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■ ■ ■  Implantatstödd protetik har under senare år blivit ett vanligt behand-
lingsalternativ. Åtskilliga utvärderingar har visat att lyckandefrekvensen är
mycket hög, och att behandlingen resulterar i en mycket god funktion ur flera
aspekter. I föreliggande artikel presenteras de lex Maria-ärenden och patient-
anmälningar som har inrapporterats till Socialstyrelsen och Hälso- och sjuk-
vårdens ansvarsnämnd i anslutning till denna terapiform under perioden
1991–1999.

I förhållande till det stora antalet behandlingar som har utförts, är antalet
anmälningsärenden, såväl enligt lex Maria som från enskild person, att betrak-
ta som mycket litet. Vad gäller lex Maria-anmälningar torde det dock finnas
ett stort mörkertal. Vidare kan konstateras att anmälningar från enskild person
i betydligt större utsträckning riktar sig mot privata vårdgivare än mot vårdgi-
vare i offentlig tjänst. Det bör också framhållas att det finns ett antal ärenden
med allvarliga komplikationer i form av blödning i munbotten. I två av dessa
fall var utgången fatal. Denna kunskap bör innefattas i riskbedömningen inför
behandling med implantatstödd protetik.
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Vetenskap

Socialstyrelsens tillsyn över hälso- och sjuk-
vården syftar till att säkerställa en hög vård-
kvalitet och patientsäkerhet. Tillsynen har

under 1990-talet alltmer utvecklats till en förebyg-
gande verksamhet. Erfarenheter av enskilda hän-
delser analyseras och återförs till vården för att
stödja vårdgivarna i deras arbete med att säkra och
utveckla kvaliteten samt i att hantera olika typer av
avvikelser i anslutning till vård och behandling.

Enligt den s k lex Maria-författningen (SOSFS
1996:23) är vårdgivare skyldiga att anmäla till So-
cialstyrelsen ”allvarliga skador och sjukdomar och
risker härför som inte ligger inom ramen för vad som
kunnat förutses eller utgör en normal risk i samband
med vård, behandling eller undersökning”. Lex Ma-
ria-ärenden registreras efter utredning i RiskData-
Basen i Örebro, ur vilken sammanställningar kan
göras. Händelser där utredningen har påvisat att
det inte föreligger ringa fel eller ursäktlighet skall
av Socialstyrelsen anmälas till Hälso- och sjukvår-
dens ansvarsnämnd (HSAN) för ställningstagande
till eventuell disciplinpåföljd. Även patienter har
möjlighet att anmäla inträffade händelser till Soci-
alstyrelsen eller direkt till HSAN.

Implantatstödd protetik har blivit en etablerad
behandlingsform, som under senare år fått en stor
omfattning. Enligt Riksförsäkringsverkets statistik
för år 1999 beviljades 6␣ 275 förhandsprövningar
från privata vårdgivare och 5␣ 208 från den offentli-
ga vården gällande denna terapiform. 245 respek-
tive 145 förhandsprövningar avslogs enligt uppgift
från förtroendetandläkaren på Riksförsäkrings-
verket. Syftet med föreliggande studie var att in-
ventera antal och typ av anmälningar enligt lex
Maria respektive till Socialstyrelsen och HSAN i
anslutning till behandling med implantatstödd
protetik.

Material och metod
Materialet omfattar alla lex Maria-anmälningar
som registrerats vid RiskDataBasen i Örebro un-
der perioden 1991–1999 och som berör komplika-

tioner i anslutning till kirurgisk eller protetisk be-
handling med implantatstödda protetiska kon-
struktioner. Dessutom redovisas samtliga anmäl-
ningar från enskild person till Socialstyrelsens re-
gionala enheter, respektive HSAN, under motsva-
rande tidsperiod avseende denna behandlings-
form.

Resultat
Lex Maria-anmälningar
Under åren 1991–1999 har totalt 21 händelser i
anslutning till behandling med implantatstödd
protetik anmälts enligt lex Maria. Den vanligaste
anmälningsorsaken, nästan hälften av fallen, ut-
gjordes av nedsväljning (Tabell 1). I två av ned-
sväljningsfallen hade patienten svalt en styrpinne
och i övriga åtta fall en skruvmejsel. Vid två av
nedsväljningssituationerna hade patienten, förut-
om styrpinne respektive skruvmejsel, också svalt
en täckskruv. Samtliga dessa fall bedömdes av So-
cialstyrelsen ha handlagts på ett korrekt sätt och
föranledde inte någon påföljd för berörd vårdgi-
vare.

Endast ett fall med inhalation har rapporterats.
I det aktuella fallet hade patienten inhalerat en
styrpinne. Patienten uppmanades kontakta läkare
men gjorde så först efter fyra dygn, när en avtrycks-
topp hostades upp. Styrpinnen avlägsnades av lä-
kare efter fem dygn. Även i detta fall bedömde
Socialstyrelsen att den berörda tandläkaren hade
handlagt händelsen på ett korrekt sätt.

Den näst vanligaste orsaken till lex Maria-an-
mälan, sex fall, utgjordes av blödning i munbot-
ten. Fyra av dessa patienter vårdades på sjukhus i
3–4 dygn. En av patienterna fick vårdas kortvarigt
i respirator. Alla fyra fallen bedömdes ha hand-
lagts korrekt. I två ärenden begärdes yttrande av
vetenskapligt råd innan beslut fattades.

I det femte fallet uppstod en blödning vid så
kallad distansoperation i överkäken. Blödningen
följdes av ett hämoinfiltrat i lungorna. Trots inten-
sivvårdsbehandling avled patienten efter fem dygn.
I anslutning till utredningen granskades klinikens
rutiner. Vetenskapliga råd i öron-näsa-halssjuk-
domar och i infektionssjukdomar avgav utlåtan-
den. Misstanke föreligger att leukopeni/trombo-
cytopeni kan ha bidragit till det fatala förloppet.
Kliniken uppmanades att förändra vissa rutiner,
men i övrigt föranledde anmälan ingen åtgärd.

I det sjätte fallet transplanterades ben från ha-
kan till ena sidan av överkäken i samband med
installation av implantat. Operationen utfördes
under narkos och förlöpte helt normalt. Patienten
överfördes till postoperativ vård. Inom en timme
fick patienten svåra andningsbesvär, och man
upptäckte en svullnad i munbotten. Patienten för-
des åter till operationssal för reoperation. Under

Tabell 1. Huvudorsak till anmälan enligt lex
Maria (n=21)

Orsak                                             Antal ärenden

Nedsväljning 10

Blödning i munbotten 6

Inhalation 1

Munbottenflegmone 1

Osteomyelit 1

Sensibilitetsstörning 1

Förväxling av patient 1
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en försvårad intubation blev patienten cyanotisk
och hjärtstillestånd inträdde. Trots intensiva åter-
upplivningsförsök avled den 44-åriga patienten.
Vid den patologiska undersökningen fann man
följande: ”I munbotten finnes en svartröd blöd-
ning, som sträcker sig ifrån operationsområdet på
käkbenets insida motsvarande hakspetsen ned till
tungbenet. Blödningen mäter här cirka 6,5 x 5 cm
och har en största tjocklek av cirka 3,5 cm”. Social-
styrelsen inhämtade yttrande från vetenskapligt
råd i anestesiologi och oral kirurgi. ”Fallet belyser
det faktum att nedsövning och reintubation av
patienter med akut övre luftvägshinder är mycket
riskfyllda åtgärder även i händerna på erfarna
anestesiologer”. Socialstyrelsen framhöll i sitt be-
slut att den anestesiologiska handläggningen inte
varit optimal men att kritiken av handläggningen
inte var av den arten att disciplinära åtgärder an-
sågs befogade.

En lex Maria-anmälan avsåg en patient som
utvecklade ett munbottenflegmone p g a en kvar-
glömd tork. Patienten vårdades på sjukhus i tre
dygn. I Socialstyrelsens beslut kritiserades klinik-
ens rutiner vid den här typen av ingrepp, och
kliniken uppmanades att åtgärda de brister som
påtalats. I övrigt föranledde ärendet ingen ytterli-
gare åtgärd.

En patient utvecklade en osteomyelit i underkä-
ken ca nio månader efter implantatkirurgi. En
tänkbar förklaring var att patienten, p g a tetracyk-
linbehandling vid späd ålder, utvecklat ett mycket
hårt ben i underkäken, vilket i sin tur innebar ett
stort operationstrauma mot benvävnaden i an-
slutning till fixturinstallationen. Ytterligare en an-
mälan avsåg en sensibilitetsstörning i underkäken.
Båda de två sistnämnda fallen ansågs vara korrekt
handlagda.

Den sista anmälan rörde sig om en patientför-
växling. Misstaget uppmärksammades först efter
det att det kirurgiska ingreppet hade påbörjats.
Eftersom det inte ansågs föreligga ringa fel eller
ursäktlighet förde Socialstyrelsen ärendet vidare
till HSAN som tilldelade behandlande tandläkare
en disciplinpåföljd i form av en varning.

Endast ett av de totalt 21 implantatfall som an-
mälts enligt lex Maria har inrapporterats från pri-
vat vårdgivare (Tabell 2).

Anmälningar från enskild person
Det föreligger 13 anmälningar från enskild person
i anslutning till behandling med implantatstödd
protetik, och alla utom en berör privata vårdgiva-
re. I fyra, respektive två, av dessa fall riktar sig
anmälningarna mot samma vårdgivare.

Sex anmälningar har riktats till Socialstyrelsen
och sju till HSAN. Den tandläkare som har varit
föremål för fyra anmälningar har i tre fall anmälts

till Socialstyrelsen och i ett fall direkt till HSAN.
De tre anmälningarna till Socialstyrelsen hade vi-
darebefordrats från den lokala förtroendenämn-
den. Som ett led i sin utredning granskade Social-
styrelsen totalt 40 patientjournaler. Vetenskapligt
råd samt en sakkunnig oralkirurg granskade 12 av
dessa journaler. Utredningen visade på omfattan-
de brister, och Socialstyrelsen riktade allvarlig kri-
tik mot behandlande tandläkare. Dock hade i
samtliga fall mer än två år förflutit efter det att
behandlingen hade avslutats, varför de påvisade
felen, på grund av gällande preskriptionsregler, ej
kunde föras vidare till HSAN för ställningstagande
till eventuell disciplinpåföljd. Även i det ärende
som anmäldes direkt till HSAN hade mer än två år
förflutit sedan själva implantatbehandlingen. Pa-
tienten hade varit på efterkontroll efter ett respek-
tive två år. På röntgenbilder från dessa uppfölj-
ningstillfällen, som ej var preskriberade, kunde
man notera omfattande fästeförlust. Patienten
hade inte informerats, och tandläkaren hade inte
vidtagit några åtgärder. Dessa händelser var inte
preskriberade, och tandläkaren tilldelades en var-
ning. Berörd tandläkare är numera yrkesverksam
utomlands.

Av övriga tre anmälningar till Socialstyrelsen
berör två stycken patienter som klagat över miss-
lyckad behandling. Båda fallen avsåg implantatbe-
handling i överkäken. I ett av dessa ärenden visade
utredningen att behandlingen hade utförts av två
specialister i protetik, två specialister i oral kirurgi,
tre allmäntandläkare och en tandhygienist. Kritik
riktades mot journalföringen, speciellt dokumen-
tationen av den protetiska behandlingen. Dessut-
om ifrågasattes kontinuiteten och systematiken i
behandlingen med så många terapeuter inblanda-
de. Förlusten av implantat ansågs dock ej vara en
följd av fel eller försummelse, varför ärendet ej
fördes vidare till HSAN.

I det andra ärendet förlorades fem av sex im-
plantat i anslutning till distansoperationen. Soci-
alstyrelsen ansåg att röntgenutredning, preopera-
tiv utredning och kirurgisk behandling uppvisade

Tabell 2. Anmälare av lex Maria-händelse (n=21)

Anmälare                                       Antal ärenden

Oralprotetisk klinik 6

Oralkirurgisk klinik 5

Brånemarkkliniken 4

Parodontologiklinik 3

Specialisttandpoliklinik 1

Privat oralkirurgisk klinik 1

Chefläkare 1
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fel och brister som ej kunde anses vara ringa eller
ursäktliga. Ärendet fördes vidare till HSAN som
delade Socialstyrelsens bedömning att behandlan-
de tandläkare hade brustit i sin yrkesutövning och
fastställde disciplinpåföljden till en varning.

I det sjätte ärendet till Socialstyrelsen klagade
patienten på behandling och bemötande. Utred-
ningen visade på brister i journalföring samt på en
bristande kommunikation mellan terapeuter. För
detta framförde Socialstyrelsen kritik, men ären-
det fördes ej vidare till HSAN.

Av anmälningarna direkt till HSAN berörde två
ärenden således samma vårdgivare. I det ena fallet
fick patienten besvär från sin käkbensförankrade
överkäksbro 1,5 år efter avslutad behandling.
Samtliga implantat gick förlorade. I sin utredning
inhämtade HSAN utlåtande av vetenskapligt råd
som ansåg att misslyckandet inte berodde på fel
eller försummelse. Dock visade utredningen på
bristande journalföring, och för detta tilldelades
behandlande oralkirurg en erinran. I det andra
ärendet extraherades samtliga kvarvarande tänder
inför en implantatbehandling. Patienten återkom
flera gånger p g a smärtor, men några åtgärder
vidtogs ej. Patienten vände sig då till annan vård-
givare, där en röntgenutredning visade på kvar-
lämnade rotrester. Behandlande tandläkare tillde-
lades denna gång en varning.

Ytterligare tre HSAN-anmälningar har resulte-
rat i disciplinpåföljd, i samtliga fall i form av en
erinran. I ett av dessa fall utlämnades provisoriska
käkbensförankrade broar i över- och underkäken.
Broarna var försedda med cylindrar i guld istället
för titan, trots att patienten hade en verifierad
guldallergi. I ytterligare ett fall hade en implantat-
behandling utförts i överkäken. HSANs utredning
visade på ett dåligt patientomhändertagande och
bristande journaldokumentation. Det tredje fallet
gällde en implantatbehandling i underkäken på en
patient som tidigare framgångsrikt behandlats
med implantat i överkäken. På grund av postope-
rativ smärta påbörjades det protetiska arbetet,
som var komplicerat, först ett år efter avslutad
kirurgi. Efter utlämning av underkäksbron klaga-
de patienten vid upprepade tillfällen på att hon
fått ett bettfel. Patienten avbröt behandlingen och
vände sig till annan vårdgivare. HSAN tilldelar
tandläkaren en erinran för att patienten fick en
återbesökstid först två månader efter det att un-
derkäksbron hade utlämnats.

En patient anmälde såväl behandlande oralki-
rurg som protetiker till HSAN för att karies och
tandlossning inte åtgärdats inför en implantatbe-
handling, vilket skulle ha resulterat i att två im-
plantat gick förlorade. HSAN inhämtade utlåtan-
de från vetenskapligt råd som ansåg att erforderlig
förbehandling ej hade utförts, och anförde också

att den korta tiden mellan extraktion och implan-
tatoperation kunde ha bidragit till misslyckandet.
HSAN tilldelade båda tandläkarna disciplinpå-
följd i form av en varning. Tandläkarna överklaga-
de till Kammarrätten och anförde att patienten
inte lyckats upprätthålla en acceptabel munhygien
trots omfattande information av såväl tandläkare
som tandhygienist. Kammarrätten begärde ytt-
rande från Socialstyrelsen som, efter inhämtande
av utlåtande från annan sakkunnig, ansåg att det
inte var styrkt att implantaten hade lossnat på
grund av infektiösa tillstånd i munhålan. Social-
styrelsen ansåg att disciplinpåföljden borde ändras
till en erinran, men Kammarrätten undanröjde
helt disciplinpåföljd.

Totalt 13 ärenden rörande implantatbehand-
ling har således varit föremål för patientanmälan
till Socialstyrelsen och/eller HSAN. Anmälningar-
na riktar sig mot elva olika enskilda vårdgivare. I
ett ärende har inte någon enskild vårdgivare utpe-
kats (Tabell 3). Samtliga åtta ärenden som har
anmälts till HSAN medförde disciplinpåföljd, i tre
fall i form av varning, och i fem fall i form av en
erinran. Två av de tandläkare som tilldelats var-
ning i ett och samma ärende fick påföljden upp-
hävd i Kammarrätten.

Av de åtta anmälningarna till HSAN avsåg fyra
implantatbehandling i överkäken, tre behandling i
underkäken och ett fall både över- och underkäken.

Diskussion
Implantatbehandling har under de senaste 25 åren
blivit en allt vanligare behandlingsmetod och ut-
gör idag ett alternativ till konventionell fast och
avtagbar protetik. Ett stort antal undersökningar
har visat att långtidsresultaten är mycket goda,
och att endast få implantat går förlorade [1, 2].
Många undersökningar har också visat att denna
behandlingsform skapar en bättre funktion med
avseende på bettfysiologiska variabler, bitkraft,
tuggförmåga, tuggningsmönster, ocklusal percep-
tion och oral stereognosi [för en översikt, se 3].

Oförutsedda behandlingsrelaterade komplika-

Tabell 3. Tandläkarkategori som anmälts av enskild person

Tandläkarkategori                                        Antal tandläkare

Parodontolog 4*

Oralkirurg 2**

Oralprotetiker 2

Allmäntandläkare med utbildning
i implantatstödd protetik 3

   *En av dessa har varit föremål för fyra anmälningar
** En av dessa har varit föremål för två anmälningar
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tioner kan förebyggas om man tillämpar patient-
säkra kliniska rutiner. Detta förutsätter dock att de
som arbetar inom vården får kännedom om de
oförutsedda händelser som inträffat.

Den så kallade lex Maria-författningen (SOSFS
1991:34, senare SOSFS 1996:23) omfattar från och
med år 1991 även tandvården, och innebär en
anmälningsskyldighet till Socialstyrelsen i fråga
om allvarliga skador och sjukdomar och risker
härför som inträffat i anslutning till vård och be-
handling. Huvudsyftet med bestämmelsen om an-
mälningsskyldighet är att utifrån framkomna erfa-
renheter av tillbud och skador kunna vidta före-
byggande åtgärder och därmed höja patientsäker-
heten och vårdens kvalitet.

I förhållande till det stora antal implantatbe-
handlingar som har utförts i Sverige, är det ett
mycket litet antal händelser som har anmälts en-
ligt lex Maria. Det är mycket troligt att det här
finns ett stort mörkertal med händelser som inte
har rapporterats. Socialstyrelsen har också konsta-
terat att lex Maria bara fångar upp en bråkdel av
vårdens fel och brister [4]. Problemet med denna
underrapportering, som innebär att lagens syfte
förfelas, har nyligen diskuterats i pressen [5]. En
bidragande orsak till att så få händelser inrappor-
teras kan vara att det råder en osäkerhet huruvida
en oväntad händelse borde föranleda en lex Ma-
ria-anmälan, eller om den kan hanteras och rap-
porteras som en lokal avvikelse. En annan förkla-
ring kan vara att en anmälan enligt lex Maria kan
resultera i att händelsen förs vidare till HSAN, och,
om felet inte visar sig vara ringa eller ursäktligt,
leda till en disciplinpåföljd.

Av de 21 anmälningar som gjorts under perio-
den 1991–1999 kan dock vissa slutsatser dras. För
det första synes anmälningsbenägenheten vara be-
tydligt större inom den offentliga vården. Endast
en anmälan från privat vårdgivare finns registre-
rad. Denna snedfördelning gäller inte bara lex
Maria-anmälningar i anslutning till implantatbe-
handling. Av 400 lex Maria-anmälningar som be-
rör tandvården kommer endast 19 % från privat-
tandvården enligt uppgift från RiskDataBasen.

För det andra synes nedsväljning av olika kon-
struktionsdetaljer vara den absolut vanligaste
komplikationen. Det är också intressant att notera
att det finns sju anmälningar med så allvarliga
komplikationer att sjukhusvård varit nödvändig,
och att utgången i två av dessa fall var fatal. Sex av
de ärenden som fordrade sjukhusvård avsåg hän-
delser i anslutning till behandling i underkäken
och ett behandling i överkäken.

Misslyckanden på grund av anatomiska och
biologiska faktorer eller oförutsedda belastnings-
krafter och materialtekniska fel kan aldrig helt
elimineras. En vanlig orsak till misslyckanden tor-

de dock vara brister i det kliniska utförandet av
behandlingen, och den typen av misslyckande kan
resultera i en anmälan till Socialstyrelsen eller
HSAN.

Av de 13 anmälningarna från enskild person i
anslutning till implantatbehandling, riktade sig 12
anmälningar mot privata vårdgivare. När det gäl-
ler samtliga anmälningsärenden är det cirka fyra
gånger vanligare att privattandläkare är föremål
för anmälan till HSAN jämfört med tandläkare i
offentlig vård [6]. I ett par av de aktuella fallen var
den anmälda händelsen preskriberad. Av de åtta
ärenden som handlagts av HSAN resulterade
samtliga i disciplinpåföljd, men i ett fall undanröj-
des denna senare av Kammarrätten. Av samtliga
tandvårdsärenden som anmäls till HSAN är det
bara cirka en fjärdedel som resulterar i disciplin-
påföljd [6]. Det synes således vara vanligare att
anmälningar till HSAN i anslutning till implantat-
behandling leder till disciplinpåföljd jämfört med
andra ärenden.

English summary
Treatment with implant-supported fixed
prostheses – a safe treatment with risks
Sven Kvint och Tomas Magnusson
Tandläkartidningen 2001; 93 (6): 34–9

Treatment with implant-supported fixed prosthe-
ses has become common during the last decades.
Numerous follow-up investigations have reported
a high rate of successful treatment, and also shown
a restored function in several respects. This study
presents reports from dentists of unexpected
events in connection with this mode of treatment
(i.e. lex Maria reports), as well as reports to The
National Board of Health and Welfare and to The
Medical Responsibility Board (HSAN) from pa-
tients dissatisfied with their treatment during the
period 1991-1999.

Considering the large number of treatments with
implant-supported fixed prosthesis performed,
the number of reports is very small. On the other
hand, it is most likely that a large number of events
that should have been reported according to lex
Maria have not been reported. It may also be con-
cluded that reports from dissatisfied patients are
more common in private practice, compared to
the National Dental Service. It should also be
underlined that there are a few reports of serious
complications with postsurgical bleeding. In two
of these cases, the outcome was fatal. This should
be considered before performing treatment with
implant-supported fixed prostheses.

Key words: implant-supported fixed prostheses,
unexpected events, legal reports
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