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Sammanfattning  

Syftet med litteraturstudien var att undersöka studier om fissurförseglings 

kariesförebyggande effekt på samtliga första permanenta molarer. Metoden som 

användes var en allmän litteraturstudie med kvantitativ ansats som baserades på 

vetenskapliga studier publicerade i databas PubMed och Cinahl Complete. 

Litteraturstudiens resultat baserades på sex vetenskapliga artiklar. Resultatet 

visade att barn som fått fissurförsegling på första permanenta molarer hade en lägre 

risk att utveckla karies jämfört med de som inte fått fissurförsegling. Slutsatsen är 

att fissurförsegling är en effektiv förebyggande metod som minskar risken för karies 

på de första permanenta molarerna hos barn.   

Ämnesord  
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INTRODUKTION 

Oral hälsa  

Oral hälsa är en viktig faktor för den allmänna hälsan, välbefinnande och 

livskvalitet. Enligt World dental federation (FDI) inkluderar oral hälsa förmågan att 

kunna prata, le, lukta, smaka, röra, tugga, svälja och använda ansiktsuttryck på ett 

avslappnat sätt för att framföra känslor, samt vara befriad från smärta och sjukdom 

i munnen och ansiktet (FDI 2021). Orala sjukdomar påverkar globalt mer än 3,9 

miljarder människor och kariessjukdomen är en av de vanligaste orala sjukdomarna 

som kan drabba den orala hälsan (Klinge 2016). 

Kariessjukdomen  

Karies är en multifaktoriell oral sjukdom, där flera faktorer inverkar på uppkomsten 

(Selwtiz et al. 2007). Det är en kronisk sjukdom och är den främsta orsaken till 

upplevd smärta i munhålan. Sjukdomen kännetecknas av att tandsubstans 

successivt bryts ner av syror, som bildas av bakterier som finns i beläggningarna på 

tänderna. En tunn hinna av saliv, så kallad pellikel, finns på munnens alla ytor 

inklusive tänderna. Till denna beläggning fäster bakterier och bildar en biofilm på 

tänderna, det som kallas för det dentala placket. Biofilmen utgör en avgörande 

förutsättning för att kariesskada ska kunna uppstå (Selwtiz et al. 2007).  

Bakterieplack har förmågan att utnyttja sockret i kosten och omvandla detta till 

mjölksyra. Detta gör att pH-värdet sjunker i biofilmen, vilket gör att tandens emalj 

börja lösas upp genom att kalcium-och fosfatjoner frigörs och sprids ut ur tandytan 

en, så kallad demineralisering. Mutans streptokocker och laktobaciller är de 

syraproducerande bakterier som förknippas med kariesbildning. Dessa bakterier har 

en hög tolerans mot ett lågt pH och som kan överleva i en sur miljö. Upprepade pH-

sänkningar under lång tid gör att kariesskada uppstår (Fejerskov & Kidd 2015). 

Karies är till en början inte synlig för ögat. I det första utvecklingsstadiet av 
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kariesskadan uppstår en vit fläck (kritkaries) som kan ses kliniskt på en jämn 

tandyta, så kallad initial kariesskada (Ersin et al. 2006). När tillförseln av socker till 

bakterierna minskar, då minskar även syraproduktionen, därmed stiger pH-värdet i 

biofilmen och en viss återhämtning sker. Tandsubstansen byggs delvis upp igen 

från kalcium och fosfat som finns i saliven, så kallad re-minalisering (Fejerskov & 

Kidd 2015). 

Ett tidigt kariesangrepp kan repareras genom remineralisering. Vid tillsättning av 

natriumfluorid kan nya hårdare kristaller bildas och tandytan blir starkare och mer  

resistent vid kommande angrepp (Fejerskov & Kidd 2015). Om 

demineraliseringsprocessen pågått länge att bildas en kavitet, detta betecknas som 

manifest karies, och denna kan inte längre återställas genom remineralisering (Ersin 

et al. 2006; Fejerskov & Kiss 2015). Karies i primära tänderna är ett stort 

hälsoproblem för både barn och deras föräldrar. Förekomsten av karies i de primära 

tänderna har betydelse för hur barns oralhälsa kan se ut när de blir äldre (Filstrup et 

al. 2013). 

Kariessjukdomen bland barn 

Early childhood caries (ECC) är en kariesskada i det primära bettet hos barn under 

sex år (American Academy of Pediatric Dentistry 2018). ECC är en av de vanligaste 

typerna av kariessjukdom. Förekomsten av ECC i Sverige är 13% men genom goda 

munhygienvanor och balanserade kostvanor går det att förhindra att sjukdomen 

uppstår (Bankel et al. 2006; Borutta et al. 2010; Zafar et al. 2009).  

ECC kan även uppstå till exempel hos barn med högt antal muntans streptokocker 

i saliven (Bankel et al 2006). Det finns samband mellan tidigare erfarenhet av karies 

i primära bettet och permanenta bettet (Skeie et al. 2006). Dessutom finns det data 

på att risk för karies är störst under de första åren efter eruption på första molarens 

ocklusalyta och för permanenta andra molaren var risken störst under de första 2–3 

åren efter eruption (Abernathy et al. 1986). Barn som började borsta tänderna efter 

2 års ålder och barn med högt sockerintag är i riskgruppen för ECC bör innefattas 

av ett preventivt arbete som innehåller munhygieninstruktioner, fluor och 
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kostrådgivning till vårdgivare (Lulic- Dukic et al. 2001; Majorna et al. 2014; Pine 

et al. 2000). 

FN:s barnkonvention betraktar alla människor under 18 år som barn och alla barn 

har rätt att få hjälp med sina tänder samt rätt till en bra hälsa och god livskvalitet 

(Unicef 2019). Karies är en vanligt förekommande oral sjukdom bland barn och har 

allvarliga konsekvenser som att barnet får svårt att tala och tugga p.g.a. infektioner 

och tandvärk. Kariesförekomsten i mjölktandsbettet har slutat öka för 

åldersgruppen 3–7 år i Sverige mellan 2011–2018. För dessa åldersgrupper är 

antalet karierade eller fyllda tänder (dft) lägre i 2020 jämfört med 2018 och 2019. 

Däremot noteras för åldrarna 8–11 år en fortsatt ökning av dft och det kan bero på 

att dagens föräldragrupper inte ta barnens tandhälsa på samma allvar som förr i 

tiden (SKaPa 2020; Östholm 2018). 

Kariessjukdomens riskfaktorer  

Karies har flera påverkande riskfaktorer som omfattar av bland annat dåliga 

munhygienrutiner, otillräckligt fluortillförsel ett frekvent intag av sockerhaltiga 

produkter och hög halt av syraproducerande bakterier (Fejerskov & Kidd 2015). 

Ocklusalytans utförmning trånga och djupa fissurer, där bakterier lätt ansamlas och 

som är svåra att rengöra är annan riskfaktor. Tandmineralens kvalité kan vara ärftlig 

och salivens mängd samt sammansättning påverka risken att utveckla olika orala 

patologiska tillstånd och även karies (Poutanen et al. 2007). 

Det finns också sjukdomar som kan öka förekomsten av karies hos barn. Studier 

har visat att förekomsten av karies hos barn med medicinintag på grund av astma 

och andra andningsproblem är högre än hos barn utan medicin (Oba et al. 2009). 

Även socioekonomiska faktorer kan leda till att kariesförekomsten varierar 

beroende på social grupptillhörighet (Anderson et al. 2017). Enligt Dalby & Walsh 

(2010) har de lägre socioekonomiska grupperna en högre kariesförekomst jämfört 

med de högre socioekonomiska grupper. 
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Kariesförebyggande  

Enligt World Health organisation är det viktigt med tidiga insatser för att förhindra 

uppkomsten av karies (WHO 2019). Populationsinriktad prevention som t.ex. 

användning av fluortandkräm ska alla använda, som alla ska använda oavsett ålder 

och kariesrisk för att uppnå bästa möjliga kariesförebyggande effekt (WHO 2019). 

I Sverige arbetar tandvården med fokus på hälsofrämjande och förebyggande 

tandvård som innefattar råd till egenvård under hela uppväxttiden. Behandling ska 

baseras på riskbedömning och sjukdomsbild och för individer med stor kariesrisk 

ges tilläggsprofylax. Karies ska behandlas orsaksinriktat och på individuella 

indikationer (Socialstyrelsen 2013).  

Nationella riktlinjer för tandvård har som syfte att förebygga, utreda, diagnosticera 

samt behandla sjukdomar. Enligt dessa riktlinjer kan karies med hälsosamma kost-

och munhygienvanor förebyggas i mycket stor utsträckning. Tandvården skall 

sprida kunskap och förklara till barnen att de kan påverka både sin nuvarande och 

sin framtida munhälsa (Socialstyrelsen 2021). Daglig tandborstning med 

fluortandkräm morgon och kväll har visat vara en effektiv metod för att förebygga 

karies (Meyer & Enax 2018). Nationella riktlinjer rekommenderas barn yngre än 6 

år att använda tandkräm med 1000 ppm fluorid och för barn äldre än 6 år 

rekommenderas en vuxentandkräm eller tandkräm med 1450 ppm fluorid 

(Socialstyrelsen 2021). Dessutom kan tandvården förebygga karies genom att 

behandla tandytan med fluorlack eller utföra en fissurförsegling på barn som precis 

börjat få permanenta molarer (Socialstyrelsen 2021). 

Fissurförsegling  

Tidig karieserfarenhet i den primära tanden är en riskfaktor för att utveckla karies i 

permanent tand (Corrêa-Faria et al. 2016). Dessutom är molarerna de tänder som är 

mest kändsliga för kariesskador på grund av deras djupa fissurer. Uppkomsten av 

karies sker redan efter eruptionen och det beror på att tanden täcks av slemhinnan 

under en längre period vilket försvårar åtkomlighet för rengöring (Carvalho JC 

2014). Ibland kan det vara svårt att rengöra molarer med tandborste och därför görs 

i förebyggande syfte en fissurförsegling (Berger et al. 2010).  Genom att 
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fissurförsegla en tand med ett plastmaterial skapas en mekanisk barriär mellan 

emaljytan och biofilmen för att minska ansamling av plack, mat och bakterier och 

på så sätt förhindra kariesutveckling (Simonsen 2002). Det innebär att fissuren 

rengörs, etsas med fosforsyra, spolas med vatten, torrblästras och ett tunt skikt av 

ett plastmaterial appliceras som sedan härdas under med en härdningslampa. Det är 

avgörande med en optimal torrläggning före applicering av materialet eftersom 

saliv gör att kvalitet på retention av materialet försämras (Simonsen 2002). 

Fissurförseglingsmaterial  

Det olika typer av fissurförseglingsmaterial på marknaden: resinbaserade och 

glasjonomerbaserade. Resinbaserade material baseras på bisphenol A och 

bisglycidylmetakrylat. Materialet är teknikkänsligt eftersom kontamination av saliv 

före applicering försämrar retentionen. Glasjonomercement är ett alternativ till 

resinbaserade material. Materialet är vattenbaserat och består av ett pulver och 

polyakrylsyra. Glasjonomercement har förmågan att uppta och avge fluor samt är 

inte lika fuktkänsligt som resinbaserade och är därför att föredra när en optimal 

torrläggning inte kan åstadkommas. Skillnaden mellan dessa två material är att 

glasjonomer har begränsad hållfasthet (Simonsen 2002). 

Riskbedömning  

Enligt nationella riktlinjer för tandvård rekommenderas att utföra fissurförsegling 

av permanenta molarer på unga barn med hög kariesrisk eller tandvårdsrädda barn 

som inte besöker tandvården regelbundet. Det är viktigt att utföra så fort 

ocklusalytorna blir synliga (Socialstyrelsen 2014). Inom folktandvården Skåne 

tillhör fissurförsegling en tilläggsprofylax som utförs efter en individuell 

bedömning av fissurerna och till de patienter som behandlaren finner är i behov av 

den. Barn som uppvisar kariesaktivitet och/eller risk att få karies ska erbjudas 

fissurförsegling (Vårdgivare Skåne 2019). Andra indikationer för att 

fissurförsegling skall utföras är svåra sjukdomar, psykosociala problem eller 

funktionshinder hos patienten med ökad risk för karies (Fejerskov & Kidd 2008). 
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PROBLEMFORMULERING 

Många studier har påvisat att de första permanenta molarerna har en komplicerad 

ocklusal morfologi som gör dem känsliga för karies. Förebyggande åtgärder som 

fissurförseglingar utförs för att förebygga karies framförallt hos barn (Abernathy et 

al. 1986, Bravo et al. 2005, Hugoson et al. 2008, Kervanto-Seppälä et al. 2008).  I 

Sverige, enligt tandvårdslagen (SFS 1985:125), anser tandvården att det, för att 

uppnå en god tandhälsa, är avgörande att lägga särskild vikt vid förebyggande 

åtgärder och att barnets bästa ska beaktas när tandvård ges.   

SYFTE  

Syftet med litteraturstudien var att undersöka om fissurförsegling av första molaren 

har en kariesförebyggande effekt hos barn 

Frågeställning  

1. Hur ser kariesförekomsten ut på första permanenta molarer som fått 

fissurförsegling jämfört med molarer som inte fått det? 

MATERIAL OCH METOD  

Design 

Metod som har genomförts var en allmänt litteraturstudie med kvantitativ ansats. 

Det innebär att systematiskt söka, kritiskt granska och sammanställa lämpliga 

vetenskapliga artiklar (Kristensson 2014).  

Etiska aspekter  

Litteraturstudien bygger på offentligt material och etiskt tillstånd till att utföra 

studien har därför inte behövts. Kraven för de utvalda studierna var att de skall 

uppnådd de etiska forskningskraven och vara godkända av en etisk kommitté eller 

motsvarande samt att inga studier förvanskades vid återgivandet. 
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Sökstrategier  

Sökning av de vetenskapliga studierna gjordes i databasen PubMed den 12 

november 2021 och Cinahl Complete (Culmulative Index of Nursing and Allied 

Health) den 17 januari 2022. Enligt Karlsson (2012) omfattar PubMed den största 

medicinska databasen som innehåller studier inom medicin, tandvård, omvårdnad. 

Medan Cinahl Complete omfattar en databas som innehåller studier om omvårdnad, 

fysioterapi, arbetsterapi samt medicin (William et al. 2016). 

Sökningen av de vetenskapliga studierna utfördes med hjälp av MeSH-termer och 

fritextord. Medical Subject Headings (MeSH) är en ämnesordlista som möjliggör 

en förenklad sökning av studier om ett specifikt ämne (Karolinska Institutet 2021). 

Ämnesorden översattes från svenska till engelska med hjälp av svensk MeSH som 

sedan infördes i databasenskategori för MeSH-termer. Fritextorden tillsammans 

med MeSH-termerna utgjorde grunden för litteraturstudiens blocksökning. En 

blocksökning av studierna utfördes i tre steg i kombination med de Booleska 

sökoperatorörna “OR” och “AND”. För att ge bredare sökning används “OR” för 

att täcka in stavningsvarianter och synonymer och “AND” används mellan 

sökblocken för att ge smalare och specifika sökning (Karolinska Institutet 2021). 

 

Sökstrategi i PubMed  

I första blocksökningen användes sökorden: dental caries [MeSH Terms] “OR” 

dental caries [Title/Abstract] “OR” dental decay [Title/Abstract] (n= 54 160) och i 

andra blocksökningen användes sökorden: pit and fissure sealants [MeSH Terms], 

“pit and fissure sealants” [Title/Abstract] “OR” dental sealants [Title/Abstract] 

“OR” fissure sealants [Title/Abstract] (n= 3 865). Här användes frassökning genom 

att sätta citattecken runt sökorden: pit and fissure sealants vid fritextsökning för att 

orden ska kunna stå intill varandra i just den angivna ordningen. I tredje 

blocksökningen lades första och andra blocksökningarna ihop med sökoperatören 

“AND” (n= 2 173). Sökningen begränsades därefter med specifika begränsningar:  

studier ska vara publicerade mellan tidsperioden 2016–2021 och vara skrivna på 

engelska (n=245) (Bilaga 1). 
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Sökstrategi i Cinahl Complete 

I första blocksökningen användes sökorden: dental caries [MH Exact Subject 

Heading] “OR” dental caries [TX TX Fritext] “OR” dental decay [TX TX Fritext] 

(n= 19 901) och i andra blocksökningen användes sökorden: pit and fissure sealants 

[MH Exact Subject Heading], “pit and fissure sealants” [TX TX Fritext] “OR” 

dental sealants [TX TX Fritext] “OR” fissure sealants [TX TX Fritext] (n= 2 243). 

I tredje blocksökningen lades första och andra blocksökningarna ihop med 

sökoperatören “AND” (n= 1 166). Sökningen begränsades därefter med specifika 

begränsningar:  studier ska vara publicerade under tidsperioden 2016–2021 och 

vara skrivna på engelska (n=298) (Bilaga 2). 

Urval och genomförande  

Artiklarna bearbetas och väljs utifrån inklusions- och exklusionskriterier av två 

författare tillsammans under hela urval och genomförande.  

Inklusionskriterier 

Inklusionskriterierna för litteraturstudien var experimentella studier, studier med 

etiskt tillstånd, studier utförda på barn under 18 år och de första permanenta molarer 

(FPM) och att studiernas titel skulle innehålla något av sökorden: pit and fissure 

sealants, dental sealants eller fissure sealants.  

Exklusionskriterier 

Exklusionskriterierna för litteraturstudien var litteraturstudier, dubbletter och 

studier som inte handlade om fissurförseglingens kariesförebyggande effekt. 

 

Urval i PubMed  

Urvalet gjordes i tre steg och redovisas i (Bilaga 1). I det första urvalet läste de två 

författarna studiernas titlar och exkluderade alla studier som inte innehöll något av 

sökorden (n= 150), dubblett (n= 1) och litteraturstudier (n= 20). I det andra urvalet 
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läste de två författarna kvarstående studiens abstract och exkluderade studier utifrån 

följande: studierna handlade om andra förebyggande metod (n= 4), studierna 

handlade om etsningsteknik (n= 3), studierna handlade om riktlinjer (n= 5), studier 

som inte undersökt fissurförseglings effekt (n= 25), studier som inte utförts på barn 

(n= 4), studier som inte utförts på FPM (n= 5), review-studier och metaanalys (n= 

6) och ålder utanför målgrupp (n= 2). I det sista urvalet lästes samtliga kvarstående 

studier individuellt i fulltext (n= 20) och sedan diskuterades det mellan författarna. 

Efter granskning av studierna i fulltext exkluderades ytterligare studier i följande: 

studier fokuserad på retentionseffekt (n=4), studier som bara jämförde olika 

fissurförseglingens material (n=4), studier som fokuserade på kostnadseffektivitet 

(n= 2), studier utförda inte på människor (n= 2) och studie som saknad etiskt 

tillstånd (n=1). Det kvarstod sju studier för vidare kvalitetsgranskning. 

 

Urval i Cinahl Complete 

Urvalet gjordes i tre steg och redovisas i (Bilaga 2). I det första urvalet läste de två 

författarna studiernas titlar (n= 298) och exkluderade alla studier som inte innehöll 

något av sökorden (n= 223). I det andra urvalet läste de två författarna de 75 

kvarstående studiernas abstract och exkluderade 74 studier utifrån följande: 

dubbletter (n= 5), intervju (n= 1) studierna handlade om andra förebyggande metod 

(n= 6), studierna handlade om etsningsteknik (n= 6), studierna handlade om 

kostnadseffektivitet (n= 4) studierna handlade om retentionseffekt (n= 7), studierna 

handlade om riktlinjer (n= 7), studier som inte undersökt fissurförseglings effekt 

(n= 21), studier som inte utförts på barn (n= 3), studier som inte utförts på FPM (n= 

4) och review-studier och metaanalys (n= 10). En studie kvarstod för läsning i 

fulltext och valdes att inkluderas för vidare kvalitetsgranskning.  

 

Manuell sökning 

Utöver databassökning utfördes en manuell sökning den 17 januari 2022. Utifrån 

de åtta studiernas referenslistor fanns det 276 referenser. Samma inklusions- och 

exklusionskriterier samt begränsning som tillämpades vid PubMed och Cinahl 
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Complete användes här också. Studierna som ansågs ha uppfyllt kriterierna och 

dess abstrakt lästes (n=4). Samtliga fyra studierna exkluderades eftersom en studie 

jämförde endast olika material och de andra tre var review-studier. Sökning gav 

inga nya studier till litteraturstudien.  

 

Kvalitetsgranskning 

Efter manuell sökning kvarstod åtta vetenskapliga studier som kvalitetsgranskades 

enligt Kvalitetsbedömningsmallen (Bilaga 3) av Forsberg och Wengström (2003). 

Mallen innehåller 14 frågor som besvaras med ett JA eller NEJ. Varje JA svar ger 

en poäng och alla poäng räknades ihop och omvandlades till procent. En hög kvalité 

var 80 – 100%, medelkvalité var 70 – 79% och låg kvalité var 60 - 69%. De studier 

som har hög och medel kvalitet inkluderas till resultatet i studien medan de som 

inte uppnår denna kvalitet exkluderas. Studier med låg kvalitet exkluderas (n= 2). 

Efter granskningen kvarstod sex studier med god och medel kvalitet mellan 78,5% 

-100% (Figur 1).   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Flödesschema över kvalitetsgranskningen av studierna från PubMed och 
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RESULTAT 

Resultatet baseras på sex vetenskapliga studier som redovisas på tandnivå och 

individnivå. Samtliga studier undersökte den kariesförebyggande effekten av 

fissurförsegling hos barn med en uppföljningsperiod efter två och tre år. De studier 

som har inkluderats är utförda i Kina (Liu et al. 2020, Liu et al. 2019), Kambodja 

(Tadakamadla et al. 2020), Australien (Turton et al. 2019) Storbritanien (Chestnutt 

et al. 2017) och Frankrike (Muller-Bolla et al. 2016). Alla studier inkluderade friska 

barn i åldersgruppen 4 till 17 år utan sjukdomar och behov av regelbunden 

användning av mediciner. Samtliga barn var kariesfria vid tidpunkten för 

fissurförsegling. Flera studier använder SPSS program för att kunna bearbeta data. 

Resultatet i denna allmänna litteraturstudie kommer följaktligen att redovisas med 

i löpande text och i tabellform. För mer detaljer om artiklarna som granskades i 

resultatet se (Bilaga 4). 

Resultat på individnivå  

Liu et al. (2020) utförde en longitudinell studie vars syfte var att undersöka 

kariesförebyggande effekt av fissurförsegling bland 2908 kinesiska barn mellan 7–

9 år. I studien inkluderades 1618 barn som fått fissurförsegling och 1290 barn som 

inte fått på grund av att de inte uppfyllde erforderliga kriterier (barn/skolor som inte 

omfattades av detta program och barn till föräldrar som inte undertecknat 

formuläret för informerat samtycke). Av resultatet framkom att 5,9% (n= 76), 

13,1% (n= 169) och 18,1% (n= 233) av barn som inte fått fissurförsegling har 

utvecklat karies i de fyra första permanenta molarerna efter ett, två respektive tre 

år. Motsvarande värde i fissurförseglingsgrupp var 4,2% (n= 68), 9,1% (n= 147), 

och 13,6% (n= 220). Kariesförekomsten hos barn som fått fissurförsegling 

minskade signifikant (p <0,05) med 28,7%, 30,7% respektive 24,7% under de 

följande tre årliga kontrollerna (Liu et al. 2020) (Tabell 1). 

 

Tadakamadla et al. (2020) utförde en icke-randomiserad klinisk prövning med 

syftet att utvärdera effekten av en tvåårig intervention av fissurförsegling, povidon-

jod och fluoridlack för att förebygga karies på ocklusala, approximala och släta 
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tandytor hos australiska barn. I studien erbjöds skolbarn mellan 4–17 års att delta 

och sedan delades de in i interventionsgrupp och kontrollgrupp. Slutligen 

inkluderades 208 barn, där 117 utgjorde interventionsgruppen och de återstående 

91 kontrollgruppen. Av resultatet framkom att förekomst av karies på ocklusala ytor 

i interventionsgruppen var 31,6% (p= 0,029) respektive 55% (p= 0,020) efter två år 

(p <0,05). Ökningen av manifest karies på de ocklusala ytorna i kontrollgruppen 

var ungefär fyra gånger så stor som den som observerades i interventionsgruppen. 

Interventionsprotokoll var effektivt för att förhindra initial-och manifest karies på 

ocklusala ytor, men inte på approximal eller släta ytor (Tadakamadla et al. 2020) 

(Tabell 1). 

 

Liu et al. (2019) utförde en prospektiv kohortstudie vars syfte var att förstå effekten 

av fissurförseglingsmaterial, för att förhindra karies i sexårsmolarer hos kinesiska 

barn. I studien inkluderades 9218 barn i årskurs två i åldrarna 6–8 år, där 4822 var 

interventionsgrupp som hade fått fissurförsegling på FPM och 4396 barn i 

kontrollgrupp som inte fått fissurförsegling och som sedan matchades efter kön, 

ålder och skola. Av resultatet framkom att efter tre år hade 14,5% (n=702) barn i 

interventionsgruppen och 23,2% (n=1021) barn i kontrollgruppen utvecklat karies. 

Totalt upptäcktes 7,01% (81/14 002) tänder med kariesangrepp i 

interventionsgruppen och 11,8% (1529/12 961) i kontrollgruppen. Kariesförekomst 

i FPM i kontrollgruppen var högre än i interventionsgruppen och skillnaden var 

statistiskt signifikant (p <0,001). Barn som fått fissurförsegling hade en 37% 

minskad risk för karies jämfört med kontrollgruppen (Liu et al. 2019) (Tabell 1, 2). 

 

Turton et al. (2019) utförde två kohortstudier vars syfte var att utvärdera den 

kariesförebyggande effekten av glasjonomercement fissurförsegling placerade på 

första permanenta molarer hos 6–8-åriga kambodjanska barn delaktiga i SEAL 

Kambodjaprojektet utvecklades av Global Child Dental Fund (GCDF). I studien 

inkluderades fyra grupper som tillhör två kohorter studier. Grupp A och grupp B 

hör den första kohort där grupp A (kontrollgrupp) inte fick fissurförsegling medan 

grupp B (interventionsgrupp) fick den fissurförsegling i originalprotokoll. Grupp C 

fick fissurförsegling med modifierade protokoll (interventionsgrupp) medan i den 
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andra kohorten grupp D (kontrollgrupp) inte fick. Grupperna A, B och C följdes 

upp efter ett år och grupp C och D efter två år. Av resultatet framkom att efter ett 

år hade barn i grupp A (n=163) och B (n=262) mer än sex gånger större risk att 

utveckla nya skador på FPM jämfört med grupp C (n=233) (p <0,001). 

Överhuvudtaget, hade drygt en av fyra (27,1%) deltagare en eller flera nya 

kariesskador på FPM. Efter två år hade barn i grupp C 29,6% (n= 72) risk att 

utveckla en ny kariesskada på FPM jämfört med grupp D (n=178) som var 39,3% 

(n=70). Barn i kontrollgruppen hade dubbelt så stor risk att utveckla nya karies på 

ocklusalytan (p= 0,002) (Turton et al. 2019) (Tabell 1). 

 

Chestnutt et al. (2017) utförde en randomiserad kontrollerad studie vars syfte var 

att jämföra den kariesförebyggande effekten mellan fissurförsegling och 

fluorlackning i första permanenta molarer hos 6- och 7-åriga brittiska barn.  I 

studien inkluderades 835 barn i studien, där 417 blev slumpvis utvalda att få 

fissurförsegling och 418 att få fluorlackning. Av resultatet framkom att efter tre år 

var 19,4% (n=81) av barn som fått fissurförsegling hade utvecklat karies jämfört 

med barn som fått fluorlackning 17,7% (n=74). Barn som fått fluorlackning hade 

något mindre benägenhet att utveckla karies än de som fått fissurförsegling, men 

skillnaden var inte statistiskt signifikant (p= 0,399) (p <0,001) (Chestnutt et al. 

2017) (Tabell 1). 
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Tabell 1. Artikelöversikt med redovisning av fissurförseglingsmaterial, antal deltagare, 

kariesförekomsten hos interventionsgrupp och kontrollgrupp på individnivå efter två och 

tre år. 

Artikel Fissurförseglingsmaterial Antal 

deltagare  

Intervention 

grupp  

Kontroll 

grupp  

Liu et al. 2020  Resinbaserad (Light 

polymerised, USA)  

12 908 13,6% efter 

3 år 

 

18,1% 

efter 3 år 

Tadakamadla 

et al. 2020 

 

Resinbaserad (Conseal F, 

SDI, Australia)  

196  13,6% 

efter 2 år 

 

18,1% 

efter 2 år  

Liu et al. 2019  

 

Resinbaserad (3M ESPE 

Concise Light Cured 

White Sealant, USA)  

9218 

 

 14,5% efter 

3 år 

 

23,2% 

efter 3 år  

  

Turton et al. 

2019 

 

Glasjonomercement (GIC; 

Fuji VII®, GC Corp, 

Japan)  

411 

 

Grupp C 

29,6% efter 

2 år  

Grupp D 

39,3% 

efter 2 år  

Chestnutt et 

al. 2017 

 

Resinbaserad (Delton® 

Light Curing Opaque Pit 

and Fissure Sealant, UK) 

835 19,4% efter 

3 år 

 

* 

 

*  Illustrerar att en kontrollgrupp saknas. 

 

Resultat på tandnivå  

Muller-Bolla et al. (2016) utförde en randomiserad kontrollerad studie vars syfte 

var att bedöma effektiviteten av ett skolbaserat fissurförseglingsprogram för franska 

barn från låginkomstbakgrund under tre år. I studien inkluderades de första 

permanenta molarerna i överkäken (16, 26) och de första permanenta molarerna i 

underkäken (36, 46). Därefter tilldelades en molar slumpmässigt till 

fissurförseglingsgruppen och den andra till kontrollgruppen. I slutliga analysen 

observerades 457 molarpar hos 276 barn i åldersgruppen 6–7 år. Av resultatet 

framkom 60% (n= 274) av molarer som inte fått fissurförsegling hade utvecklat 

karies under tre år. Första permanenta molarer som fått fissurförsegling hade 67% 
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mindre risk att utveckla nya kariesangrepp än molarer utan fissurförsegling under 

de tre åren av uppföljning (Muller-Bolla et al. 2016) (Tabell 2).  

 

Tabell 2. Artikelöversikt med redovisning av fissurförseglingsmaterial, antal FPM, 

kariesförekomst hos interventionsgrupp och kontrollgrupp på tandnivå efter tre år. 

Artikel Fissurförseglings 

material 

Antal 

FPM  

Interventionsgrupp  

 

Kontroll 

grupp  

Liu et 

al. 2019  

 

Resinbaserad (3M 

ESPE Concise 

Light Cured White 

Sealant, USA)  

26 963 

 

7,01% 

efter 3år 

11,8% 

efter 3år 

 

Muller - 

Bolla et 

al. 2016 

Resinbaserad 

(Delton plus, 

Dentsply, 

Montigny-le-

Bretonneux, 

Frankike) 

914 40% 

efter 3år 

60% 

efter 3år 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Den valda metoden var en allmän litteraturstudie med kvantitativ ansats i syfte att 

få en översikt av existerande relevant vetenskaplig forskning ifråga om 

fissurförseglingens effekt mot kariesutveckling hos barn. Studiesökningen är 

genomgjord på PubMed och Cinahl Complete samt en manuell sökning. En manuell 

sökning utfördes för att förbättra sökningen, men studierna i referenslistor uppfyllde 

inte litteraturstudiens kriterier och gav därför inga nya träffar, vilket anses som en 

svaghet. Två databaser har använts för att få fram artiklar, vilket anses vara en 

styrka då det indikerar att de vetenskapliga artiklarna som har omfattats i studien är 

den forskning som finns tillgänglig. 
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De aktuella studierna är etiskt granskade och publicerade i vetenskapliga tidskrifter 

som säkerhetsställer kvaliteten, vilket är en styrka i litteraturstudien. För att hitta 

synonymer till de valda sökorden användes Svensk MeSH, dessa termer ger 

relevanta studierna med liknande synonymer. Två blocksökningar med sökorden 

karies och fissurförsegling på engelska användes tillsammans med de Booleska 

sökoperatorörna “OR” och “AND” i olika kombinationer för att kunna få fram 

relevanta studier för litteraturstudiens syfte. I början användes också sökorden barn 

i den tredje blocksökningen, men sökningarna gav färre träffar därför utesluter det. 

I studien användes sökorden “pit and fissure sealants” som krävde citattecken runt 

sökorden vid fritextsökning för att orden ska stå intill varandra i just den angivna 

ordningen. Detta kan anses som en svaghet eftersom det togs till synonymer, 

stavningsböjelser och citattecken.  

 

Vid sökningen i PubMed används olika MeSH-termer och fritextord. De 

inkluderade studierna var publicerade de senaste fem åren (2016–2021) och på 

engelska. Tidsbegränsning användes i blocksökningen för att inkludera forskning 

med de senaste studierna om fissurförseglingens effekt mot kariesutveckling hos 

barn. Detta för att få en representativ vetenskaplig forskning inom tandvården. 

Internationell forskning eftersträvades genom att använda begränsningen engelska 

vilket också gjorde det möjligt för oss att läsa studierna. Vid sökningen i Cinahl 

Complete användes samma sökstrategi, urvalskriterier och genomförande som 

gjordes vid PubMeds sökningen. Det medförde att endast ytterligare en artikel 

kunde inkluderas i studien. Detta kan bero på att Cinahl Complete är en mindre 

databas i jämförelse med PubMed. 

 

Vid urvalsprocessen granskades alla studier av oss båda vilket garanterade att inga 

relevanta studier uteslöts. En ytterligare styrka i denna litteraturstudie är att endast 

vetenskapliga studier med god och medelkvalité inkluderades vilket resulterar i en 

studie med hög trovärdighet. Resultaten av studierna redovisas på två kategorier: 

tandnivå och individnivå. Båda kategorierna redovisar fissurförseglings 

kariesförebyggande effekt hos barn vilket kan anses som en styrka. Studierna som 

inkluderades är genomförda i olika länder och världsdelar. Detta styrker ytterligare 
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litteraturstudien då karies är ett globalt hälsoproblem och då fissurförseglingar allt 

oftare utförs globalt. Det ledde till ett allsidigt resultat som kan anses vara en styrka.  

Resultatdiskussion 

Utifrån studiens syfte ville författarna undersöka kariesförebyggande effekt av 

fissurförsegling hos barn. Följande frågeställning har formulerats: 

  

• Hur ser kariesförekomsten ut på första permanenta molarer som fått 

fissurförsegling jämfört med molarer som inte fått det?  

  

Det visade sig att barn som fått fissurförsegling på sina första permanenta molarer 

hade en lägre risk att utveckla karies upp till tre år jämfört med de som inte hade 

fått fissurförseglingsbehandling (Liu et al. 2020, Tadakamadla et al. 2020, Liu et 

al. 2019, Turton et al. 2019, Muller-Bolla et al. 2016). Detta överensstämmer med 

tidigare studiers resultat om fissurförseglingens förebyggande effekt mot 

kariesutveckling (Bravo et al. 2005). Vid samtliga studier rekryterades barn från 

skolor och i allmänhet utfördes dessa studier i välutrustade tandvårdsmiljöer (Liu 

et al. 2020, Tadakamadla et al. 2020, Liu et al. 2019, Turton et al. 2019, Chestnutt 

et al. 2017, Muller-Bolla et al. 2016). Resultatet visade också att en av de sex 

inkluderade studierna jämförde fissurförsegling med fluorlackning (Chestnutt et al. 

2017) medan andra studier jämförde FPM som fått fissurförsegling med de som inte 

fått fissurförsegling. Trots att resultatet inte var statistiskt signifikant visade 

Chestnutt et al. (2017) i studien att fluorlackering hade en bättre 

kariesförebyggande effekt jämfört med fissurförsegling, detta kan bero på att 

orsaken till karies är multifaktoriell och ofta är relaterad till individens livsstil 

såsom munhygieniska vanor och för att motverka karies krävs en samarbetsvillig 

patient (Chestnutt et al. 2017; Fejerskov & Kidd 2015). 

 

Fem studier (Liu et al. 2020, Turton et al. 2019, Liu et al. 2019, Chestnutt et al. 

2017, Muller-Bolla et al. 2016) utvärderades effektiviteten av fissurförsegling utan 

andra förebyggande behandlingar, förutom en studie gjort av Tadakamadla et al. 
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(2020) där studien utvärderade den kariesförebyggande effekten av fissurförsegling 

tillsammans med povidonjod och fluorlackning. Studiens resultat visade inte bara 

kariesförekomst på ocklusala ytor utan också på approximala och släta ytor, vilket 

gjorde det svårt att dra några slutsatser om effektiviteten av fissurförsegling på 

grund av kombinerade behandlingar.  

 

Muller - Bolla et al. (2016) redovisade effektiviteten av fissurförsegling hos barn 

med låg socioekonomisk status och av resultatet framkom att 60% av molarer som 

inte fått fissurförsegling hade utvecklat karies under tre år. Första permanenta 

molarer som fått fissurförsegling hade 67% mindre risk att utveckla nya 

kariesangrepp än molarer utan fissurförsegling under de tre åren av uppföljning. 

Flera studier stödjer att barn med låg socioekonomisk status har stor risken att 

kariesangrepp (Alm et al. 2008, Ekbäck & Persson 2012, Gerdin et al. 2018; Julihn 

et al. 2018, Kramer et al. 2018, Östberg et al. 2017). En möjlig förklaring till detta 

kan vara att hos grupper med en låg socioekonomisk status upplever mycket oro 

kring ekonomin. En sådan omständighet kan leda till att mindre prioritet läggs på 

barns orala hälsa vilket kan medföra en ökad kariesrisk i dessa grupper. 

 

Både resinbaserade och glasjonomer fissurförseglingsmedel har använts i en studie. 

Fem studier använde resinbaserade fissurförseglingsmedel (Chestnutt et al. 2017, 

Liu et al. 2020, Liu et al. 2019, Tadakamadla et al. 2020, Muller-Bolla et al. 2016).   

En studie undersökte glasjonomers kariesförebyggande effekt (Turton et al. 2019). 

Studien jämförde en konventionell glasjonomer behandling med en modifierad och 

resultatet visade att den modifierade glasjonomer hade bättre effekt. Detta 

överensstämde med en tidigare studie (Forss & Halme 1998) som utvärderades 

kariesstatus av glasjonomercement och resinbaserade förseglingsmedel. Efter två 

år var kariesförekomst 23,5% för glasjonomercement och 16,5% för resinbaserade 

förseglingsmedel. Flera äldre studier har rapporterat glasjonomercement sämre 

kariesförebyggande effekt än resinbaserade förseglingsmedel och skillnaden i 

kariesfrekvens mellan de två material var signifikant (Kervanto-Seppälä et al. 2008; 

Poulsen et al. 2001). Olika fissurförseglingsmaterial används i olika länder och 

skillnader på resultat kan orsakas av olika faktorer som exempelvis kan vara barnets 
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samarbete och hur fissurförseglingar utförts på första permanenta molarer på 

permanenta molarer även val utav material (Berger et al. 2010).   

 

Med tanke på att fissurförseglingens huvudsakliga funktion är att bilda en effektiv 

mekanisk barriär mellan emaljytan och biofilm (Simonsen 2002), är applicering av 

fissurförsegling en åtgärd för att förhindra karies som utförs rutinmässigt hos de 

flesta unga patienter. Dock skiljer sig teknik och material åt (Berger et al. 2010, 

SBU 2014). Det kan ifrågasättas om resultatet av denna litteraturstudie hade blivit 

detsamma om forskarna till de inkluderade studierna hade använt sig av samma 

material och metod. Hade alla studier utförts på samma sätt med avseende på teknik 

och material hade resultatet blivit mer preciserat. Resultaten av litteraturstudien 

tyder på en kariesförebyggande effekt efter fissurförsegling av den första 

permanenta molaren, men det skall understrykas att denna slutsats baseras på ett 

begränsat antal artiklar där olika material har använts. Fler randomiserade 

kontrollerade studier med långa uppföljningsperioder skulle ge ytterligare 

information om effekten av fissurförsegling. För att få en bättre förståelse för hur 

övriga faktorer som kan påverka kariesutvecklingen behövs studier med en 

noggrann redovisning av livsstil och kostvanor. Vår förhoppning är att denna 

litteraturstudie kan inspirera till framtida studier avseende fissurförseglingens 

effekt på kariesutveckling hos barn och ungdomar.   

 

SLUTSATS  

Antalet artiklar som har analyserats i studien för att besvara studiens frågeställning 

blev endast 6 stycken. Sammanfattningsvis visar litteraturstudien att 

fissurförsegling av första permanenta molarerna minskar förekomsten av karies i de 

första permanenta molarerna hos barn i jämförelse med kontrollgrupper som inte 

fått fissurförsegling. 
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att utveckla karies än de 

som fick fissurförsegling, 

men resultat var inte 

statistiskt signifikant. 

Hög kvalitet 100% 

 

Artikeln är granskad 

av en etisk kommitté. 
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Effectiveness of 

school-based dental 

sealant programs 

among children from 

low-income 

backgrounds: a 

pragmatic 

randomized clinical 

trial with a follow-

up of 3 years. 

Att bedöma 

effektiviteten av ett 

skolbaserat 

fissurförseglingsprogram 

(SBDS) för franska barn 

från låginkomstbakgrund 

inom 3 år efter 

uppföljning. 

 

276 barn i åldersgruppen 6 

7 år, rekryterade från de 16 

grundskolorna i låga 

socioekonomiska områden 

i Nice. Endast ett molarpar 

(16,26 eller 36,46) 

inkluderades och 

tilldelades en molar 

slumpmässigt till 

fissurförseglingsgruppen 

och den andra till 

kontrollgruppen. Totalt 

inkluderades 457 molarpar 

i studien.   

 

En randomiserad 

kontrollerad studie med 

delad mundesign  

Resinbaserade 

fissurförseglingsmaterial 

applicerades på första 

permanenta molarer  
 

Första permanenta molarer 

som fick fissurförsegling 

hade en lägre risk att 

utveckla nya kariesangrepp 

jämfört med de första 

permanenta molarerna utan 

fissurförsegling vid tre års 

uppföljning. 

Hög kvalitet 92,8% 

 

Artikeln är granskad 

av en etisk kommitté. 
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