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Ar beids er fa ring 
på vir ker be hand
lings ru ti ner i 
 endodonti
En spørre un der sø kel se blant tann le ger  
på Vestlandet 

Atha na sia Bletsa, Ole Iden, Ger hard Sulo og El len Berggreen

Sam men drag
For må let med stu di en var å sam le in for ma sjon om endodontiske 

be hand lings ru ti ner blant tann le ger i Den of ent li ge tann hel se tje-

nes ten (DOT) i to fyl ker på Vestlandet og knyt te den ne in for ma-

sjon til de res ar beids er fa ring et ter endt grunn ut dan nel se. Et spør-

re skje ma be stå en de av 35 spørs mål re la tert til per son lig 

in for ma sjon, hyp pig het av endodontiske pro se dy rer og be hand-

lings prin sip per ble dis tri bu ert elek tro nisk til 187 tann le ger i Hor-

da land og Sogn og Fjordane. Svar pro sen ten var 74  % (n=130). 

Blant dem had de 57,0 % full ført ut dan nel sen for mind re enn 13 år 

si den og nes ten alle var un der 39 år (95 %). Fler tal let (81,0 %) var 

ut eks ami nert fra nors ke uni ver si te ter. Trinn vis ka ri es eks ka ve ring 

i både pri mæ re og per ma nen te ten ner samt di rek te pulpaover-

kapping i pri mær ten ner ble of te re ut ført av tann le ger med mind-

re enn 13 år et ter full ført stu die. Ru ti ne mes sig bruk av koferdam 

var høy blant res pon den te ne (87 %). Imid ler tid var bruk av kofer-

dam og rønt gen opp tak hyp pi ge re blant de yng re tann le ge ne. 

Fler tal let bruk te ro te ren de in stru men te rings sy ste mer og fulg te 

de gjel den de ret nings lin je ne for bruk av an ti bio ti ka. Ge ne relt føl-

ger tann le ger i DOT de gjel den de ret nings lin je ne for endodontisk 

be hand ling men de se nest ut eks ami ner te tann le ge ne ut fø rer fle re 

endodontiske pro se dy rer og har en ten dens til å fort set te med de 

lær te prin sip pe ne bedre enn sine eld re kol le ga er.
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Mo der ne endodonti for ut set ter bruk av nye in stru men ter, ma te ri a-
ler og tek nik ker. Når rot be hand ling blir ut ført un der op ti ma le og 
kon trol ler te for hold kan en opp nå høy vellykkethetsprosent (1). 
Fle re stu di er som har un der søkt suk sess og feil slag av rot be hand-
ling har vært ut ført på et læ re sted og/el ler i spe sia list prak si ser (1–
3). Vellykkethetsprosenten av endodontisk be hand ling rap por tert i 
dis se stu di e ne kan ha blitt på vir ket av hvor un der sø kel se ne er blitt 
ut ført og er der for ikke nød ven dig vis re pre sen ta ti ve for det en van-
lig vis opp når i en all menn prak sis (4). I en stor stu die fra Malmø ble 
det ved kon troll cir ka ett år et ter ut ført be hand ling fun net at 52 % 
av rot fyl te ten ner hos unge voks ne had de api kal pe rio don titt (5). I 
en opp føl gings stu die av 9–17 år in ger be hand let i den of ent li ge 
tann hel se tje nes ten i Norge va ri er te suk sess raten fra 48–75 % (6). 
Dår lig kva li tet på rønt gen opp tak var et hyp pig eks klu sjons kri te ri-
um i den ne stu di en som også vis te at den tek nis ke kva li te ten av 
rot fyl lin gen var kor re lert til be hand lings suk sess (6).

Ret nings lin jer for endodontisk be hand ling opp da te res jevn lig av 
Eu ro pean Society of Endodontics (ESE) (7) og re flek te rer et øns ke og 
be hov for kva li tets sik ring av rot be hand lings pro se dy rer. Det fin nes lite 
in for ma sjon om i hvil ken grad endodontiske ret nings lin jer og pro to-
kol ler blir fulgt opp i prak sis av all menn tann le ger. Ved grunn ut dan-
nin gen ved uni ver si te te ne føl ger stu den te ne til en hver tid ak sep ter te 
og aner kjen te be hand lings pro to kol ler og stra te gi er. Men en vet lite om 
tann le ger et ter fer dig grunn ut dan nel se fort set ter å føl ge ret nings lin je-
ne og om de i til legg til eg ner seg ny kunn skap og nye ru ti ner.

Be hand ling av barn og ung dom er pri ori ter te opp ga ver i den of-
fent li ge tann hel se tje nes ten (DOT), men også voks ne pa si en ter over 
18 får be hand ling i tje nes ten. Bruk av uli ke endodontiske pro se dy-
rer, pro to kol ler, ut styr og ma te ri a ler er vik ti ge fak to rer som kan på-
vir ke suk sess raten av ut ført be hand ling. Per i dag har en lite kunn-
skap om hvor ofte tann le ger i DOT ut fø rer rot be hand ling, om de 
føl ger asep tis ke koferdamrutiner, hvil ken rønt gen pro to koll de føl-
ger, hvil ke ro te ren de in stru men ter de bru ker, hvil ke mid ler ti di ge 
fyllingsmaterialer de vel ger samt hvil ke ret nings lin jer de føl ger når 
rot be hand le de ten ner skal kon trol le res over tid. Mål set nin gen med 
un der sø kel sen var å få in for ma sjon om hvil ke endodontiske be-
hand lings ru ti ner tann le ger i Tann hel se tje nes ten i Hor da land og 
Sogn og Fjordane har, og knyt te den ne in for ma sjon til de res ar-
beids er fa ring et ter endt grunn ut dan nel se (8).

Ma te ria le og me to de
Et web-ba sert pro gram (SurveyXact) ble brukt til å ut for me et spør-
re skje ma for elek tro nisk ut sen del se til 187 tann le ger i DOT i Hor-
da land (n=145) og Sogn og Fjordane (n=42). Spør re skje ma ble dis-
tri bu ert i feb ruar 2018 og to på min nel ser ble sendt ut for å nå 
ikke–res pon den ter. Del ta kel sen og da ta inn sam lin gen var ano nym.

Spør re skje ma et be stod av 35 spørs mål hvor en øns ket in for ma-
sjon om 1) del ta ker nes per so na lia (al der, kjønn og an tall år fra av-
slut tet grunn ut dan nel se), 2) hvor ofte tann le ge ne ut før te rot be-
hand ling og akutt trau me be hand ling i pri mæ re og per ma nen te 
ten ner og 3) kli nis ke pro se dy rer og be hand lings prin sip per in nen 
endodonti.

Spør re un der sø kel sen ble god kjent av Norsk Senter for forsk-
nings da ta (NSD) og ble gitt pro sjekt num mer 54620.

Sta tis tis ke ana ly ser
An tall år fra av slut tet grunn ut dan nel se ble delt i to grup per; 1–12 år 
(grup pe 1) og 13–42 år (grup pe 2). An tall år ble knyt tet til tann le-
gens al der og ville kun ne re flek te re tann le gens ar beids er fa ring. 
Tann le ger i grup pe 1 ble brukt som re fe ran se grup pe for sam men-
lig nen de ana ly ser. The Mann-Witney U test og Kji-kva drat test ble 
brukt til å sam men lig ne grup pe ne.

Re gre sjons ana ly ser (odds ra tio, OR; 95  % kon fi densin ter vall, 
KI) ble brukt til å un der sø ke hvil ken rol le ar beids er fa ring had de på 
kli nis ke pro se dy rer og be hand lings prin sip per. Det ble vur dert om 
al der var en mu lig ko va ri at, men det ble be stemt å ikke in klu de re 
den ne fak to ren i vi de re ana ly ser på grunn av god sam men heng 
med an tall år fra av slut tet grunn ut dan nel se.

Sig ni fi kans ni vå ble satt til 5 %.
Til alle sta tis tis ke ana ly ser ble pro gram met STATA (ver sjon 14.0; 

Stata Corp., Col le ge Sta ti on, TX) brukt.

Re sul ta ter
Av to talt 187 tann le ger som ble in vi tert tak ket 139 ja til å del ta, noe 
som ga en del ta gel se på 74,3 %. Ni av del ta ger ne opp ga at de ikke 
ut før te endodontisk be hand ling og ble der for ikke in klu dert i ana-
ly se ne, slik at svar fra 130 tann le ger ble ana ly sert.

Bak grunns in for ma sjon om del ta ger ne
Over sikt over del ta ger ne og de res bak grunns in for ma sjon fin nes i 
ta bell 1. Det var flest kvin ner som del tok og ut gjor de 76 % av alle 
del ta ger ne. Litt mer enn halv par ten av del ta ger ne (54,6 %) var un-
der 40 år gam le. I Sogn og Fjordane fyl ke var den ne an de len noe 
høy ere enn i Hor da land (73,5 % ver sus 47,9 %, p = 0,008). Fle re 
tann le ger i Sogn og Fjordane had de også av slut tet grunn ut dan nin-
gen se ne re enn tann le ge ne i Hor da land (p = 0,023) (ta bell 1).

De fles te tann le ge ne (80,8 %) had de fått sin ut dan nel se i Norge.

Hyp pig het av endodontisk be hand ling
I ta bell 2 opp sum me res vi hyp pig he ten av endodontiske pro se dy rer 
og for akutt trau me be hand ling. De al ler fles te tann le ge ne (95,2 %) 
an slo at de ut før te endodonti på barn un der 18 år sjeld ne re enn en 
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gang per uke. Noe hyp pi ge re ble det ut ført endodontisk be hand ling 
på voks ne over 18 år hvor 34,1 % av tann le ge ne rap por te re at de 
ut før te rot fyl lin ger ukent lig el ler dag lig (ta bell 2). Tann le ge ne i 
Sogn og Fjordane rap por te re at de be hand let fær re med akutt trau-
me per. år enn i Hor da land (p = 0,029). Me di an for an tall trau me-
be hand lin ger år lig for beg ge fyl ker var 10 (5–30) (ta bell 2).

Det var flest tann le ger i grup pe 1, som hyp pig ut før te trinn vis 
eks ka ve ring både på pri mæ re og per ma nen te ten ner, samt at de of-
te re ut før te di rek te pul pa kap ping på mel ke ten ner (ta bell 2). Det var 
fle re tann le ger som rap por ter te at de ut før te eks trak sjon på mel ke-
ten ner (31,7 %) enn per ma nen te ten ner (17,1 %) på grunn av endo-
dontiske pro ble mer.

Endodontiske be hand lings ru ti ner
Det å ha god asep tikk un der endodontisk be hand ling er vik tig for å 
opp nå gode be hand lings re sul ta ter. Det ble der for spurt om ru ti ner 
ved bruk av koferdam. Tann le ge ne i grup pe 2 bruk te det sjeld ne re 
enn tann le ge ne i grup pe 1 (OR=0,09, 95 % KI: 0,02–0,43) (ta bell 3). 
Om kring halv par ten av tann le ge ne opp ga pa si ent re la ter te pro ble-
mer som ho ved år sak til at de ikke valg te å bru ke koferdam, og fle re 
tann le ger i grup pe 1 opp ga tek nis ke pro ble mer som år sak (ikke sig-
ni fi kant) (ta bell 3).

Leng den av ar beids er fa ring på vir ket hvil ken tro tann le ge ne 
had de på koferdams be tyd ning for be hand lings ut fall. Fjor ten 
tann le ger svar te ikke på det te og ble der for eks klu dert fra det te 
spørs må let. Tann le ge ne i grup pe 2 had de minst tro på at koferdam 
had de be tyd ning (OR 4,41; 95 % KI 1,39–13,99) og var mer uenig i 

at koferdam ga bedre til gang til ar beids om rå det (OR=0,19, 95 % 
KI: 0,03–1,05) (ta bell 3).

El le ve del ta ge re svar te ikke på spørs mål om in stru men te rings-
me to der og ble der for ute latt fra de føl gen de ana ly se ne. Så man ge 
som 90 av 119 bruk te ma ski nel le utrensningssystemer ved endo-
dontisk be hand ling, og det re si pro ke sy ste met Wave One® var det 
mest bruk te sy ste met (79,6 % i grup pe 1 og 53,3 % in grup pe 2). 
Protaper®-sy ste met var også fore truk ket av man ge i grup pe 2.

To tred je de ler av res pon den te ne opp ga at de ru ti ne mes sig bruk-
te elek tro nisk apekslokator til å be stem me rense leng de un der endo-
dontisk be hand ling, og her var det in gen for skjell mel lom grup pe ne 
(data ikke vist).

De fles te tann le ge ne (90,8 %) bruk te fle re ir ri ga sjons løs nin ger 
hvor en lav kon sen tra sjon av NaOCL (0,5–1 %) og 17 % EDTA var 
mest brukt. Mel lom se an se ne bruk te 93,2 % av tann le ge ne Ca(OH)2 
som rot ka nal-inn legg og de fles te fore trakk IRM som mid ler ti dig 
fyl lings ma te ria le, en ten ale ne el ler i kom bi na sjon med and re ma te-
ri a ler som glassionomer se ment el ler Cavit®) (data ikke vist).

Rønt gen ru ti ner
Del ta ger ne ble også spurt om rønt gen ru ti ner ved endodontisk be-
hand ling. I DOT i Sogn og Fjordane bru kes det fos for pla te som 
skan nes, mens det i Hor da land bru kes sen sor med led ning. Det var 
stør re til freds het med rønt gen sy ste met i Sogn og Fjordane enn i 
Hor da land (p = 0,001). Det var også en stør re an del av tann le ge ne i 
Sogn og Fjordane som ofte el ler all tid opp ga at de bruk te Eggenhol-
der ved endodontisk be hand ling enn i Hor da land (80,7 % ver sus 

Ta bell 1.  Bak grunns in for ma sjon om del ta ger ne

Antall (N) med prosent Fylke

i parentes Alle
N = 130

Hordaland
N = 96

Sogn og Fjordane
N = 34

P verdi

Menn 31 (23,9) 21 (22,1) 10 (29,4) 0,392

Alders gruppe

≤39 år 71 (54,6) 46 (47,9) 25 (73,5) 0,008

40–59 år 43 (33,1) 39 (40,6) 4 (11,8)

≥60 år 16 (12,3) 11 (11,5) 5 (14,7)

Utdannelse 0,213

Norge 105 (80,8) 80 (83,3) 25 (73,5)

Utenfor Norge 25 (19,2) 16 (16,7) 9 (26,5)

Tid fra avsluttet eksamen 0,023

≤ 12 år 74 (56,9) 49 (51,0) 25 (73,5)

> 12 år 56 (43,1) 47 (49,0) 9 (26,5)

Pro sent ( %) be reg nes ut fra an tall del ta ge re.
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52,9 %, p < 0,01). I Hor da land var det fle re tann le ger som opp ga at 
pa si en ten ofte el ler all tid holdt fil men selv (71,2 % ver sus 25,7 %, p 
< 0,001). Tann le ge ne med lengst er fa ring (grup pe 2) bruk te sjeld ne-
re «masterpointbilde» (OR=0,05, 95 % KI: 002–0,19) sam men lig net 
med tann le ger med mind re er fa ring (grup pe 1). In gen and re for-
skjel ler ble fun net i rønt gen bruk re la tert til ar beids er fa ring.

Kon troll ru ti ner
De fles te tann le ge ne gjor de re gel mes sig kon trol ler et ter endodon-
tisk be hand ling og de va ri er te i tid fra in nen et år (21,7 %) til opp til 
3 år (17,4 %), mens 33,1 % opp ga at de fulg te pa si en te ne opp inn til 
de var symp tom frie. Det var en ten dens for tann le ger i grup pe 2 til 
å kon trol le re enda leng re enn i 3 år, men det te var ikke sig ni fi kant 
mel lom de to grup pe ne.

Bruk av an ti bio ti ka
I de siste åre ne har det vært fo ku sert mye på re si stens ut vik ling ved 
bruk av an ti bio ti ka. Der for ble noen spørs mål om an ti bio ti ka in klu-
dert i spør re skje ma et. Det var for skjell mel lom grup pe ne når det 
gjaldt in di ka sjo ner for bruk av an ti bio ti ka (ujus tert, p = 0,028). Gle-
de lig var det at in gen av tann le ge ne opp ga at de bruk te an ti bio ti ka 
til be hand ling av pul pitt. Noen få tann le ger rap por ter te at de fore-
skrev an ti bio ti ka ved akutt api kal pe rio don titt uten fe ber, og det var 
flest av dis se i grup pe 2 (12,4 ver sus 3,0 %). De fles te tann le ge ne 
fore skrev an ti bio ti ka i for bin del se med periapikal ab scess med fe-
ber (92,4 % and 85,7 % i grup pe 1 og 2, hen holds vis).

Når det ble for skre vet an ti bio ti ka var det helst smal spekt ret an-
ti bio ti ka og bred spek tret ble sjel den el ler nes ten ald ri be nyt tet. Det 
var in gen for skjel ler mel lom grup pe ne når det gjaldt ty per av brukt 
an ti bio ti ka.

Ta bell 2.  Endodontiske pro se dy rer 

Hyppighet av endodontiske prosedyrer
Antall (N) med prosent i parentes

Alle
N =130

Gruppe 1
N = 74

Gruppe 2
N = 56

P verdi*

Endodontisk behandling hos pasienter <18 år 0,165

Daglig eller flere ganger/uke 6 (4,8) 5 (7,3) 1 (1,8)

<1 gang/uke 118 (95,2) 64 (92,7) 54 (98,2)

Manglende svar 6 5 1

Endodontisk behandling hos pasienter >18 år 0,288

Daglig eller flere ganger/uke 42 (34,1) 26 (38,25) 16 (29,1)

<1 gang/uke 81 (65,9) 42 (61,8) 39 (70,9)

Manglende svar 7 7 1

Trinnvis ekskavering i primære tenner 0,017

Aldri/sjelden 76 (62,3) 36 (52,9) 40 (74,1)

Ofte 46 (37,7) 32 (47,1) 14 (25,9)

Manglende svar 8 8 3

Direkte pulpakapping i primære tenner 0,045

Aldri/sjelden 110 (92,4) 60 (88,2) 50 (100,0)

Ofte 9 (6,9) 8 (11,8) 1 (2,0)

Manglende svar 11 8 3

Trinnvis ekskavering i permanente tenner 0,025

Aldri/sjelden 60 (48,8) 27 (39,7) 33 (60,0)

Ofte 63 (51,2) 41 (60,3) 22 (40,0)

Manglende svar 7 6 -

Antall akutte traumepasienter (siste år) 0,813

Median (IQR) 10 (5–30) 10 (5–30) 10 (5–20)

IQR: interquartile ran ge
Grup pe 1: del ta ger ne med av slut tet eks amen ≤ 12 år. Grup pe 2: del ta ger ne med av slut tet eks amen > 12 år.
Pro sent ( %) be reg nes ut fra an tall sva re re. An tall del ta ger ne som ikke svar te på spørs mål (mang len de svar) er gitt for hver ana ly se.
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Hen vis nings ru ti ner og fag lig opp da te rings be hov
Ho ved år sa ker til at en valg te å hen vi se pa si en ter for spe sia list be-
hand ling var 1) tek nis ke ut ford rin ger 2) man gel på ut styr på kli nikk 
el ler 3) en kom bi na sjon av beg ge.

Til sist ble tann le ge ne spurt om de var in ter es sert i hands-on 
kurs i endodonti. Til det meld te fær re tann le ger i grup pe 2 at de var 
in ter es sert enn i grup pe 1(OR=0,16, 95 % KI: 0,05–0,52).

Dis ku sjon
I den ne stu di en ble det un der søkt for hyp pig het og ru ti ner av og 
ved endodontisk be hand ling blant tann le ger i Den of ent li ge 
tann hel se tje nes ten i to Vest lands fyl ker. Det er lite in for ma sjon 
om hva som bru kes et ter at stu den te ne ut eks ami ne res fra sine læ-

re ste der og om de end rer ru ti ner etter hvert som det kom mer nye 
ret nings lin jer og nye hjel pe mid ler. De fles te av tann le ge ne var ut-
eks ami nert i Norge og har føl ge lig fulgt stort sett de sam me læ re-
pla ne ne i endodonti. Spør re un der sø kel sen vis te at det var fle re 
yng re og re la tivt ny ut dan ne de tann le ger i Sogn og Fjordane enn i 
Hor da land.

Ma jo ri te ten av tann le ge ne ut fø rer ikke endodontisk be hand ling 
dag lig, men når de gjor de det var det oft est voks ne pa si en ter de be-
hand let. Tann le ge ne med lengst er fa ring gjor de mind re trinn vis 
eks ka ve ring i både mel ke tann sett og i per ma nen te ten ner. De gjor-
de også mind re pulpaoverkapping av mel ke ten ner og sam let kan 
det te tyde på at de be hand ler fær re mel ke ten ner med dyp ka ri es 
enn de yng re tann le ge ne.

Ta bell 3.  Kofferdam un der endodontisk be hand ling: bruk og hold nin ger.

Antall (N) med prosent i parentes Gruppe 1
N = 74 

Gruppe 2
N = 56

OR
(95 % KI)

Kofferdam bruk 

Aldri/Sjelden 2 (3,0) 14 (25,5)
0,09 (0,02–0,43)

Ofte/Alltid 65 (97,0) 41 (74,5)

Manglende svar 7 1

Enighet med følgende utsagn

1. «Bruk av kofferdam påvirker ikke det endodontiske behandlingsresultatet»

Uenig 55 (91,7) 29 (69,1)
4,41 (1,39–13,99)

Enig 5 (8,3) 13 (30,9)

Manglende svar 14 14

2. «Kofferdam muliggjør enklere adgang til operasjonsområdet under 
endodontisk behandling»

Uenig 2 (3,2) 6 (13,6)
0,19 (0,03–1,05)

Enig 61 (96,8) 38 (86,4)

Manglende svar 11 12 

3. «Kofferdam reduserer slimhinneskader under endodontisk behandling» 

Uenig 3 (5,9) 7 (18,9)
0,24 (0,05–1,09)

Enig 48 (94,1) 30 (80,1)

Manglende svar 23 19

Årsaker til at en ikke bruker kofferdam under endodontisk behandling* Relativ risk ratio
(95 % KI)

Pasientrelaterte problemer (f.eks. pasient vegrer seg) 7 (43,7) 20 (58,8) 1ref

Teknisk vanskelig 5 (31,3) 5 (14,7) 0,32 (0,06–1,62)

Bruk av alternative metoder (f.eks. bruk av bomullsruller) 4 (25,0) 9 (26,5) 0,78 (0,17–3,57)

Manglende svar 9 2

OR: odds ra tio; KI: kon fi dens in ter vall
Grup pe 1: del ta ger ne med av slut tet eks amen ≤ 12 år. Grup pe 2: del ta ger ne med av slut tet eks amen > 12 år.
Pro sent ( %) be reg nes ut fra an tall sva re re. An tall del ta ger ne som ikke svar te på spørs mål (mang len de svar) er gitt for hver ana ly se.
* I alt, 67 del ta ger ne (49 fra grup pe 1 and 18 fra grup pe 2) rap por ter te at de all tid bru ker kofferdam og der for ble eks klu dert fra dis se ana ly se ne.
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Trinn vis eks ka ve ring har i ran do mi ser te kli nis ke for søk vist seg 
å være en be hand lings form som gir bi drar til å unn gå pul pa eks po-
ne ring og be va re pulpavitalitet, noe som fo re byg ger ut vik ling av 
api kal pe rio don titt (9). For skjel len i be hand lings til nær ming mel-
lom al der/yr kes er fa ring kan kan skje for kla res med at prin sip pet ble 
inn ført re la tivt sent i gjel den de ret nings lin jer an vendt på uni ver si-
tets kli nik ke ne (10). Det kan hel ler ikke ute luk kes at er far ne tann le-
ger vel ger å leg ge igjen noe ka ri es i den dy pes te de len (del vis eks ka-
ve ring) og har er fa ring med at det te fun ge rer bra. Det er etter hvert 
blitt evi dens for at del vis eks ka ve ring i unge per ma nen te ten ner har 
høy ere suk sess rate enn trinn vis eks ka ve ring (11) men det er rap-
por tert be hand lings va ria sjo ner hos all menn tann le ger når det gjel-
der dyp ka ri es be hand ling (12).

Koferdam var hyp pig brukt av tann le ge ne i vårt ut valg (86,9 %) 
sam men lig net med til sva ren de stu di er. I en ny stu die fra Dan mark 
var det bare 29,0 % av all menn tann le ge ne som opp ga at de bruk te 
koferdam (13). Stu di er fra hen holds vis In dia (14) og Sau di Ara bia 
(15) var tal le ne enda la ve re med bare hen holds vis 27 % og 21 %. I 
en spør re un der sø kel se fra Norge som om fat tet svar fra 105 all-
menn tann le ger fra både of ent lig og pri vat sek tor, rap por ter te 
81,0 % at de all tid el ler ofte bruk te koferdam (16). Sam let vi ser det-
te at nors ke tann le ger er flin ke til å be nyt te koferdam. Det er og 
gle de lig å se at i vår stu die at unge tann le ger bru ker koferdam hyp-
pi ge re enn sine mer er far ne kol le ga er. En slik for skjell ble ikke på-
vist i en stu die av Myr haug et al (16). Det er mu lig at et høyt an tall 
av tann le ge ne med re la tivt kort yr kes er fa ring, 74 av 130 had de 
mind re enn 13 års er fa ring, bi drar til den ne for skjel len i stu di en. 
Vi de re vis te det seg at den ne grup pen også had de ster ke re tro på at 
det å bru ke koferdam had de en po si tiv ef ekt på be hand lings ut fal-
let og ga bedre ar beids for hold. Det te er i tråd med hva and re også 
har fun net (13).

De fles te tann le ge ne som ble spurt, bruk te ma ski nell utrensing 
og apekslokator. Det te sy nes å vise at nye hjel pe mid ler blir tatt i 
bruk uav hen gig av al der og er fa ring. I en stu die fra Dan mark fant 
en det mot sat te, hvor all menn prak ti ke re med lengst er fa ring ikke 
adap ter te like godt til nye hjel pe mid ler som sine mer uer far ne kol-
le ga er (13). Blant tann le ge ne som svar te var det WaveOne® som var 
det mest fore truk ne ma ski nel le utrensingssystemet. Fle re av tann le-
ge ne i grup pe 2 rap por ter te at de bruk te Bio Race®- el ler ProTaper 
®-sy ste met enn i grup pe 1. Det te er kan skje ikke over ras ken de da 
re si pro ke sy ste mer re la tivt ny lig har blitt in tro du sert og un der vi ses 
ved våre læ re ste der.

Gode rønt gen ru ti ner ved endodontisk be hand ling er vik tig for 
et godt slutt re sul tat. Våre re sul ta ter vi ser at de yng ste tann le ge ne er 
bedre til å føl ge opp gjel den de ret nings lin jer for rønt gen opp tak un-
der be hand lings pro ses sen enn de eld re, men det te var bare sig ni fi-
kant for skjel lig for masterpoint-bil de opp tak. Bruk av apekslokator 
ble i gjen nom snitt brukt av 66,1 % av alle tann le ge ne og det var in-
gen sam men heng med ut dan nings år.

For grei nin ger i rot ka nal sy ste met og den ti nets struk tur gjør at 
des in fek sjon er vik tig. Ir ri ga sjon med NaOCl har en an ti mik ro bi ell 
ef ekt og bru kes for å fjer ne mik ro bi ell bio film. De fles te tann le ge ne 
i den ne stu di en an vend te ir ri ga sjons mid ler med lave kon sen tra sjo-
ner av NaOCl (0,5–1 % kom bi nert med EDTA til fjer ning av smø-
re laget). Kal si um hyd rok sid ble van lig vis brukt til inn legg mel lom 
se an ser og oft est kom bi nert med IRM som mid ler ti dig fyl ling. Det-
te sam men fal ler med en tid li ge re stu die fra Norge hvor de også rap-
por te rer til sva ren de funn (16). I til legg svar te en over vei en de del av 
tann le ge ne i de to vest lands fyl ke ne at de for holdt seg til na sjo na le 
ret nings lin jer når de ble spurt om bruk av an ti bio ti ka til å be kjem pe 
endodontiske in fek sjo ner (17). Det sam me gjel der ret nings lin jer 
med hen syn til kon troll ru ti ner et ter ut ført rot be hand ling (7).

Stu di en vis te at de yng ste tann le ge ne som var se nest ut dan net, 
også var mer in ter es sert i kurs i endodonti enn sine eld re kol le ga er. 
Det kan bety at det er de som fin ner endodontisk be hand ling mest 
ut ford ren de og /el ler at de er mer åpne for å mot ta ny kunn skap.

Kon klu sjon
Den ne stu di en vi ser at tann le ger i DOT i Norge stort sett føl ger 
gjel den de ret nings lin jer for endodontisk be hand ling, og at de tar i 
bruk nye hjel pe mid ler. Tann le ge ne med kor test er fa ring ser ut til å 
bru ke koferdam hyp pi ge re og føl ger nøye re ret nings lin jer for rønt-
gen opp tak. De ut fø rer også mer trinn vis eks ka ve ring i beg ge tann-
sett og be hand ler mer dyp ka ri es i mel ke ten ner enn de mer er far ne 
tann le ge ne.

Takk
Un der sø kel sen ble ut ført i Hor da land og Sogn og Fjordane i 2018. 
De to fyl ke ne ble til Vest lands fyl ket 01.01.2020. For fat ter ne vil tak-
ke tann le ge ne i Den of ent li ge tann hel se tje nes ten i Hor da land og 
Sogn og Fjordane som del tok i spør re un der sø kel sen samt Acta 
Odontologica Scandinavica som har til latt se kun dær pub li se ring av 
stu di en.
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ENG LISH SUM MA RY

Bletsa A, Iden O, Sulo G, Berg green E.

Work ex pe ri en ce in flu ences treat ment ap proaches in endodontics: a ques ti on nai re sur vey among dentists in Wes tern Norway

Nor Tannlegeforen Tid. 2020; 130: 602–8

We aimed to col lect in for ma ti on on endodontic treat ment proce-

dures among dentists in the pub lic den tal ser vi ce (PDS) in two 

counties in Wes tern Norway and rela te this in for ma ti on to their 

work ex pe ri en ce. A sur vey com prised of 35 ques tions re lated to 

per so nal in for ma ti on, fre quen cy of endodontic treat ment, endo-

dontic procedures and treat ment principles was dis trib uted elec-

tronically to 187 dentists. The re sponse rate was 74  %, and 130 

dentists par tic i pated. Among them, 57.0 % had com plet ed their 

ed u ca tion less than 13 years ago, and al most all were be low 39 

years old (95 %). The ma jor i ty (81.0 %) had grad u ated in Norway. 

Stepwise caries ex ca va tion in both dentitions and di rect pulp cap-

ping in pri mary teeth were more fre quent ly per formed by dentists 

with less than 13 years from gra dua ti on. Rou ti ne use of rub ber 

dam was high among the responders (87  %). However, rub ber 

dam use and radiograph uptakes were more fre quent among the 

youn ger dentists. The ma jor i ty used ro ta ry in stru men ta ti on sy-

stems and fol lowed the current guide li nes for use of antibiotics. In 

ge ne ral, dentists in PDS fol low the current endodontic treat ment 

guide li nes. However, it seems that the more re cent ly grad u ated 

dentists perform more endodontic procedures and tend to ad here 

more to the taught principles re gard ing rub ber dam use and radi-

ograph uptakes.




