15M ble målt, samt alveolarkammens høyde og bredde. Det er 10,5 – 11mm avstand fra 
kortikale ben til sinus, 13mm bukkopalatinal bredde av alveolarkammen. Luken er 6–6,5mm i 
bredde, men <5mm i høyden – 4mm avstand fra alveolarkammen regio 14 til antagonisten 
44 som står noe rotert. Kirurgisk sett er det gode forhold for innsetting av implantat.  
Planlegger preprotetisk nivellering av tann 44. Protetisk sett blir det gode forhold for 
implantatkrone etter dette. 

Visdomstenner 
Tann 28 er ekstrahert. Tenner 18 og 48 er frembrudt. Tann 38 er retinert (bilde 3.29), 
mesiale del av kronen er synlig klinisk, og det er en del plakk og bløding ved sondering. 
Pasienten lurte på om hun burde ekstrahere denne, men hun har ikke hatt symptomer og er 
>30 år gammel, dermed er det ikke indikasjon for kirurgisk ekstraksjon av tann 38. 

 

Diagnoser: 

K04.62 Periapikal abscess med fistel til 
munnhulen 

46 

 Manglende tann 14 

KAR900 Fraktur av fylling 17D, 36O 

K02.01 Emaljekaries grad 1 47M 

K02.13 Kronisk karies 18O 

K04.19 Rotfylt tann 45 
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K01.0 Retinert tann uten 
frembruddshinder 

38 

 

Behandlingsplan 
Ekstraksjon 46 

Kariesbehandling: 

• Kariesforebyggende basisprogram: Hygieneinstruksjon og kostholdsveiledning. 

Profesjonell tannrengjøring. 

• Non-operativ kariesbehandling 47M og 18O ved pensling med høykonsentrert 

fluorlakk (Duraphat®: NaF, 22600 ppm F-) 

• Operativ kariesbehandling: Fyllinger 36O + 17OD erstattes i sin helhet med nye 

komposittfyllinger. Polere 27D og 37O 

Endodontisk behandling: Preprotetisk revisjonsbehandling av tann 45 

Protetisk behandling: 

• Preprotetisk nivellering tann 44 

• 3-ledds bro i regio 45-47 

• Implantatforankret singelkrone regio 14 

 

Gjennomført behandling – prioritert rekkefølge 

1. Ekstraksjon 46 

2. Kariesbehandling 

3. Preprotetisk endobehandling tann 45 og preprotetisk nivellering av tann 44 

4. Protetisk behandling: Implantat regio 14 

 

Ukomplisert ekstraksjon av tann 46 
Diagnostikken og behandlingen ble utført av en annen student. Tannen ble forsiktig løsnet 

med periotom og fjernet med tang i biter. Sårtoilett: Apikale granulom fjernet med sårskje 

og saltvansskyll. Etterkontroll hos meg 3 uker senere (29/11/18) viste god bløtvevstilheling 

og begynnende bentilheling (bilde 3.8). 

Endodontisk behandling: preprotetisk revisjon av tann 45 
Tann 45 er endodontisk behandlet i Latvia for flere år siden. Studentbehandleren fulgte 
prosedyren for endodontisk revisjonsbehandling, men det viste seg at denne tannen var 
utfordrende å revidere. Rotfyllingsmateriale benyttet var ikke guttapercha men annet 
materiale med lignende konsistens som IRM – hardt og vanskelig å fjerne med 
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konvensjonelle metoder. Det ukjente rotfyllingsmaterialet var nokså hardt, og 
studentbehandleren fjernet ved feil teknikk en del dentin med Reciprok®, slik at det nesten 
ble perforasjon mesialt (bilde 3.18). 

Pga. vanskelighetsgrad ble pasienten henvist til spesialistkandidat i endodonti som fullførte 
behandlingen sammen med behandlende student. Det ble brukt ultralyd for fjerning av 
rotfyllingsmaterialet. Rotkanalen er obliterert slik at det ikke var mulig å komme seg lenger 
ned apikalt. Deretter ble det fylt med guttapercha (bilde 3.19) og lagt permanent toppfylling 
(bilde 3.20). Ved etterkontroll den 28/01/20 (bilde 3.21) var den hverken røntgenologiske 
tegn på patologi eller symptomer. 

Prognosevurdering: Siden en god del tannsubstans har blitt fjernet mesialt, har tannen 
dårlig prognose. Pasienten er informert om at den ikke bør inngå i en protetisk konstruksjon.  

Behandlingsforslag med implantat i regio 46 ble vurdert, men pasienten forteller at hun nå 
har blitt vant til å mangle en tann der og at hun foreløpig kan vente med protetisk erstatning 
i dette området. 

04/12/18 

 

 Bilde 3.20 – sluttbilde 

 

Implantat regio 14 
I samråd med spesialist i protetikk og spesialist i oral kirurgi og medisin ble det planlagt 
fremstilling av kirurgisk stent, implantatoperasjon og implantatprotetikk i form av en singel 
krone. Pasienten ble henvist til spesialist i oral kirurgi og medisin for implantering av Astra 
implantat. Implantatoperasjonen ble gjennomført på Avdeling for oral kirurgi og medisin ved 
Det odontologiske fakultet, og denne var vellykket (bilde 3.23). 

Bilde 3.19 – masterpoint  

Bilde 3.21 – etterkontroll 

28/01/20 

16/01/19 

16/01/19 

 

Bilde 3.18 – indikatorbilde 
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06/02/19 

 

Bilde 3.22 – regio 14 for vurdering av bennivå og kvalitet 

Distanseoperasjon ble utført den 27/08/19. Etter tilhelingsperiode ble det tatt avtrykk for 
fremstilling av singel implantatkrone på studentklinikken (bilde 3.26), og deretter ble den 
ferdigstilte kronen montert (bilde 3.27) den 07/10/19. Kronen passet perfekt i bitt og den 
var estetisk akseptabel. Pasienten var fornøyd med behandlingen. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasienten ble instruert i renhold med tanntråd rundt implantatkronen. Ved etterkontroll for 

stramming av kronen var det fine forhold i det aktuelle området. 

Prognosevurdering: God prognose pga. ukomplisert behandlingsforløp, god tilpasning av 

implantatkronen og pasientens gode plakkontroll. 

09/09/19 

 
Bilde 3.24 – fikstur og tilhelingsdistanse 

 
Bilde 3.25 – overkjeve 

Bilde 3.23 – regio 14 etter 
innsetting av implantat 

Bilde 3.26 – montert 
avtrykksstop 

Bilde 3.27 – implantatkrone på plass 

27/08/19 
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Overordnet prognose og plan for oppfølging 
Den overordnete prognosen for denne pasienten er god fordi hun forstår viktigheten av god 

plakkontroll og regelmessig bruk av fluoridprodukter. Hun går regelmessig til undersøkelse 

og det er ingen spesielle risikofaktorer av betydning i anamnesen. Tann 45 har dessverre 

dårlig prognose på lang sikt pga. svekket tannsubstans som øker risikoen for fraktur. Denne 

bør dermed ikke belastes mye. Tann 24 har usikker prognose på lang sikt pga. stiftkonus som 

broleddet er forankret i. 

Det er anbefalt at pasienten går til tannlege minst 1 gang i året for kontroll av periodontale 

forhold rundt implantatet, tann 45, samt helhetlig undersøkelse. 

 

Helfo 
Denne pasienten har foreløpig ikke rettighet til stønad etter Folketrygdlovens «Forskrift om 

stønad til undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom» §5-6. 

 

Hva har jeg lært? 

Diskusjon om behandlingen 

Diagnosen på tann 46 var periapikal abscess med fistel, men årsaken til abscessen ble ikke 

bestemt med sikkerhet. Epidemiologiske studier har vist at periapikale lesjoner finnes oftere 

i rotfylte tenner enn ikke rotfylte tenner, og er blitt observert i 1/3 av rotfylte tenner i flere 

studier (38, 39, 40). Grunnen til endodontisk ‘failure’ er ofte korrelert med tidligere 

behandlingsgang, dvs. at det er en sammenheng mellom periapikal bendestruksjon og ikke-

optimal rotfylling (38, 39, 40). Der rotfyllingen er kort, kan det være bakterier igjen i kanalen 

apikalt for rotfyllingen, eller mellom rotfylling og kanalvegg hvis rotfyllingen ikke er tett nok. 

De resterende bakteriene kan lett penetrere en utett rotfylling og infisere kanalen slik at det 

utvikles apikal periodontitt (3). I slike tilfeller er det indikasjon for å revidere rotfyllingen. 

Denne tannen har allerede vært revidert av en student ved Det odontologiske fakultet der 

krav om aseptikk og kontroll av utført behandling er høye. Generelt har revisjonsbehandling 

dårligere prognose enn primærbehandling hvis det har vært apikal periodontitt preoperativt 

(5). I tillegg er bendestruksjonen omfattende, og det er lite sannsynlig at en ny 

revisjonsbehandling ville resultert i tilheling. I tilfeller der konvensjonell revisjonsbehandling 

allerede har vært forsøkt under aseptiske forhold men uten hell, er det indikasjon for 

kirurgiske metoder, apisektomi eller rotreseksjon/hemiseksjon dersom defekten omfatter 

kun den ene roten. I dette kasus er bendefekten stor og omfatter begge røttene og 

furkasjonsområdet, og prognosen på tannen er derfor dårlig. Spørsmålet er hvor mye man 

skal satse på en tann med usikker prognose. 

Som beskrevet under «Endodontiske vurderinger», tyder den halo-formete oppklaringen på 

at dette var en vertikal rotfraktur. Slike frakturer synes ikke røntgenologisk og måten for å 

bekrefte/avkrefte diagnosen er å utføre eksplorativ oppklapping for å se om det er en sprekk 

ved å se i mikroskop eller farge inn. Dette var uaktuelt fordi pasienten ønsket akutt 

ekstraksjon. Etter ekstraksjonen kunne diagnosen verifiseres ved å inspisere roten, men 

denne behandlingen ble utført av en annen student og dette ble ikke journalført. 
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Tann 45 har fått en iatrogen skade som gjorde at tannen ikke kan tåle mye belastning. 

Kronebehandling er det beste når det gjelder kraftoverføring, men i dette tilfellet er det 

vanskelig å lage en optimal preparering pga. lite gjenværende tannsubstans. Pasienten 

ønsker heller ikke kronebehandling pga. tannens dårlige prognose på sikt. Tenner med 

kuspedekke tåler mer belastning (5) enn de med okklusale og approksimale 

komposittfyllinger, og i dette tilfellet kunne man forsøke å forlenge tannens levetid ved å 

redusere kusper og legge kuspedekke med direkte teknikk med kompositt. 

Ville jeg gjort noe annerledes? 
Jeg ville ventet med erstatning av tenner i posterior segment, i dette tilfellet tann 46, 

dersom tyggefunksjonen ellers er god. Ofte har pasienter ikke fått nok tid til å bli vant til å 

mangle den nylig ekstraherte tannen før de bestemmer seg for å få protetisk erstatning. Vår 

jobb er å informere pasienten om at det ikke er nødvendig å erstatte alle tapte tenner og at 

tyggefunksjonen ikke blir betydelig redusert ved å mangle en molar. Vi bør råde pasienten til 

å vente og se an, fordi det kan hende at pasienten blir vant og ikke trenger en erstatning 

allikevel. Men mennesker er forskjellige og noen vil absolutt ikke ha en luke i tannsettet, da 

er jobben vår å erstatte savnete tenner dersom forholdene er til rette.  

Preprotetisk endobehandling 45: Denne tannen så enkel ut å revidere, men det er alltid en 

risiko ved revisjoner som man må ta med i vurderingen. I dette tilfellet endte pasienten opp 

med en svært svekket tann. Dette kunne ha vært unngått ved ekstra forsiktighet når man 

oppdager et svært hardt materiale og henvisning til endodontist tidligere i forløpet. 

Studentbehandleren burde ha tatt røntgenbilde og bedt om hjelp tidligere og oftere i 

behandlingsforløpet. En viktig poeng er å informere pasienten på forhånd om at det finnes 

en viss risiko ved revisjoner, og journalføre dette. 

Den endodontiske prognosen til en rotfylt tann reduseres med kortere/lengre rotfylling, 

altså er den endodontiske prognosen knyttet til optimal lengde (5). I noen tilfeller kan det 

være indikasjon for revisjonsbehandling av ikke-optimale rotfyllinger selv om det ikke er tegn 

til periapikal patologi, f.eks. når tannen skal brukes som pilar eller det skal lages stiftkonus, 

for å redusere risiko for kontaminering av rotkanalen (3). Men hver enkelt kasus skal 

vurderes individuelt. Rotfyllingen i tann 45 var kort før revisjon, men det skal tas med i 

betraktning at det kanskje var en grunn til at man ikke kunne komme lenger apikalt i 

utgangspunktet, eksempelvis avbøyning av kanal. I dette tilfellet var det obliterasjon av 

rotkanalen, og man kom ikke lenger apikalt ved revisjon heller. I noen tilfeller er det mange 

bakterier igjen apikalt som potensielt kan utløse kraftig apikal inflammasjon, mens det i 

andre tilfeller forblir rolige forhold selv med en kortere rotfylling enn det optimalt sett skal 

være. 

Rotfyllingen i tann 45 var også tynn og det var en luftboble koronalt i tillegg, som utgjorde en 

risiko for introduksjon av bakterier til rotkanalen pga. potensiell lekkasje under preparering 

av pilaren. Dette er indikasjon til revisjonsbehandling, men i noen tilfeller kan man velge å 

preparere pilaren og vurdere tilstanden til toppfyllingen underveis, evt. åpne opp og se: 

Kanskje det er fine og tette propper over kanalene og det er ikke sannsynlig at man ville fått 

til en betydelig forbedring med å utføre revisjon. Dersom man velger å ikke revidere og det 

blir utviklet apikal infeksjon, går det an å revidere ved å borre gjennom porselen og metall, 
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som det i dag gjøres mye av i praksis. Men man skal være klar over at den endodontiske 

prognosen synker når det er apikal periodontitt og jo lenger tid bakteriene har fått til å 

etablere seg. 

 

Diskusjon (litteraturbasert) 

Apikal periodontitt på rotfylte tenner 
Apikal periodontitt er en inflammasjon og destruksjon av periapikalt vev som skyldes 

etiologiske agens av endodontisk opprinnelse. Konservativ endodontisk nekrosebehandling 

går ut på å eliminere intraradikulær infeksjon. Dette oppnås ved kjemo-mekanisk utrensning 

og en fullstendig forsegling av rotkanalsystemet (2). Hensikten er å fjerne etablerte bakterier 

i rotkanalsystemet, hindre næringstilførsel og oppvekst av eventuelle bakterier som ble igjen 

etter den kjemo-mekaniske utrensing, og hindre penetrasjon av nye bakterier. Rotfyllingen 

avsluttes med en koronal forsegling som skal være helt tett for å hindre infiltrasjon av 

bakterier koronalt fra. En tett og fullstendig rotfylling bedømt røntgenologisk, med 

etterfølgende adekvat koronal restaurering, er en pålitelig predikator for et vellykket resultat 

og indikerer god prognose for tannen (3, 5, 14). Derimot har en tann med optimal rotfylling 

vesentlig dårligere prognose hvis toppfyllingen ikke er adekvat. 

Det kan være flere årsaker til at vi ser en apikal oppklaring røntgenologisk. Det kan skyldes 
en apikal prosess som er under tilheling, aktiv infeksjon, benign tilstand som cemento-ossøs 
dysplasi, annen patologi som f.eks. solitær bencyste eller i verste fall malign tumor (5). 
Anatomiske strukturer kan tegne seg over apici og etterligne en apikal oppklaring, 
eksempelvis canalis incisivus over røttene til overkjevens sentraler, eller foramen mentale 
over apici på underkjevens premolarer. I de 3 sistnevnte tilfellene vil sensibilitetstester være 
positive, men på allerede rotfylte tenner vil dette ikke være til hjelp. Da kan man ta 
røntgenbilder fra ulike retninger og se om den apikale radioluscensen flytter seg. Altså, når 
det er apikal oppklaring røntgenologisk på en rotfylt tann, bør man først eliminere andre 
potensielle årsaker til den. Med det gjort, bør det foreligge informasjon om når tannen ble 
rotfylt, helst tannens historie før endodontisk behandling, og evt. om det var utført 
apisektomi. Dette er et viktig vurderingsgrunnlag fordi en tilhelingsprosess kan ta flere år. I 
enkelte tilfeller kan det ta inntil 10 år for en komplett tilheling av en apikal prosess (17), ofte 
vil vi kunne se reduksjon av lesjonen/tilheling radiologisk innen 2 år, men i de fleste tilfeller 
vil vi kunne se komplett tilheling innen 4 år (5). Dersom tannen er rotfylt for mer enn 4 år 
siden, er det grunn til å mistenke en pågående infeksjon ved funn av en røntgenologisk 
apikal skygge eller oppklaring (2, 5). 

Endodontisk behandling fører ikke alltid til ønsket resultat, dvs. en tilheling av den apikale 

lesjonen, selv ved riktig stilt diagnose. Derfor kan periapikal bendestruksjon persistere eller 

oppstå etter endodontisk behandling (2). Apikal periodontitt på en rotfylt tann kan skyldes 

en persisterende, sekundær eller tilbakevennende infeksjon. En sekundær infeksjon utvikler 

seg etter endodontisk behandling som en direkte eller sekundær konsekvens av behandling. 

Ved brudd i en aseptisk behandlingsprosedyre vil kanalen kunne kontamineres. 

Overinstrumentering og guttapercha ut av kanalen er også en risikofaktor fordi man lager en 

retensjonssete for bakterievekst. Kontaminering vil som oftest kunne oppstå pga. lekkasje 



Kliniske kasus  Kull H-15  Marta Miladinović 

Side 65 av 86 
 

fra en fylling/toppkonstruksjon som ikke er tett, sekundærkaries eller tannfraktur. Det kan 

f.eks. være lekkasje under preparering for stiftkonus (5) eller pga. ikke optimal 

tilpasningsform mellom stiftkonus og tann, som kunne vært mulig årsak i dette kasuset. 

Aseptiske forhold under preparering for stiftkonus er dermed essensielle, helst med bruk av 

kofferdam. Hvis dette ikke lar seg gjøre, må det være adekvat fuktighetskontroll underveis 

og kanalen bør irrigeres med antiseptiske midler som natriumhypokloritt, klorheksidin eller 

sprit (5).  

Persisterende infeksjon er en apikal infeksjon som ikke forsvinner til tross for endodontisk 
behandling. Ved apikal periodontitt er prognosen avhengig av aseptikk og den tekniske 
gjennomføringen. De fleste ‘mislykkede behandlinger’ skyldes inadekvat aseptikk, dårlig 
utforming av inngangskavitet, inadekvat instrumentering, oversette kanaler eller lekkasje fra 
toppfylling. Selv når de høyeste standarder for aseptisk behandling og tett toppkonstruksjon 
er oppfylt, kan det allikevel være at behandlingen ikke fører til ønskete resultat. En av 
grunnene til dette er anatomiske utfordringer fordi et rotkanalsystem kan være ekstremt 
komplekst og ikke lar seg rense i sin helhet med de instrumentene, teknikkene og 
materialene vi bruker (4). Andre årsaker kan være bakterier som er resistente mot kjemisk 
utrensning, eller det kan være en ekstraradikulær infeksjon (5), dvs. bakterier utenfor apeks, 
på sement og/eller i det apikale området. Tilbakevennende (recurrent) infeksjon er en 
infeksjon som tilheler etter endobehandling, men som kommer tilbake. Denne typen kan gå 
under persisterende infeksjon. 

Apikal periodontitt er ikke alltid smertefull og kan forbli udiagnostisert over tid. Smerte kan 

opptre i akutte faser, som ved akutt apikal periodontitt (da vi det være få/ingen tegn 

røntgenologisk), eller ved eksaserbasjon av kronisk apikal periodontitt (16). Eksaserbasjon 

kan skje i forbindelse med behandling av infeksjon i rotkanalsystemet, som et resultat av 

instrumentering og påfølgende forandring av bakteriebalansen i og utenfor 

rotkanalsystemet (15), men en kronisk apikal periodontitt kan også spontant gå over i en 

akutt fase, avhengig av pasientens immunforsvar og helsetilstand. Det vil da danne seg et 

periapikalt abscess med/uten fistel. Abscess er en lokalisert ansamling av puss (leukocytter, 

bakterier og vevsrester) avgrenset av en mer eller mindre tydelig fibrinkapsel, som kan bestå 

av ett eller flere rom, med eller uten forbindelse (16). Når en akutt abscess dannes, vil 

trykkøkning i vevet føre til at den dreneres minste motstands vei (5), ofte i form av intraoral 

eller ekstraoral fistel. I dette pasientkasuset ble abscessen drenert intraoralt via periodontal 

lomme. Odontogene abscesser vil i noen tilfeller kunne spres til dypere vev og forårsake 

cellulitt/flegmone. Drenasje til sinus maxillaris eller nesekavitet kan også forekomme (5, 18, 

19). Akutt periapikal abscess er den vanligste formen for ekstraradikulær infeksjon (15), og 

kan også oppstå ved vertikale rotfrakturer. Periapikal abscess vil kunne gi sterk smerte, 

spesielt like før gjennombrudd av periost, hevelse og gjerne feber. Slike abscesser krever 

rask og effektiv behandling for å hindre spredning av involverte mikroorganismer. 

Behandling er drenasje som kan skje ved incisjon eller via rotkanal. Antibiotika er kun 

indisert dersom det er tegn på cellulitt, systemisk sykdom/risiko for endokarditt (20), lokal 

invasjon av andre strukturer, infeksjon som utvikler seg svært raskt, eller mistanke om 

ekstraradikulær infeksjon (5, 16).  
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Vertikale rotfrakturer 

En røntgenologisk oppklaring kan, som nevnt over, skyldes vertikal rotfraktur (VRF). Selv om 

VRF er en egen diagnose, kan den allikevel oppfattes som en apikal periodontitt fordi det har 

blitt en infeksjon i benet, men via en sprekk i stedet for karies som er vanligst. Vertikal 

rotfraktur er en langsgående fraktur som strekker seg fra rotkanalen til periodontiet, altså 

omfatter den hele dentinets tykkelse (21). De fleste VRFs oppstår i endodontisk behandlete 

tenner, en sjelden gang kan en spontan VRF oppstå i ikke-rotfylte tenner (24). Studier har 

vist at VRF nesten alltid er assosiert med endodontisk behandling, ofte med apikal kirurgi 

(27), og at tenner med VRF veldig ofte har stiftkonus (28, 29) som kan generere betydelige 

kilekrefter (30). Dvs. at VRF som oftest skyldes iatrogen skade, forårsaket av overdreven 

kraft under endodontisk behandling ved lateral komprimering av guttapercha (31, 32), eller 

ved innsettelse av stift i rotkanalen (22, 23, 33). Disse behandlingene skaper en indre 

belastning i tannen som kan føre til fraktur under vedvarende stimulus som tygging, eller 

pga. variasjoner i anatomi (34). Dersom klinikeren oppdager en VRF etter endodontisk 

behandling, kan pasienten klage på at det skyldes iatrogen skade, som er en utfordring for 

tannlegen fordi juridiske problemer kunne oppstå. Men vertikal rotfraktur kan opptre på alle 

rotfylte tenner, og pasienten kan informeres om dette før behandling og journalføres. 

Diagnostisering av rotfrakturer kan være utfordrende fordi tidlige symptomer og funn ofte er 

minimale, radiologisk utseende kan variere og etterligne periodontitt eller apikal 

periodontitt (25, 26). Studier har vist at det kan ta mer enn 2 år fra pasienten får første 

symptomer til vertikal rotfraktur blir diagnostisert (13). VRF blir imidlertid ofte avtegnet som 

en lang oppklaring langs roten, en pære-/haloformet radioluscens. I rotfylte molarer kan det 

i tillegg være oppklaring i furkasjonsområdet (35). Oppklaringen skyldes infeksjon på 

rotoverflaten ved siden av frakturen, som kan forårsake periodontale defekter og fistler (36). 

I en histologisk undersøkelse ble det vist at sprekken inneholdt en kombinasjon av irritanter 

som bakterier, nekrotisk debris, sealer og nedbrutte inflammasjonsceller (37). Tidlig 

diagnostikk er dermed viktig for å forhindre bendestruksjon og forbedre prognosen (34). Selv 

om halo-formet radioluscens tyder på vertikal rotfraktur, er dette allikevel ikke et sikkert 

funn. Eneste måten å bekrefte diagnosen med sikkerhet er å få direkte innsyn til 

rotoverflaten ved å utføre eksplorativ oppklapping (35). Behandlingen er ekstraksjon fordi 

sprekken alltid vil være der. Når det gjelder molarer, kan det forsøkes med rotreseksjon eller 

hemiseksjon for molarer i underkjeven (35). 
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Kasus 4 - Periorecall 

Journalopptak og anamnese 

Hvorfor kommer pasienten? 
Pasienten ble innkalt til kontroll av periodontale forhold, og første konsultasjonsdato hos 

meg var den 26/08/19. Pasienten har vært behandlet ved Det odontologiske fakultet siden 

2001. 

Informasjon om pasienten 
Pasienten er nordmann født i 1944. Han er gift og har 2 barn, og han er pensjonist. 

Anamnese 

Generell 

• Pasienten har vært innlagt på sykehus (Radiumhospitalet) i 2003. Han har hatt 

plateepitelkarcinom i underleppe og har fått stråleterapi. Han var behandlet med 

iridiumstråling, maksimal stråledose var 50 Gy. Pasienten forteller at han fikk 

installert et blyskjold mellom lepper og tenner i forbindelse med behandlingen.  

• Pasienten har tendens til KOLS og forstørret prostata. 

• Av medikamenter bruker han Omnic® mot prostatahypertrofi: 0,4 mg 1 depottablett 

daglig. 

• Pasienten tåler penicillin og lokalanestesi, men han har opplevd at lokalanestesi går 

ut raskt. 

Helseatferd 
Pasienten røyker 5-6 sigaretter om dagen, og har røykt i 60 år. Han drikker 4-5 enheter 

alkohol i uken. Pasienten har blitt oppfordret og motivert til røykeslutt, men han har røykt i 

så lang tid at dette representerer en utfordring for ham. Han har blitt advart om mulige 

konsekvenser av røyking flere ganger gjennom årene. 

Status presens lokalis  
Ekstraoralt: Normale funn – sidelikhet, ingen hovne lymfeknuter, ingen palpasjonsømme 

muskler, normal gapeevne.  

Intraoralt: 
• Saliva: Tilsynelatende normal spyttsekresjon, ingen speilheng mot kinnslimhinne, 

ansamling av saliva i munngulvet. 

• Tenner: Velrestaurert tannsett. I overkjeven er resttannsettet inkludert i en bro med 

utstrekning 15-27. Det sees slitasje av porselen på broledd 23-26 okklusalt. 

I 3. kvadrant er det 4-ledds bro. Det er trangstilling i underkjeve front. 

• Slimhinne/periodontium: Stram, blek, fuktet gingiva. Det sees et lite, heterogent, 

avgrenset leukoplakisk område distalt for tann 47, ikke-avskrapbart, symptomfritt, 

ca. 2x2mm. 
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• Godt renhold for øvrig, noe plakk ved gingivalranden og det sees noe misfarginger i 

underkjevefront lingualt. 

• Tyggefunksjonen oppleves som redusert på høyre side. 

Kliniske fotos – 25/02/2020 

 
Bilde 4.1 

 
Bilde 4.2 – høyre side  

Bilde 4.3 – venstre side 

 
Bilde 4.4 - overkjeve 

 
Bilde 4.5 - underkjeve 

 

Bilde 4.6 – sår i 4. kvadrant 
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Røntgenundersøkelse 

Status presens – røntgenologiske bilder 

Begrunnelse for valg av røntgenundersøkelse: Det ble tatt periapikale bilder av 

gjenværende tenner for vurdering av apikale forhold, samt periodontale forhold mtp. grad 

av festetap. Røntgenbildene ble tatt den 26/08/19. 
 

 

Det foreligger panoramarøntgen fra 2016. 

        

 
Bilde 4.7 – RUC  

Bilde 4.8 – LUC  
 

Bilde 4.9 – tann 27 

 
Bilde 4.13 – tann 47 

 
Bilde 4.14 – tann 27 med 
guttapercha i lommen 

 
Bilde 4.9 – LLM 

 
Bilde 4.12 – regio 43-44 

 
Bilde 4.11 – UI  

Bilde 4.10 – LLC 
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Bilde 4.1510 – OPG 

Radiologiske funn: 
• Det sees en sirkulær radioluscens apikalt på bukkale rot til tann 14 (bilde 4.6) 

• Det sees festetap mesialt og distalt til tann 27, og radioluscens rundt roten; lamina 

dura kan ikke følges rundt hele roten (bilde 4.8) 

• Det sees sammenloddete kroner med utstrekning 34-37, med 34 som mesial 

ekstensjon 

• Det sees en stor radioluscens øverst på distale rot til tann 36. Tannen har krone og 

stift som er forankret i den distale roten (bilde 4.14) 

• Det er implantatforankret krone i regio 44 (bilde 4.11) 

• Radioluscente fyllinger i tenner 41ID og 43MD 

• Rotfylte tenner 27, 36, 37, 41, 47 

• Noe bentap generelt, lavt bennivå spesielt i underkjevefront, tann 27 og 35 

 

Tentative diagnoser: Periodontitt, karies, apikal periodontitt 

 

Kliniske undersøkelser og vurderinger 

Periodonti 

Periodontale funn: 

• Det ble farget inn for plakk, og pasienten ble bedt om å vise sin teknikk med 

interdentalbørster (Lactona® 6.0/11.0, Ekulf® grønn og Gum soft picks®). Pasientens 

historie tilsier at han har slitt med plakkontroll og blitt instruert gjentatte ganger. Nå 

har pasienten tilfredsstillende plakkontroll og sier at han bruker interdentalbørster 

regelmessig. 
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• Da pasienten fremviste god plakkontroll ved første konsultasjon, ble periodontale 

målinger inkludert PPD/BoP registrert allerede 26/08/19 (figur 4.1 og 4.2): 

Figur 4.1 – maxilla  

 

Figur 4.2 – mandibula 

 

• Tann 27 som har mistet mest feste har festetap til apeks. Det er 

furkasjonsinvolvment, dype lommer, BoP, suppurasjon og periodiske symptomer 

(ømhet). Det ble tatt ‘fistelogram’ for vurdering av grad av marginal festetap (bilde 

4.16) 

• Furkasjonsinvolvment grad 3 på tann 36, og festetap mellom tann 36 og 37. 

• Radiologisk bentap på incisivene i underkjeve front er mer enn halve rotens lengde. 

 

Periodontal vurdering: 

Pasienten har vært behandlet for periodontitt i flere år ved Det odontologiske fakultet, og 

han har vært i vedlikeholdsfasen siden 2016.  

Det foreligger fullstatus fra 2013. 



Kliniske kasus  Kull H-15  Marta Miladinović 

Side 74 av 86 
 

 
Bilde 4.17 – RUP  

Bilde 4.18 – RUC 
 

Bilde 4.19 – UI 
 

Bilde 4.20 – LUC 

 
Bilde 4.21 – LUP 

 
Bilde 4.16 – RUM  

Bilde 4.30 – R BW 
 

Bilde 4.31 – L BW  
Bilde 4.22 – LUM 

 
Bilde 4.29 – RLM 

 

 
Bilde 4.23 – LLM 

 
Bilde 4.28 – RLP  

Bilde 4.27 – RLC  Bilde 4.26 – LI 
 

Bilde 4.25 – LLC 

 
Bilde 4.24 – LLP 

 

Det foreligger også røntgenbilder av implantatet i regio 44 
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16/5/18 vs. 26/8/19 

 

 

Bilde 4.32 – Implantat regio 44 

Kommentar: Bildene er ikke helt identiske med tanke på projeksjon. 

 

Det har ikke blitt satt diagnose med stadier og grader før. Med utgangspunkt i klinisk 

undersøkelse samt radiologiske funn, ble det gitt en beskrivelse av sykdommen mtp. 

alvorlighetsgrad, utbredelse og prognose (1). 

Stage: Det er lommer >5mm, radiologisk festetap nesten til apeks på tann 27 (men det er 

mulighet for at festetapet skyldes annen årsak, se nedenfor), og til apikale tredjedel av 

røttene på underkjevens incisiver. Det foreligger dokumentasjon for at pasienten har mistet 

>5 tenner pga. periodontitt (severity). Det er færre enn 20 resterende tenner (<10 

motstående tannpar – complexity), og pasienten har behov for tverrfaglig rehabilitering. 

Pasienten vurderes derfor til stage IV. Utbredelse: Generalisert. 

Grade: Primary criteria – det foreligger røntgenbilder med 6 års mellomrom (2013-2019) 

som er dokumentasjon på progresjonen av festetap over tid. Bildene er ikke tatt i helt 

identisk projeksjon, som er en ulempe, men det ser ikke ut til at det har vært >2mm festetap 

på 6 år hvis vi sammenligner bildene 4.11 og 4.26 / 4.9 og 4.23. Dessuten gir radiologisk 

bentap i % (ca. 70% i underkjevens front) delt på alder (76 år) 0,9, og pasienten røyker <10 

sigaretter om dagen (grade modifiers). Pasienten vurderes derfor til grad B. 

 

Pasienten er ikke plaget av mobilitet i underkjevens incisiver. 

 
Tann 27 er endepilar i en stor brokonstruksjon. Det har blitt utført periodontal kirurgisk 
inngrep i regio 14-17 og 25-27 i 2008, det var god tilheling, men festetap har progrediert 
siden da. Tann 24 og 26 (det er agenesi av tann 25) har blitt ekstrahert pga. periodontitt. 
Tann 27 har imidlertid mistet mye feste på 6 år ift. alle andre tenner, det er dype lommer til 
apeks. Tentativ diagnose for tann 27 er vertikal rotfraktur. Tannen ansees å ha dårlig 
prognose, men pasienten ønsker ikke å ekstrahere denne nå. I samråd med spesialist i 
periodonti ble det bestemt å vente til pasienten får symptomer, at vi lar den være i fred og 
kun renser. Hvorvidt det er bra at pasienten går med inflammasjon er diskutabelt. Pasienten 
er informert om tannens dårlige prognose. 
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Tann 35 har lomme på 8 mm, BoP og subgingival tannstein. Kirurgi ble vurdert, men avvist 

fordi kooperasjon fra pasientens side er viktig for denne typen behandling. Pasienten har 

slitt med plakkontroll tidligere, han røyker fortsatt og han svarte ikke så godt på tidligere 

utførte kirurgiske inngrep. 

Periospesialist mente at pasienten skulle fortsette i vedlikeholdsfasen med regelmessig 

vedlikeholdsbehandling, hver 3. måned. Det vurderes fortløpende hvorvidt pasientens 

plakkontroll opprettholdes på dagens nivå og om kirurgi dermed kan være tilrådelig. 

 

Endodontiske funn: 
Tann 14: Røntgenologisk sees det apikal oppklaring. Kuldetesten var negativ, men den ga 
ikke pålitelige utslag fra øvrige tenner i overkjeven. Elektrisk test kunne ikke brukes grunnet 
protetisk restaurering (metall-keram). Ved første undersøkelse den 26/08/19 var ingen 
symptomer eller hevelse. 
Endodontisk journal ble tatt den 27/11/19 på spesialistklinikken: 
 

 
 
 

Endodontiske vurderinger: 
Pasienten har 5 gjenværende rotfylte tenner. Han har fått rotfylt mange flere tenner 
tidligere, som har blitt ekstrahert av ulike grunner, mest grunnet periodontitt og cervikale 
rotresorpsjoner. Overkjevens incisiver var diagnostisert med cervikale rotresorpsjoner i 2007 
og tann 25 var diagnostisert med ekstern rotresorpsjon i 2011. Tann 17 var diagnostisert 
med endo-perio lesjon som var av periodontal opphav og sekundær endo, og be ekstrahert. 
Alle rotfyllinger er gjort ved Det odontologiske fakultet, noen av dem var utført av 
endospesialister/spesialistkandidater. Radiologisk ser de jevne og fine ut, og med 
tilfredsstillende lengde, så de vurderes til å være av god kvalitet. 

Tann 27 er rotfylt og har dype og trange lommer med suppurasjon. Periospesialist ble 
konsultert og lurte på om dette kunne være av endodontisk opphav. Fra journalen fremstår 
det at det ble gjort eksplorativ oppklapping i 2014 grunnet mistanke om vertikal rotfraktur. 
Dette var ifm. vurdering om tannen kunne brukes i protetisk konstruksjon, og tannen ble da 
friskmeldt og godkjent som bropilar. Det er sannsynlig at tann 27 har festetap grunnet 
periodontitt, men differensialdiagnose er vertikal rotfraktur nå jmf. lesjonens utstrekning, 
sonderbar lomme til apeks, og det at tannen er endepilar i bro uten approksimal kontakt. 
 

Smerte Ja  

Hevelse Intraoral  

Sensitivitet Nei  

Karies Nei  

Smertetype Konstant, svak, konsistent 

Affisert av Palpasjon, manipulasjon 

PDL Utvidet 

Apikal oppklaring Velavgrenset 

Diagnose Pulpanekrose + 
kronisk apikal 
periodontitt 

Årsak Restaurering 

Behandling Konvensjonell 
endodonti 

Prognose 
endo/perio/restaurering 

God 
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Kariologi 

Kariologiske funn: 

Det ble oppdaget stort gjennomgående tannsubstanstap på distale rot til tann 36 grunnet 
grav karies. 

Salivasekresjonsmåling fra 2013 viser: 
• Ustimulert saliva: 2 ml/15 min=0,13 ml/min (lav variasjon ift. normale verdier) 
• Tyggestimulert saliva: 8,5 ml/5 min=1,7 ml/min (innenfor normale verdier) 
• Bufferkapasitet ble også målt og viste seg å være høy. 

 

Kariologiske vurderinger: 

Pasienten har fått strålebehandling som er en risikofaktor for hyposalivasjon grunnet skade i 

spyttkjertler, men han har ikke xerostomi og hyposalivasjon har ikke blitt bekreftet. 

Kosthold: Pasientens kosthold har ikke blitt vurdert grundig. 

Fluoridbruk: Pasienten bruker ikke ekstra fluorid utover fluoridtannpasta. 

Karieserfaring: DMFT=25, der DT=1, MT=12, FT=12. Hvis vi sammenligner dette tallet med 

DFT for 76-åringer som er ca. 16 (2), ligger pasienten under gjennomsnittet (pasientens 

DFT=13). Pasienten har imidlertid mistet mange tenner, pga. periodontitt, apikal periodontitt 

og noen pga. cervikale resorpsjoner. Han hadde mange rotfylte tenner og tenner som var 

restaurert med stiftkonus og kroner pga. omfattende tannsubstanstap. Dette tilsier at 

pasienten har hatt utfordringer med karies.  

Kariesincidens: 1 ny lesjon på mange år (minst 6 år), og denne har stått over et par år. På 

bilde 4.33 sees det karies som ikke har blitt behandlet, og på bilde 4.34 kan man ane 

begynnende kariesutvikling under kronekant distalt (men det er ikke så lett å sammenligne 

pga. ulik projeksjon på de 2 røntgenbildene). 

Jan 2018     Mars 2016 

 

Bilde 4.33 – tann 36              Bilde 4.34 – tann 36 

Kariesaktivitet: Pasienten vurderes til å ha lav kariesaktivitet, men kariesrisiko hos denne 

pasienten er stor pga. mange kronekanter og vanskelig renhold med alle kroner og broer. 

Pasienten bør bruke tilleggsfluorider. 
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Denne pasienten har dessverre ikke blitt fulgt opp grundig mtp. kariessituasjonen. Både 

tidligere tannlegestudenter som har behandlet pasienten og den nåværende studenten 

fokuserte mest på hans periodontale problem. 

 

Helhetlig vurdering 
Dette er en pasient som har hatt mange utfordringer med sine tenner og har gjennomgått 
mye tannbehandling. Dersom flere tenner eventuelt går tapt, kommer pasienten til å ha 
enda flere utfordringer siden tyggefunksjon kommer til å bli redusert, og kommer trolig til å 
trenge tverrfaglig vurdering og videre behandling. 

Tann 36 er del av 4 sammenloddete kroner regio 34-37 med 34 som mesial ekstensjon. Siden 
det er grav karies til bennivået på distale rot, er tannen ikke restaurerbar, og det foreligger 
indikasjon for ekstraksjon. Men pasienten forteller at han tygger mest på venstre side da han 
føler at han mangler for mange tenner i 4. kvadrant. I tillegg er tann 35 ikke egnet for å bære 
krefter fra den mesiale ekstensjonen alene. Derfor ønskes det at mesiale rot bevares. 

Pasienten har en leukoplakisk slimhinneforandring distalt for tann 47. Det er usikkert når 
denne forandringen oppstod. Den bør følges opp ofte fordi pasienten har historie med 
plateepitelkarcinom, og det bør tas biopsi. Pasienten har vært undersøkt ved Avdeling for 
kirurgi ved Det odontologiske fakultet, og det har foreløpig ikke blitt tatt biopsi. 
 

Prognosevurdering:  

Den overordnete prognosen for pasienten er middels. Han har fortsatt noen gode tenner 
igjen, men prognosen for tann 27 er dårlig, for mesiale rot til tann 36 er prognosen usikker, 
og kariesrisikoen er betydelig. Tann 14 er rotfylt og har implantat med krone som antagonist 
– dette innebærer dårlig prognose pga. betydelig risiko for overbelastning med bl.a. fraktur 
av 14. 
 

Diagnoser 

ICD-10 kode Diagnose Tann 

K02.7 Rotkaries 36D 

K04.5 Kronisk apikal periodontitt 14, 27 

K05.3 Periodontitt, generalisert, stage IV, grad All 

 Vertikal rotfraktur 27 

 

Behandlingsplan:  
Planlegger oppklapping og kirurgisk fjerning av distale rot og stift på tann 36 grunnet karies. 
Pasienten informert om inngrepets art og mulige komplikasjoner med fokus på risiko for 
osteoradionekrose. Pasienten settes på 2 g Amoxicillin preoperativt, og deretter 250 mg x 3 i 
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7 dager postoperativt. Forholdsregler: Pasienten har tidligere fått fjernet rotrester i 4. 
kvadrant kirurgisk, og han har fått implantat i regio 44 uten komplikasjoner. I den anledning 
ble Radiumhospitalet konferert mtp. behov for hyperbar oksygenbehandling. Det forelå ikke 
indikasjon for dette i 2010. Ifølge pasienten har han blitt bestrålt kun mot underleppen, og 
det ble brukt et blyskjold som skulle beskytte omkringliggende tenner og hårdvev. Fra 
sykehuset opplyses det om ca. 10 Gy mot molarområdet i 3. kvadrant. 

Periodontal vedlikeholdsbehandling 

Endodontisk nekrosebehandling av tann 14 

Oppfølging av slimhinnelesjonen i 4. kvadrant. 

Kariesforebyggende behandling: Basisprogram og tilleggsprogram 1 

 

Gjennomført behandling – prioritert rekkefølge 

Periodontal behandling 

• Vedlikeholdsbehandling: Benyttet airscaler og polert. Instruksjon med 

interdentalbørster og superfloss Ekulf for bro og implantat® 

• Depurasjon av tann 27 og skylt med fysiologisk saltvann 

• Depurasjon av tann 35 grunnet dyp lomme og tannstein 

Kariesbehandling 
• Kariesforebyggende basisprogram – kostholdsvurdering har ikke blitt gjort 
• Kariesforebyggende tilleggsprogram 1 – anbefaling av fluoridholdig munnskyll 

Kirurgisk fjerning av distale rot tann 36 
Utført med alle nødvendige forholdsregler av spesialistkandidat i kirurgi ved Avdeling for 
kirurgi ved Det odontologiske fakultet. 

Etterkontroll viser normalt postoperativt forløp. Pasienten har tatt analgetika 
operasjonsdagen og 1 dag postoperativt. Han ble anbefalt å skylle 1 uke med klorheksidin. 
Pasienten ble informert om at han må forvente en del ‘food-impaction’, dvs. matansamling 
under broen regio 36, og at det er viktig at han bruker interdentalbørster regelmessig. 
Pasienten ble også informert om at tannen, dvs. den mesiale roten til tann 36 har usikker 
prognose på lang sikt. 

Endodontisk behandling tann 14 

Utført av spesialistkandidat i endodonti. Komplikasjon: Instrumentfraktur i bukkale kanal. 
Symptomfri tann. 
Komposittfylling 14O etter endodontisk behandling ble utført av behandlende student. 
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5/2/2020 

 

Bilde 4.35 – Tann 14, sluttbilde etter endodontisk behandling 

 

Plan for oppfølging 
Denne pasienten trenger tett oppfølging med 3-måneders intervaller grunnet risikotenner 
27 og 14, slimhinneforandring, risiko for enda mer festetap og kariesutvikling. 
 

Helfo 
Lov om Folketrygd §5-6 (3) 

Periodontitt  

Pasienten har fått systematisk periodontittbehandling og støtte fra Helfo etter innslagspunkt 

6a. Han har også fått støtte for rehabilitering av tenner som ble tapt grunnet periodontitt 

etter innslagspunkt 6b. 

Tilstand 1: Sjelden medisinsk tilstand (SMT) 
Pasienten har sjelden medisinsk tilstand: Multiple idiopatiske rotresorpsjoner, som står på B-

listen på Diagnoseliste for sjeldne medisinske tilstander utarbeidet av Helfo (fra dato 

01.01.2008.)  

«Med sjeldne medisinske tilstander menes enkeltdiagnoser som forekommer i antall opp til 

1:10 000 individer eller totalt om lag 500 personer i Norge. Hvis en pasient har en diagnose 

som står på listen, og tilstanden er av varig karakter, kan vedkommende ha rett til stønad. 

Den sjeldne medisinske tilstanden må være varig. B-listen gir rett til stønad til nødvendig 

tannbehandling forårsaket av sykdommen. På diagnoser som omfattes av B-listen er det en 

forutsetning at tannlegen i de enkelte tilfeller vurderer hvorvidt tilstanden har medført økt 

behov for tannbehandling. Behandlingen dekkes etter honorartakst.» 

Kasusrapporter viser at MICRR er en progressiv tilstand som kan variere i alvorlighetsgrad, 
residivfrekvens og antall affiserte tenner. I Norge er en antatt prevalens på under 0,01% årlig 
(5). 
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Hva har jeg lært? 

Anamnestiske opplysninger av betydning 

Pasienten har hatt kreft og fått strålebehandling i hode- og halsområdet for 16 år siden. Selv 

om det var såpass lenge siden, er dette allikevel en veldig viktig opplysning mtp. at den økte 

risikoen for å utvikle osteoradionekrose i kjeveben er livslang. Tannlegen må ta 

forholdsregler dersom det skal gjøres invasiv behandling og det skal aller helst unngås. Det 

er viktig å få snakket med pasientens lege før enhver slik behandling settes i gang for å 

vurdere om pasienten trenger forbehandling. 

Pasienten bruker Omnic® mot prostataforstørrelse. Dette medikamentet tilhører gruppen 

alfablokkere, og man skal være oppmerksom på at effekten av adrenalin kan bli redusert hos 

pasienter som bruker alfablokkere. Pasienten har gjentatte ganger erfart problemer med å få 

virkning av lokalanestesi både i odontologisk sammenheng og ved tidligere operasjoner i 

ansiktet, og det kan være en sammenheng med medikamentet han bruker. 

Diskusjon om behandlingen 
Tann 36 har en krone som er loddet sammen med kronene til tenner 35 og 37. Alternativ 

behandling ville vært å klippe gjennom loddepunktene og ekstrahere tann 36 i sin helhet, 

eller å utføre hemiseksjon og fjerne den distale halvparten av kronen sammen med distale 

rot.  

Tann 27 er endepilar i en stor brokonstruksjon og dermed en viktig tann for pasienten. Men 
tannen har dårlig prognose, og kommer dessverre til å måtte ekstraheres før eller siden. Det 
bør da lages en tentativ plan for resten av tannsettet når tann 27 evt. går tapt. Et alternativ 
er å kutte broen til tann 23, evt. la hengeledd 24 være igjen som distal ekstensjon. Dette er 
ikke optimalt og vanligvis ikke anbefalt, men her må både den funksjonelle og den estetiske 
faktoren tas i betraktning. Hengeledd 24 kan reduseres ut av bitt og ha kun estetisk funksjon.  

Tann 14 er rotfylt og har en distal ekstensjon. Dette i seg selv 
utøver stor belastning på tannen. Det skal helst ikke lages distale 
ekstensjoner, og særlig ikke på rotfylte tenner pga. at fordeling av 
krefter kan resultere i fraktur av pilartannen (figur 4.3). Rotfylte 
tenner er generelt mer fragile pga. mindre tannsubstans, og her 
har det i tillegg vært instrumentfraktur i bukkale kanal. 
Antagonisten til tann 14 er implantatforankret krone i 4. kvadrant. 
Implantater mangler proprioceptive egenskaper, og rotfylte 
tenner tåler høyere kraftpåvirkning fordi pulpa, som er med på å 
sende proprioceptive signaler, er borte. Det er risiko for at pasienten kan bite på høyre side 
med stor kraft, det er derfor dårlig prognose på tann 14 pga. stor risiko for fraktur ved 
overdreven belastning. Dette må følges opp, og en plan bør lages for videre behandling. 

Det må vurderes om det skal tas biopsi av den hvite slimhinneforandringen grunnet 
pasientens historie med plateepitelkarcinom. 

 

Figur 4.3 
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Diskusjon (litteraturbasert) 

Multiple idiopatiske cervikale resorpsjoner 
Multiple idiopatiske cervikale rotresorpsjoner (MICRR) er en form for ekstern rotresorpsjon 
der det er 2 eller flere resorpsjoner i et tannsett, som kan være i ett eller flere kvadranter 
(5). MICRR forekommer sjeldent, men kan ha alvorlige konsekvenser for de affiserte 
tennene, og kan oppstå flere år etter utløsende stimulus. Rotresorpsjon er definert som en 
progressiv eller forbigående prosess, der dentin og sement resorberes av klastceller (4). 
Resorpsjon er en fysiologisk prosess som er nødvendig for å opprettholde balansen mellom 
nydannelse- og nedbryting av vev. Remodellering av ben og tannvev skjer hele tiden. Det er 
når det blir en ubalanse mellom resorbering og påleiring at det blir resorpsjon. Et eksempel 
på fysiologisk resorpsjon er felling av melketenner, men i permanente tenner regnes 
resorpsjon som en patologisk prosess som ubehandlet kan føre til tanntap. Eksakt årsak til at 
dette skjer i permanente tenner er ikke helt kartlagt, men det er dokumentert at det må 
være en skade på rotens beskyttende umineraliserte lag (predentin eller presement) og en 
stimulering av de resorberende celler (inflammasjon) som aktiverer og opprettholder 
prosessen for at en resorpsjonsprosess skal finne sted (5).  

Resorpsjonsprosessen starter ca. 1 mm under junctional epitelfeste i sonen hvor bindevevet 

fester til roten (6). Det er vanligvis en veldig liten inngangskavitet som ikke kan sonderes 

unntatt i tilfeller med gingival retraksjon. Inngangen brer seg utover i dentinet med et 

granulomatøst vev først, etterfulgt av innvekst med ektopiske bentrabekler inkorporert i 

dette (7). Cervikale resorpsjoner gir vanligvis ingen kliniske symptomer. Tannen er normalt 

symptomfri, med mindre resorpsjonsprosessen har kommet så langt at pulpa er affisert. 

Eksterne resorpsjoner er primært uavhengig av pulpa, derfor er tannen vital ved 

sensibilitetstest. Resorberende celler (osteoklaster) entrer tannen og spiser seg inn mot 

pulpa, men stopper opp i møte med nervekanalen og fortsetter resorpsjonen rundt kanalen. 

Først på et senere stadium får resorpsjonen et gjennombrudd inn til nerven, noe som 

resulterer i pulpitt (7). Klinisk kan en rødlig/rosa (noen ganger blå) farge i emaljen (pink spot) 

forekomme. Den rosa fargen skyldes det vaskulariserte granulasjonsvevet (blodkar vokser 

inn pga. immunreaksjon) som skinner gjennom emaljen. Dette er imidlertid ikke et 

diagnostisk kriterium for denne diagnosen fordi pink spot også kan forekomme ved en intern 

resorpsjon (7). I noen tilfeller kan gingivitt forekomme i samme område som 

resorpsjonsdefektene (5, 8, 9). 

Cervikale rotresorpsjoner er vanskelige å oppdage klinisk, og blir som oftest oppdaget på 

rutinekontroll, først når lesjonen er så stor at den er synlig i en røntgenundersøkelse (5). 

Pulpa er vital fordi den beskyttes mot resorpsjon av faktorer i predentin, og det er som 

oftest en tynn vegg av dentin og predentin igjen rundt hele pulpa som på røntgenbildet 

avtegnes som en tydelig stripe langs med pulpa (10, 12). I mer avanserte stadier kan 

perforasjon til pulpa eller PDL forekomme (7). En differensialdiagnose til ekstern resorpsjon 

er intern resorpsjon. Et godt kjennetegn for ekstern resorpsjon er et cervikalt hull inn i 

tannen. Cervikale resorpsjoner kan også bli feildiagnostisert som karies (9, 11), men disse 

starter subgingivalt, rett under emalje-sement grensen, noe som ikke er vanlig for emalje- 

eller rotkaries (5). Dessuten er resorpsjoner ofte runde i form, mens karies er mer trekantet 
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(7). Det radiologiske bildet ved MICRR er kan variere mellom pasienter, men også mellom 

ulike tenner på samme pasient (5). 

Cervikale resorpsjoner har ukjent etiologi. Flere predisponerende faktorer har blitt foreslått: 
traumer (luksasjoner og konkusjoner), kjeveortopedisk behandling, intrakoronal tannbleking, 
dentoalveolær kirurgi, genetikk og hormonelle forhold (9, 12, 13, 14). Det har vært diskutert 
om ioniserende stråling kunne være mulig årsak til fenomenet, og senere har studier vist at 
bestråling av tenners røtter kan føre til multiple cervikale resorpsjoner (14). I dette kasuset 
har pasienten vært behandlet med iridiumstråling ifm. plateepitelkarcinom, og det er mulig 
at dette er en årsakssammenheng. Andre spekulative årsaker er avvik i den topografiske 
utbredelsen av emalje og sement der hvor disse to vevene møtes, dvs. i emalje-
sementgrensen (15), endringer i sementens sammensetning som over tid kan gjøre tannen 
mindre resistent mot resorpsjon ved lettere skadeomfang (12), overdreven bruk av 
tannpirkere i tenners approksimalrom, bløtvevstumores, medikamentell påvirkning, 
hydroxylapatitt-behandling og «guided tissue regeneration» ifm. periodontal behandling. 
Det er også ulike teorier om hvorfor tilstanden progredierer, i noen tilfeller går det sakte og i 
andre veldig raskt. En teori er at resorpsjonen er en inflammatorisk prosess aktivert av 
mikroorganismer i sulcus, mens en annen teori går ut på at resorpsjonen er en benign, 
proliferativ fibrossøs eller fibrovaskulær prosess, hvor bakterier ikke inngår i patogenesen (5, 
6, 17). 

Ekstern resorpsjon er klassifisert inn i fire klasser etter alvorlighetsgrad basert på 
røntgendiagnostikk (figur 4.4) (11). 

 

Figur 4.4 (5) 

Ved klasse 1 og 2 resorpsjoner sees lakuner på roten hvor tannsubstans er erstattet med 
granulasjonsvev. Defektene har oftest et begrenset omfang og kan repareres uten at pulpa 
berøres. Poenget er å rense godt ut og erstatte tapt tannsubstans med kompositt, men dette 
kan være utfordrende fordi i mange tilfeller ligger cervikale resorpsjonsdefekter utilgjengelig 
for behandler, og pga. vanskeligheter med tørrlegging. Anbefalt behandling er derfor 
kirurgisk oppklapping for å sikre god tilgang og innsyn, og resinfylling. Endodontisk 
behandling kan være aktuelt i noen tilfeller ved klasse 2, dersom resorpsjonsdefektene er 
større slik at det er fare for perforasjon til pulpa ved restaurering (19). Tannen har i disse 
tilfellene god prognose (10). 

Ved klasse 3 og 4 viser røntgenbilde fingerlike projeksjoner ned i roten som er parallelle med 
pulpa. Det dannes hardvevstrabekler (benlignende vev) som vokser inn i granulasjonsvevet, 
på røntgen vises dette som hvite striper. Ved behandling av klasse 3 og evt. 4 bør ofte 
tannen endobehandles først selv om resorpsjonen ikke involverer pulpa, fordi pulpa ofte blir 
involvert når resorpsjonsvevet fjernes og det skal legges fylling i defekten (5). Alt 
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granulasjons- og osteoid vev, og alle resorpsjoncellene må fjernes, ellers vil resorpsjonen 
fortsette (10). Defekten behandles med 90% trikloreddiksyre i 1-2 min, som induserer en 
koagulasjonsnekrose av resorpsjonsvevet (16). Så kyretteres det devitaliserte vevet bort. 
Defekten restaureres så med en resinbasert kompositt, glassionomer eller MTA (16). Klasse 4 
resorpsjoner strekker seg utover den koronale 1/3 av roten, og omrisset av pulpa eller den 
karakteristiske hvite streken brytes ned. Det blir dannet tuneller rundt og ved siden av pulpa 
(resorpsjonskanaler som er parallelle med pulpa + 90 graders utløpere lenger apikalt som 
forbinder disse med PDL) som øker muligheten for videre resorpsjon betydelig. Behandling 
ved klasse 4 er ofte ekstraksjon selv om pulpa er vital, da disse lesjonene er svært vanskelige 
å behandle konservativt (14). Slike tenner bør opereres ut pga. at de er skjøre og tomme 
inne. Hvis man tenker å gjøre hemiseksjon, må man tenke at resorpsjonen kan ha gått rundt 
pulpa og at det kan ha vært resorpsjon på den andre siden av tannen også selv om det ikke 
sees på røntgen (18). 

Pasienten i dette kasuset ble diagnostisert med MICRR først i 2007, 4 år etter at han fikk 
strålebehandling. Tann 11 hadde periapikal abscess med fistel og cervikal rotresorpsjon 
bukko-mesialt, og tann 21 nekrotisk pulpa og cervikal rotresorpsjon (bilder 4.36 og 4.37).  
Begge tennene ble rotfylt, og på tann 11 ble det utført apisektomi i tillegg (bilde 4.38). 
Kirurgisk oppklapping ble utført, resorpsjonsdefektene ble renset og fylt med kompositt. 
Defekten på tann 11 var vanskelig tilgjengelig og det var ikke mulig å legge fylling pga. 
blødning og resorpsjonens lokalisasjon i første omgang, så behandlingen ble utført på nytt. 
Tann 15 ble diagnostisert med ekstern rotresorpsjon i 2011 (bilde 4.39). Pasienten hadde 
sporadiske symptomer. Tannen ble behandlet endodontisk (bilde 4.40) og det ble utført 
apisektomi (bilde 4.41), men prognosen var usikker pga. lite gjenværende tannsubstans. 
Pasienten har periodontitt i tillegg, så alle tre tenner endte dessverre opp med å bli 
ekstrahert. 

 

 
Bildene 4.36, 4.37 og 4.38 viser tann 11 og tann 21 før og etter endodontisk behandling 
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Cervikal rotresorpsjon er meget aggressiv, og hvis ubehandlet fører den til tanntap. 
Resorpsjoner stopper ikke av seg selv når de allerede har kommet i gang; de kan progrediere 
raskt eller langsomt, men blir ikke bedre. Dersom det går an å endobehandle og restaurere 
en slik tann, kan pasienten beholde tannen. Men tenner med resorpsjoner er ikke 
funksjonelle og kan frakturere pga. lite gjenværende tannsubstans. Disse kan ikke 
restaureres med kroneterapi (10) fordi preparering ikke kan avsluttes i en fylling, men de kan 
reduseres ut av okklusjon og kun ha en estetisk funksjon (18). Det er av stor betydning for 
prognosen at resorpsjonen oppdages så tidlig som mulig fordi begrenset substanstap 
resulterer i mindre omfattende behandling og bedre prognose (11). Ved reel mistanke om 
MICRR kan CBCT-undersøkelse være berettiget fordi CBCT-undersøkelse fremstiller cervikale 
rotresorpsjoner signifikant bedre enn periapikal røntgenundersøkelse (20). Diagnostikk, 
behandling og oppfølging av multiple idiopatiske cervikale resorpsjoner kan være 
utfordrende, og bør helst henvises til operatører med kunnskap og erfaring. Et tverrfaglig 
samarbeid vil gi et best mulig behandlingstilbud til disse pasientene (5). 
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