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Det är inte alltid lätt att vara en god terapeut. 
Det gäller generellt, och inte minst inom områ-
dena parodontologi och implantologi. Avsikten 
med våra två artiklar (i detta och nästkommande 
nummer av Tandläkartidningen) är att låta dig 
få fundera och reflektera över hur du skulle ta 
dig an de fyra patientfall vi presenterar före (ar-
tikel 1) och efter (artikel 2) utförd och uppföljd 
behandling. 

Grundfrågan är: Ska vi försöka behålla tän-
der eller ta bort och ersätta med implantat eller 
konventionell broprotetik? Följdfrågorna blir: 
Vilken behandling kan anses rimlig för att nå ett 
gott resultat? Gott resultat för vem? Och vad får 
det kosta?

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vux-
entandvård [1] anger bland annat vad tandvården 
bör erbjuda, bör undvika att erbjuda respektive 
inte bör erbjuda, inkluderande en prioriterings-
siffra (1–10) samt som tillägg »icke göra« och 
»FoU« (enbart inom forskning och utveckling). 
Vidare lyfts ett antal kunskapsluckor fram, det 
vill säga områden där det ännu saknas gott ve-
tenskapligt underlag för evidens. 

Alla fattar vi beslut i vår kliniska verksamhet, 
som inte är strikt evidensbaserade utan grundas 
på egen (god) klinisk erfarenhet. Sådan är vår 
kliniska vardag. Hur upplevs detta dilemma av 
dig?

 
fyra patientfall presenteras
Vår avsikt är att stimulera dig till eget tankearbe-
te med dessa fyra patientfall. Vi upplever att det 
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SAMMANFATTAT Här presenteras 
fyra fallbeskrivningar av patienter 
med parodontitskadade tänder.  
I denna artikel får du möjlighet att 
fundera kring och terapiplanera 
problemtänder anteriort om mola-
rer. I nästa nummer av Tandläkar-
tidningen redovisar vi patientfallen 
efter behandling och uppföljning.

finns stora inneboende problemställningar i alla 
patientfall, och vi hoppas att du ska bli tillräckligt 
intresserad att lösa fallen, även om fullständiga 
kliniska uppgifter saknas. Resonera gärna med 
kolleger eller gör dina behandlingsplaner på 
egen hand. 

I artikel 2 kommer våra lösningar att presen-
teras med en efterföljande diskussion. Redan nu 
bör du vara införstådd med att det inte finns ett 
givet svar. Känn därför inte frustration, enbart 
stimulans!
 
Hur vill du lösa fallen?
Vi har valt att begränsa beslutsproblematiken till 
tre huvudalternativ:
a) I vilka patientfall vill du försöka behålla origi-

naldelar, det vill säga klara de parodontalt ska-
dade tänderna? Vad behöver i så fall göras för 
att nå målet?

b) I vilka fall rekommenderar du extraktion och 
implantatprotetik? Hur kommer din behand-
lingsplan då att se ut?

c) I vilka fall rekommenderar du extraktion och 
konventionell protetik? Hur kommer din be-
handlingsplan då att se ut?

Vi har redovisat anamnes, status, diagnoser och 
patienternas egna önskemål på ett sätt som bör 
göra det möjligt för dig att aktivt välja något av 
huvudalternativen ovan. Du behöver inte redo-
visa för någon annan än dig själv, men det ligger 
givetvis ett värde i någon form av lokala, kolle-
giala (terapi)diskussioner. 

Vi delger inte vem av oss som står för respek-
tive patientfall för att undgå risk för oavsiktlig 
vägledande problemlösning. Fallen är hämtade 
från våra specialistkliniker i parodontologi och 
presenteras selekterat vad gäller text, röntgen- 
och färgbilder. 

Våra lösningar presenteras i nästa nummer av 
Tandläkartidningen.
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patientfall 1 
Remiss från allmäntandläkare för behandling av 
vertikal ficka 15 mesialt. Revisionspatient sedan 
många år vid aktuell klinik. Vid ny undersökning 
där upptäcktes av en slump en djup ficka med 
pus mesialt 15. Scaling utfördes, men med hänsyn 
till lesionens omfattning och att 15 både är viktigt 
brostöd och sista tand i höger överkäke, remitte-
rades patienten för vidare omhändertagande på 
parodontologikliniken. 

Anamnes
Patienten anser sig själv inte vara »fullt 
frisk«, medicinerar regelbundet med Capoten  
(ace-hämmare) mot förhöjt blodtryck samt Al-
ganex (nsaid) och Distalgesic (analgetikum) på 
grund av ledvärk sedan > 10 år. Tandköttsope-
rationer var utförda i båda käkarna drygt 20 år 
tidigare. Därefter hade hon fått »vanlig recidiv-
profylaxbehandling«, cirka en gång per år. Inga 
påtagliga tandbesvär de senaste åren förutom 
att en tand (i annan region) nyligen frakturerat. 
Patienten är inte själv medveten om någon brux-
ism. 
 
Status
64-årig kvinna, icke-rökare. Inget anmärknings-
värt upptäcks rent allmänt. Inga klara tecken 
på aktiv parodontit förutom vid 15 (mesialt 
fickdjup = 8 mm, klinisk tandfästeförlust = 9–11 
mm och blödning vid sondering, BoP+). Rönt-
gen visar vertikal bendefekt mesialt 15 (figur i).
Stödtanden 15 känns lätt mobil men inga tecken 
finns på traumatiserande ocklusion. Frontal kant 
i kant-bitning, liten abrasionsfacett 13 palatinalt. 
Upprepad sensibilitetstest 15 (elektrisk stimu-
lering) ger entydiga positiva svar. Röntgen visar 
vidare smala rotkanaler hos 15 samt en vid mar-
ginal vertikal bendefekt omfattande cirka 4/5 av 
rotlängden. 

 
Diagnos
Lokal kronisk parodontit samt 15 »parodontitis 
gravis et complicata«. 15 pulpa sana.

Patientens önskemål
Patienten är oerhört mån om att få behålla bron 
15–13, om möjligt. Detta innebär i sig, att det finns 
ett lika starkt önskemål att rädda 15. Hon upp-
ger inga ekonomiska hinder för »bästa möjliga 
behandling«. 
 
Vad göra?
Vad föreslår du? Fundera, diskutera och motivera. 

patientfall 2 
Remiss från allmäntandläkare för i första hand 
råd angående 15. Patienten hade sökt upp sin 
tandläkare på grund av »ömhet och mindre svull-
nad i tandköttet på utsidan av tanden bakom 
hörntanden i höger överkäke«. Undersökningen 
visade mycket djupa fickor vid både 15 (distalt 
och palatinalt) och 14 (distalt och mesialt), i 
mindre grad vid 17 mesialt. Det förelåg en stark 
misstanke om längsfraktur på 14 och patienten 
accepterade förslag om extraktion, men tandlä-
karen kunde inte planera protetisk ersättning av 
denna tand så länge status och prognos för 15 var 
oklar. Vid sensibilitetstest hade 15 svarat positivt 
och tandläkaren fann ingen solklar anledning att 
utföra endodontisk behandling. Det kunde inte 
heller verifieras några bettfysiologiska orsaker 
till skadorna. Parodontolog konsulterades per 
telefon och det beslöts om remiss till parodon-
tologikliniken. 
 
Anamnes
Patienten blev amalgamsanerad åtta år tidiga-
re, har nu »mått dåligt med diffus allmän sjuk-
domskänsla i drygt ett halvt år«, har något lågt 
blodtryck, tar inga mediciner utöver enstaka in-
somningstabletter vid behov. Hon tror inte själv 
att hon gnisslar tänder. Revisionspatient sedan 
många år, går på årliga kontroller hos sin tand-
läkare. 
 
Status
71-årig kvinna, icke-rökare. Inget speciellt an-
märkningsvärt förutom tydlig parodontal pato-
logi regio 15–14 inklusive svagt ödematös gingiva 
buckalt 15–14. 

Fickdjup (tand 15) 13 mm distalt och 11 mm pa-
latinalt, (tand 14) 11–12 mm distalt och mesialt, 
(tand 17 och 13) 7 och 5 mm mesialt respektive 
distalt. Samtliga angivna fickor uppvisar blöd-
ning vid sondering (BoP+). Tand 15 är mobil grad 
1 och 14 grad 2. 

Figur i. Patientfall 1: Vertikal bendefekt 15 mesialt 
vid baseline. 

»Resonera gärna med kolleger eller gör dina 
behandlingsplaner på egen hand.«



76

VETENSKAP & KLINIK 

tandläkartidningen årg 104 nr 7 2012

Röntgen (figur ii) visar vertikal bendefekt 15 
distalt, från margo upp till närheten av apex och 
sinus maxillaris. Diffust vidgad periodontalspalt 
15 apikalt. Tand 14 har två rötter, har vidgad pe-
riodontalspalt med en diffus radioluscens mesi-
alt (rotens mellersta 1/3), därutöver två otäta rot-
fyllningar. Vertikal bendefekt 17 mesialt (rotens 
cervikala 1/3). Tandsten noteras på några ställen. 

Diagnos
Lokal kronisk parodontit. 15 och 14 parodontitis 
gravis et complicata, 17 levis et complicata. 
 
Patientens önskemål
Patienten vill absolut att »tandvården gör vad 
den kan för att rädda så mycket som möjligt av 
hennes tänder i höger överkäke«. »Hon vill kosta 
på sig det!«

Vad göra?
Vad föreslår du? Fundera, diskutera och motivera. 

patientfall 3
Remiss från allmäntandvården på grund av ett 
flertal fickor 4  –6 mm, bensänkning motsvarande 
1/3 av rotlängden. Önskemål om fortsatt par-
odontal sanering och ställningstagande till 14 
samt eventuellt protetisk ersättning av restbettet.
 

Anamnes
Patienten går två gånger årligen till tandhygienist. 
Hon saknar sidotänder i kvadrant 2 men tycker att 
hon klarar sig bra utan protetisk ersättning där.  
Anser sig fullt frisk, tar inga mediciner, uppger 
sig vara spruträdd. Har slutat röka fyra månader 
tidigare. 
 
Status
62-årig kvinna med restbett 16–23 och närmast 
fullt betandad i underkäken. Normal käkrelation, 
krepitationer i vänster käkled, munslemhinnor 
utan anmärkning. 

Generellt rikligt med plack och tandsten. 
Mycket djupa tandköttsfickor ses 17–14. Djupa 
fickor även i överkäksfronten samt i underkäkens 
molarpartier (figur iii a). Röntgen (baseline) vi-
sar omfattande bennedbrytning i regio 17–14 och i 
mindre omfattning i övrigt (figur iii b). Patienten 
har vid baseline inte sjukdomsinsikt. Tänderna 
16–14 bedöms vara klart »tveksamma«.
  
Diagnos
Lokal kronisk parodontit. Regio 16–14 parodonti-
tis gravis et complicata. 
 

Figur iii. Patientfall 3. 
a) Parodontalstatus vid baseline.
b) Apikalröntgen överkäkständer vid baseline. 

Figur ii. Patientfall 2: Vertikal bendefekt 15 distalt, 
två månader före baseline.
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Figur iv. Patientfall 4. 
a) Parodontalstatus vid baseline.
b) Helstatusröntgen vid baseline. 
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Patientens önskemål
Patienten besväras inte nämnvärt av parodonti-
ten men oroas av att drabbas av ytterligare tand-
förluster.

Vad göra?
Vad föreslår du? Fundera, diskutera och moti-
vera. 

patientfall 4
Remiss från allmäntandvården på grund av gene-
rellt fördjupade tandköttsfickor 5–7 mm. 
 
Anamnes
Patienten invandrade till Sverige fem år tidigare, 
har fortfarande svårigheter att kommunicera 
utan tolk. 
 
Status 
35-årig kvinna med restbett 16–27 och 35–45. 
Postnormal käkrelation och tecken på muskulär 
parafunktion noteras, flera tänder uppvisar mo-
bilitet, främst ockluderande premolarer. Plack 
och gingivit noteras generellt approximalt, rik-
ligt med subgingival tandsten. Parodontal un-
dersökning visar fickdjup 5–8 mm och blödning 
vid sondering (BoP+) vid samtliga tänder (figur 
iv a). Röntgen (baseline) visar generell marginal 
bennedbrytning omfattande 1/3–1/2 av rotläng-
den, främst vid 15–14 där även djupare vertikala 
bendefekter noteras (figur iv b).

Diagnos
Generell kronisk parodontit inklusive »gravis« 

vid flertalet tänder och parodontitis »gravis et 
complicata« vid 15–14, 11, 25, 35. 

Patientens önskemål
Patienten känner stark oro för att bli tandlös och 
önskar göra allt som går för att rädda tänderna. 

Vad göra?
Hur vill du göra? Fundera, diskutera och moti-
vera. 

b
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