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Skador på tänder är, näst ef-
ter nerv-, skelett- och infektions-
skador, den vanligaste kompli-
kationen i samband med olika
typer av operativa ingrepp.

I en mindre del av fallen har
tandskador uppkommit på grund
av ingrepp i munhåla–svalg eller i
form av bitskador vid fiberendo-
skopier, men i flertalet fall är det
fråga om skador i samband med
intubationsnarkos.

Framtänder i överkäken skadas van-
ligen genom kontakten med laryngo-
skopet så att större eller mindre flisor av
tanden slås av eller att det uppstår tvär-
frakturer i kronan. De mindre vanliga
rotfrakturerna missas ibland initialt,
men de ger i allmänhet tidigt smärtor.

Om det är fråga om rotfyllda tänder
uppstår dock symtom på rotfraktur först
efter en tid, och då på grund av kompli-
kationer i form av bendestruktion eller
infektion. Partiella eller totala frakturer
är även vanliga i artificiella kronor.
Porslinet splittras och kvar finns endast
den vitala dentinpelaren eller metallen
vid metallburna kronor.

Vid skada på molarer anses att s k
kuspfrakturer någon gång kan uppstå i
samband med intubation, medan ge-
nomgående frakturer, som ofta är längs-
gående ner mot området mellan rötter-
na – furkationen, anses uppstå genom
kraftig ihopbitning under uppvaknan-
det. Detsamma gäller när sidokonstruk-
tioner lossnat i samband med narkos.

184 fall anmäldes 1995
Under år 1995 anmäldes 184 fall av

tandskador av denna senare typ till Pa-

tientförsäkringen, varav 92 (50 procent)
fick ersättning. Skadorna orsakas i de
flesta fallen av att larynxingången är
svår att identifiera och att tryck från la-
ryngoskopet leder till fraktur eller luxa-
tion på en eller flera framtänder i över-
käken. Vid skador på »friska» tänder er-
håller i sådana fall patienten ersättning. 

Skador på tänder kan även uppstå se-
nare under narkosen genom att patien-
ter under uppvaknandet biter kraftigt,
eventuellt mot svalgtub.

Undvikbara skador ersätts 
Vid Patientförsäkringen har man vid

bedömning av dessa skador strävat efter
att få villkoren standardiserade, men de
knapphändiga anteckningarna i narkos-
journalen räcker inte alltid som under-
lag för att följa en uppsatt mall. I prin-
cip bedöms dock skadan som möjlig att
undvika om tänderna är friska och ej la-
gade, och patienten får då ersättning.

Ju sämre tänderna är och ju svårare
intubationen har varit, desto mer ound-
viklig anses skadan vara. Vid akuta in-
grepp på en svårt sjuk patient anses
tandskadan ofta vara oundviklig, me-
dan vid elektiva ingrepp skadan oftare
borde kunna undvikas genom att man
då har tid på sig att genomföra även en
svår intubering eller att använda alter-
nativa metoder.

Hälften av de 184 patienterna hade
inte fått ersättning för tandskadan. Or-
sak till att ersättning avböjts var i 45 fall
att skadan bedömts vara oundviklig på
grund av att patienten varit svårintube-
rad eller att tänderna varit karierade el-
ler lösa. I sex fall gjordes intubationen i
en nödsituation och skadan var därför
oundviklig, och i tre fall fanns inget
samband mellan intubation och tand-
skadan. I 24 fall erhöll patienterna in-
gen ersättning eftersom tandläkar-
kostnaden ej översteg minimibelop-
pet, som för närvarande är 1 000 kr.

Fyra fallbeskrivningar
Att dessa bedömningar kan vara svå-

ra och att beslutet ibland kan diskuteras,
illustreras av följande fall som samtliga
bedömts som ej ersättningsberättigade.

Svårintuberad patient.En 51-årig
man opererades för navelbråck i intuba-
tionsnarkos. Han var svårintuberad,
varför tre intubationsförsök fordrades

innan tuben kom på plats. Två veckor
senare sökte patienten tandläkare för en
tvärfraktur på tand 11. Tandläkaren
fann en tvärfraktur på halva kronhöj-
den. Tanden var tidigare lagad med två
mindre plastfyllningar. Frakturen åtgär-
dades med porslinskrona. 

Skadan bedömdes ha uppstått vid
den besvärliga intubationen. Den an-
sågs dock inte ha varit möjlig att undvi-
ka, eftersom insynen hindrades i sam-
band med intubationen.

Sköra tänder.En 59-årig man opere-
rades för diskbråck. Han var svårintu-
berad och en överkäksbrygga lossade
vid första intubationsförsöket. Tandlä-
karundersökning visade att patienten
hade svår parodontit i överkäken med
endast två fungerande tänder med en se-
mipermanent bro. Tandläkare hade tidi-
gare föreslagit behandling, men patien-
ten hade velat uppskjuta detta då han
ansåg att bron fungerade bra. 

Tandskadorna vid intubationen an-
sågs inte ha varit möjliga att undvika
med hänsyn till hans dåliga tandstatus
och den besvärliga intubationen.

Bitskada. En 60-årig kvinna skulle
opereras för diafragmabråck. Intubatio-
nen vållade inga problem. Några tim-
mar efter operationen lossade tand 16 i
överkäken. Man har vid Patientförsäk-
ringen bedömt att den skadade tanden
satt alltför långt bak för att ha skadats av
laryngoskopet i samband med intuber-
ingen. Tandskadan har sannolikt inträf-
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fat i samband med uppvaknandet, då det
är vanligt att man biter ihop kraftigt. Så-
dana skador är inte möjliga att undvika.

Inget samband. En 56-årig man ope-
rerades för blåscancer i intubationsnar-
kos. Inga intubationssvårigheter och in-
gen tandskada noterades.

Vid besök hos tandläkare ett halvår
senare konstaterades en längsfraktur i
roten på tand 15. Det fanns inga patolo-
giska förändringar i omgivande benväv-
nad, vilket talar för att frakturen var
färsk. Om frakturen uppstått vid intuba-
tionen borde patienten fått smärtor om-
gående.

Ersättning eller ej? Läkare 
och tandläkare tycker olika
Tandläkare och anestesiologer ser

ofta olika på om dessa skador är ersätt-
ningsberättigade eller inte. Det kan vara
svårt för anestesiologer att bedöma
tandstatus både före och efter narkosen,
och bedömningen låter sig ofta göras
först sedan man granskat tidigare och
aktuella tandläkarjournaler. Det är
dessutom ofta svårt för patientens tand-
läkare att förstå att tandskador under
narkos kan uppstå på annat sätt än ge-
nom intubation.

Förlust av tänder ersätts med 3000
kr per tand, en ersättning som reduceras
hos äldre personer och vid sämre tand-
status. Till detta kommer ersättning för
behandlingskostnader, som vid brokon-
struktioner ofta betyder patientavgifter
på 10000 kr och vid implantatbehand-
ling 30000 kr. Slutligen kan patienten
få ersättning för smärtsamma tandbe-
handlingar, f n 190 kr per behandling.

Tandskydd rekommenderas
Det finns således flera orsaker till att

friska tänder skadas i samband med in-
tubation – oaktsamhet eller ovana hos
den som utför åtgärden, trånga förhål-
landen i munhåla och svalg eller ett
nödvändigt risktagande för att kunna
genomföra en livräddande intubation.

Hur skall då antalet tandskador vid
narkos minskas? Viktigt är att granska
och dokumentera eventuella brister i
tandstatus inför en operation och att in-
formera patienter när man bedömer att
ökad risk för skada på tänder föreligger. 

Detta borde helst göras redan vid en
preoperativ bedömning i god tid före
operationen. Det finns även en del mät-
metoder för att bedöma om patienten är
svårintuberad, men tyvärr är de inte
speciellt tillförlitlig a.

På narkosavdelningarna finns till-
gång till sk standardtandskydd, men
dessa används sällan eftersom de är
skrymmande och därigenom snarare
försvårar intubationen. Det finns där-
emot möjlighet för patienten att skaffa
sig ett individuellt utformat tandskydd
av mjukplast antingen genom den egna

tandläkarens försorg eller sjukhusets
tandläkare. Dessa kan göras tunna (2–3
mm) och de hindrar därför knappast sik-
ten. Priset för skyddet är drygt 400 kr
per käke. En tandläkare som gjort en
brokonstruktion och känner till att pati-
enten skall operereras i narkos borde fö-
reslå att ett sådant tandskydd utformas.

Skydda fasta proteser
Fasta proteser i överkäken kan det

vara speciellt angeläget att utrusta med
skydd, eftersom även mindre skador på
dessa eller på fästet kan kräva kostsam-
ma reparationer.

Fallbeskrivning: 45-årig kvinna ge-
nomgår gynekologisk operation i intu-
bationsnarkos utan problem. Efteråt
märker hon att bryggan i överkäken sit-
ter löst. Detta beror på fraktur i tand 22
och att bron lossat från stödet i tand 11.
Kostnaden för preliminära åtgärder är
7 500 kr och troligen måste även bryg-
gan bytas ut. Kostnader, utöver »ka-
rensbeloppet» på 1000 kr, ersätts av
försäkringen.

I samband med narkos tar man ofta
ut sk partialproteser även om de är väl-
retinerade. Detta utsätter restbettet för
kraftigt tryck. Sådana proteser och sk
avtagbara broar av typ konusbroar kan
man med fördel låta sitta kvar under in-
tubationen.

Fiberoptik ett alternativ
Det har alltid funnits idéer och tekni-

ker för att utföra mer eller mindre blin-
da intuberingar, dvs utan laryngoskopi.
Ingen av dessa tekniker är dock gene-
rellt användbar. Ett annat sätt är att an-
vända sk larynxmask i stället för att in-
tubera, men denna metod lämpar sig i
allmänhet inte vid laparotomier efter-
som tätningen vid larynxingången kan
vara bristfällig.

På senare tid rekommenderas att fi-
beroptik används. Om intubationssvå-
righet är känd sedan tidigare kan denna
metod användas vid elektiva ingrepp,
eventuellt med hjälp av öron-, näs- och
halsläkare.För att klara av oförutsedda
intubationsproblem med hjälp av fiber-
endoskopi krävs beredskap både vad
gäller instrument och kunskap. Utbild-
ning för anestesiologer i denna teknik
har startats, exempelvis på Karolinska
sjukhuset. 

Målet – inga skador alls 
Tandskador i samband med opera-

tioner är idag ett betydande problem för
sjukvården, Patientförsäkringen och
patienterna. Det borde dock finnas goda
möjligheter att i framtiden reducera an-
talet tandskador i samband med intuba-
tionsnarkos, och bortsett från situa-
tioner där intubationen görs vid kata-
stroftillstånd, måste målet vara att helt
undvika dem. •
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MISSÖDEN
MISSTAG

MISSBRUK
i sjukvården

Vad händer i slutna rum då
läkare blir problem? Hur lö-
ser man konflikter vid mis-
söden i vården? Vem kan
ge ett bra stöd till anmälda
läkare?
Under 1994–95 publice-
rade Läkartidningen 21
artiklar om problemläkare,
läkarproblem, ansvarsfrå-
gor och patientförsäkring-
en. De har nu samlats i ett
80-sidigt häfte, som kan 
beställas med kupongen
nedan.
Pris 75 kronor. Vid 11–50
ex 67 kronor, vid högre upp-
lagor 63 kronor/exemplar.
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