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SAMMANFATTAT Förutsättningen 
för en lyckad protetisk behandling 
med tandimplantat är en genom-
tänkt behandlingsplan och en kon-
sekvensanalys. Ett gott samarbete 
mellan inblandade fackpersoner 
förbättrar resultaten och minskar 
risken för fel.

 Dentala implantat som förankring för 
protetik är numera ett behandlings
alternativ som ofta är förstaval när 
tänder ska ersättas. Behandlingen 
kan utföras med god prognos [1, 2, 3]. 

Implantatbehandling omfattar allt från ersätt
ning av en enstaka tand till omfattande bettre
habilitering och tandersättningar hos helt eller 
delvis tandlösa patienter. 

Ett djupgående samtal för att kartlägga patien
tens behandlingsbehov är grunden för behand
lingsplaneringen, och patientens individuella 
behandlingsbehov är avgörande för val av terapi. 
Dessutom är bra kommunikation med patienten 
viktig under hela processen, där fynd, bedöm
ningar och behandlingsalternativ ska presente
ras för patienten för informerat samtycke. Även 
prisinformation ingår här.

Patientens önskemål berör oftast estetik och 
funktion. Estetik är kanske den viktigaste orsa
ken till implantatprotetisk behandling. Detta kan 
vara en utmaning eftersom det ofta är svårare att 
uppnå tillfredsställande estetik vid implantat
protetik än vid traditionell, fast protetik. Patien
tens förväntningar bör diskuteras innan behand
lingen startar för att man ska kunna komma fram 
till realistiska behandlingsmål. 

De funktionella problem patienterna upple
ver är oftast relaterade till tuggning och/eller 
tal. Avsaknad av tänder, som gör att det känns 
obehagligt eller svårt att tugga, kan göra att pa
tienten vill ha behandling. Detsamma gäller om 
avsaknaden av tänder ger patienten fonetiska 
problem.

Gränslöst samarbete  
ger bästa terapiplanen
för implantatbehandling

protetiska bedömningar vid undersökning  
inför implantatbehandling
Det finns få »objektiva« indikationer för behand
ling, men en del faktorer kan påverka terapiva
let:

Funktionella faktorer
Ocklusionen bedöms. Antal tänder i varje käke 
som är i ocklusionskontakt och bettrelationer 
som till exempel täckbett, horisontellt överbett, 
övereruptioner och Spees kurva har betydelse 
för bettfunktionen och artikulationsmönstret. 
Tandkontakt vid artikulation, protrusion och si
dorörelse kan ha betydelse för belastningen på 
de enskilda tänderna, vilket måste tas hänsyn till 
vid en eventuell tandersättning. Patienter med 
markerad malocklusion bör också bedömas käk
ortopediskt.

Slitagemönster på resterande tanduppsättning 
bedöms. Tandgnissling och tandpressning kan 
ge onormalt slitage på naturliga tänder, och är en 
indikation på starka krafter och stor belastning. 
Implantatförankrade konstruktioner är särskilt 
utsatta för kraftig belastning vid parafunktioner 
på grund av att osseointegrationen av fixturer 
kan räknas som en ankylos. 

Estetiska faktorer
Ansiktsform och profil måste bedömas med hän
syn till mittlinje och harmoni. Saknade tänder 
och reducerat mjukvävnadsstöd kan prägla an
siktet och profilen.

Patientens läpplinje har stor betydelse. Im
plantatprotetik ska ersätta saknade tänder, men i 
lika stor grad förlorat alveolärt ben. Därför är den 
estetiska utmaningen i högsta grad beroende av 
hur mycket en leende patient visar av gingiva och 
alveolarutskott.

Incisallinje och bitplan i överkäken utgör 
grunden för den estetiska tandplaceringen. Det 
måste finnas plats i alveolarutskottet för att man 
ska kunna få ett idealiskt incisalplan som harmo
nierar med pupillinje och Campers plan.

Form och storlek på kvarvarande tänder styr 
utformningen av nya tänder liksom möjligheten 
för god gingival estetik. Ju mer »trekantiga« tän
derna är med en smal gingival del, desto svårare 
att få en tillfredsställande gingival estetik. 
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Gränslöst samarbete  
ger bästa terapiplanen
för implantatbehandling

Gingivalformen på kvarvarande tänder ger 
också en indikation på hur svårt det kan bli att 
få acceptabel gingivalestetik. Där det saknas al
veolarben blir det svårare att få ett naturligt böl
jande utseende med tydliga papiller än ett mer 
slätt gingivalt mönster. 

Saknade tänder med därav följande tandluckor 
måste bedömas på bredden på luckan, an ta go
nist  avstånd, riktningen på granntänderna och 
formen på alveolarutskottet.

Lokal patologi
Implantatbehandling ska inte göras innan all lo
kal patologi är sanerad (figur i). Det är rekom
mendabelt att tveksamma tänder saneras så att 
kvarvarande tänder har god prognos. Det finns i 
dag ingen konsensus om när tänder har så dålig 
prognos att de bör ersättas av implantatförank
rade tänder.

Periodontalt försvagade tänder kan ha accep
tabel prognos om hygienen är tillfredsställande. 
Om man kan få god estetik och funktion på tän
der med reducerat fäste kan prognosen vara lika 
god som för implantat. Det är viktigt att bedöma 
enstaka tänder i förhållande till hela tandupp
sättningen och patientens samarbetsförmåga 
innan man fattar beslut om att ta bort eller behål
la försvagade tänder [4, 5]. Väljer man att behålla 
mobila tänder bör dessa fixeras för att förhindra 
tandvandring. 

Tänder behandlade med lege artis rotfyllning 
har god prognos [6], men tänder med apikal pa
tologi som inte responderar tillfredsställande på 
behandling bör inte användas som bropelare. 

Tandkronor och tandrötter kan ha restaure

Figur I. Patienten hade remitterats för implantatbehandling i höger maxilla. Klinisk undersökning och pano-
ramaundersökning avslöjade karies i samtliga fästtänder i överkäksbron, karieslesionen på 11 sträckte sig 
under marginala benkanten. Dessutom fanns apikal patologi på 21, rotfraktur på 23 och generell marginal 
periodontit. Observera att en komplett utredning av oral hälsa och behandling av patologi är nödvändig före 
implantatbehandling.

ringsstatus, skador, svår anatomi eller behand
lingskomplikationer som kan försämra progno
sen och göra dem olämpliga som pelare i fast 
protetik.

Protetisk målsättning
n  Funktionellt. 
Målet är generellt att skapa en tanduppsättning 
med tillräckligt antal tänder för att kunna tugga 
och kunna få en stabil ocklusion med funktio
nella artikulationsrörelser i det vi kan kalla en 
terapeutisk ocklusion. 

n  Antal tänder. 
Principen för shortened dental arch (sda) med 
tio tänder i varje käke och som ockluderar, är en 
allmänt accepterad klinisk princip och det finns 
inte »objektiva« indikationer för fler tänder än 
så. Även om litteraturen indikerar att de flesta 
patienter fungerar med sda, så är det inga enty
diga studier som stödjer detta som ett klart be
handlingsmål [7]. 

n  Bett. 
I helkäksfall bör man eftersträva bilateral stabil 
ocklusionskontakt. Vid terapeutisk ocklusion 
bör det bara vara frontkontakt vid protrusion och 
hörntands eller gruppfunktion vid sidorörelse. 
Hos bruxister bör man göra låga kuspvinklar för 
att minska den horisontella kraften och fördela 
kontakten på fler tänder och fixturer [8].

n  Estetiskt. 
Man måste sträva efter att återskapa ansiktses
tetik och mjukvävnadsstöd. Dessutom måste pa
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tientens estetiska önskemål få ha stor betydelse 
för tandplacering, form och färg. Antalet tänder 
patienten vill ha måste bedömas utifrån vad som 
är möjligt. Det är viktigt att vara klar över att det 
största problemet ofta är gingival estetik vid par
tiella broar och enstaka kronor. 

Protetiska alternativ till implantatförankrad 
protetik
Implantatförankrad protetik är bara ett av flera 
behandlingsalternativ när tänder ska ersättas. En 
viktig del av patientbedömningen är att hitta den 
behandling som kan tillfredsställa patientens 
önskemål och som samtidigt ger motsvarande 
eller bättre behandlingsresultat, både kliniskt 
och prognostiskt. Sedan implantatprotetik blivit 
en vanlig behandlingsform, är traditionell avtag
bar protetik mindre efterfrågad. Uppbyggnad av 
egna tandrötter och tillverkning av tandstödjan
de broar är fortsatt aktuella behandlingsalterna
tiv med god prognos på de rätta indikationerna 
[9, 10, 11, 12]. Patienten måste informeras om 
samtliga relevanta alternativ. 

käkortopediska bedömningar
Patienterna har oftast önskemål om att förbättra 
estetiken. Vid undersökning visar det sig många 
gånger att behovet kan vara mer sammansatt, 
som djupt bett med påbitning av mjukvävnad på 
grund av bettsänkning efter posterior tandförlust 
eller en kombination av estetik, tvångsföringar 

och asymmetrier (figur ii). Därför är det viktigt 
att bedöma helheten: ansikte, leende och bettför
hållande. Man får inte bara avgöra om luckorna 
är tillräckligt stora för implantat. När ett osseo
integrerat implantat väl är placerat kan det inte 
flyttas med käkortopedi. Därför är en individuell 
tvärfacklig behandlingsplan och riktig behand
ling innan implantaten sätts in av stor betydelse 
om behandlingsresultaten ska bli bra. 

Implantat bör inte sättas in hos patienter med 
malocklusion utan att detta är ett led i en be
handlingsplan där käkortopedisk förbehandling 
av malocklusionen ingår (figur ii och iii). Man 
måste också avgöra om det finns alternativ till 
implantat, som luckstängning eller autotrans
plantation. Detta är ofta att föredra hos unga pa
tienter där behandlingen kan starta tidigt.

Tillväxten måste vara avslutad
Implantat får inte sättas in innan de permanenta 
tänderna har brutit fram och är färdigbildade, och 
tillväxten är avslutad. Implantat är osseointegre
rade och uppför sig som ankyloserade tänder. De 
följer inte med i käktillväxten och kommer därför 
i infraocklusion om de sätts in för tidigt [13] (fi
gur iv). Det är markerade könsskillnader och stor 
individuell variation i hur länge tillväxten varar. 
Därför måste man använda skeletala mognads
kriterier för att avgöra när tillväxten är avslutad. 
Det kan vara årlig mätning av kroppslängden [14, 
15, 16], handledsröntgen [17] eller kefalogram ta

Figur II a–d. Vuxen patient 
med anteriort och poste-
riort unilateralt korsbett, 
aplasi av tand 25, avvikelse 
av mittlinjen och stort mitt-
linjediastema. Fotografier 
före och efter ortodonti-
behandling och implantat-
krona i position 24.

b

a

c d

Figur III a–c. Vuxen patient med täck-
bett, djupt bett och obehandlad aplasi 
av 35 och 45. Figur (c) visar resultatet 
efter ortodontisk mellanrumsvidgning 
och implantat i positionerna för 35 
och 45.

a

b

c
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get med minst ett års mellanrum och där super
ponering inte visar tillväxtförändring i käkar och 
tandställning [18]. Ansiktets tillväxtmönster kan 
också ha betydelse för graden av infraocklusion. 
Det har rapporterats att risken för infraocklusion 
är större vid ett vertikalt än ett sagittalt tillväxt
mönster [16, 18, 19]. Det vill säga att det är större 
risk för att implantat kommer i infraocklusion 
hos patienter med en hög undre ansiktshalva. 

Även om implantat sätts in efter avslutad till
växt, kan infraocklusion uppstå både hos unga 
och vuxna patienter på grund av kontinuerlig 
eruption av tänder som tycks vara livet ut [13, 20, 
21]. Ocklusionen anpassar sig till eruptionsför
ändringarna, men ett implantat som är osseoin
tegrerat »sitter fast« och konsekvensen är att det 
över tid kommer att uppstå oregelbundenheter i 
tandställningen mellan naturliga tänder och im
plantat. Patienterna bör därför göras uppmärk
samma på detta när implantat sätts in. 

Bevara ben genom att behålla mjölktänder 
Det är viktigt att bevara ben hos unga patienter 
som man utreder för implantatbehandling. Det 
kan man göra genom att bevara mjölktänder, 
oftast primära hörntänder eller andra mjölkmo
larer, eller genom att låta tandställningen vara 
spridd i området och så öppna luckan precis 
innan implantatet ska sättas in [22, 23]. 

Man har visat att andra primära molarer har 
god prognos även om de står i moderat infraock

lusion [24]. Tänder i markerad infraocklusion har 
emellertid inte samma goda prognos [24] (figur 
v]. Man tappar vertikal benhöjd som även med 
bentransplantation är svår att återfå. Det kan 
också bli ocklusionsförändringar i området med 
öppning av bettet, tippning av granntänder och 
extrusion av antagonister. Mjölktänder i marke
rad infraocklusion bör därför tas bort om man 
planerar senare implantatbehandling [22, 23]. 

Generera ben genom tandförflyttning
Om man har för lite ben på grund av tidigare tand
förlust kan benbildning ske genom tandförflytt
ning [25, 26, 27]. Med käkortopedisk behandling 
kan en tand flyttas in i ett område med lite ben 
och leda till ny benbildning och så kan man pla
cera implantatet där tanden tidigare satt. Detta 
kan vara aktuellt om det har gått lång tid sedan 
tandförlusten och det kan vara ett bra alternativ 
till bentransplantation. 

En annan möjlighet är att stänga luckor i fron
ten och öppna i sidosegmenten, för att på så sätt 
skjuta agenesiluckorna från fronten till sidoseg
menten (figur vi). I många fall kan det vara en 
fördel att undvika implantat i framtandsområde
na med tanke på benmängd, estetik och tillväxt 
– speciellt hos unga patienter [28]. 

Tandreglering vid implantatbehandling
När man ska öppna luckor för implantat är det 
nödvändigt att få rotparallellitet. Det måste vara 

Figur IV a–b. 
Kvinna, 31 år 
gammal. 14 år 
efter insättning 
är implantat-
kronan på 22 
i buckal- och 
infraposition på 
grund av tillväxt 
och kontinuerlig 
tanderuption 
(a). Estetiken 
förbättrades med 
hjälp av en kera-
misk distans med 
rosa porslin och 
en ny krona (b).

Figur V. Markerad infra-
ocklusion av 85 med 
lateral bettöppning och 
mesial lutning av 46. 
Aplasi av 45.

Figur VI a–c. Nio 
år gammal flicka 
med aplasi av 
31 och 41 (a). 
Ortodontisk 
luckstängning 
anteriort upp-
nåddes genom 
mesialföring av 
33 och 43 (b). 
Lucköppning 
och implantat-
kronor i positio-
nerna för 34, 44 
efter avslutad 
tillväxt (c).

b

a

b

a

c
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mellan 6 och 7 mm mellan rötterna där implanta
tet ska sättas in, både koronalt och apikalt i luck
an (figur vii). Det kan ofta vara svårt för käkorto
peden att lyckas med detta eftersom tänder har 
en tendens att tippa när de flyttas. Därför måste 
man lägga stor vikt vid att räta upp rötterna när 
man tandreglerar patienter som senare ska ha 
implantatbehandling. 

Som vid all käkortopedisk behandling är reten
tion efter behandlingen viktig. Om en framtand 
har ersatts med ett implantat är det fördelaktigt 
med en retainer som förbinder naturliga tänder 
och implantatet efter behandlingen.

medicinska förhållanden och riskbedömning
Det är få generella medicinska förhållanden som 
är absoluta kontraindikationer för behandling 
med tandimplantat. De flesta är relativa och ger 
ökad risk för komplikationer. Det viktigaste är 
att patienten är operabel och tål belastningen 
vid mindre eller större oralkirurgiska ingrepp. 
Risk för infektion och försenad eller ofullständig 
tillfriskning, inklusive osseointegration av fixtur, 
måste också bedömas. Patienten ska från början 
vara frisk och utan akut sjukdom generellt eller 
lokalt vid all elektiv kirurgi. Vid kroniska sjuk
domstillstånd planeras kirurgin till mer stabila 
hälsoperioder. Eventuella förhållningsregler 
planeras och genomförs under behandlingen. Vi 
nämner här bara kort några viktiga moment vid 
patientbedömning och behandlingsplanering, 
och hänvisar i övrigt till artikeln »Så påverkar 
olika medicinska tillstånd implantatbehandling« 
i detta temanummer. Det är allmänpraktikern 
som från början tar ställning till var behandling
en ska ske; i allmänpraktik, hos specialist eller 
på sjukhus. Moment som har betydelse för detta 
avgörande är behandlingens omfattning, fara för 
komplikationer och riskbedömning när det gäl
ler patientens generella medicinska tillstånd och 
lokala faktorer. 

Kartlägg i anamnesen vilken risk som förelig
ger och de eventuella förhållningsregler som 
måste tas. Om det finns sjukdomar i ett eller 
flera organsystem som kardiovaskulära syste
met, lungor, magtarmkanal, nervsystem, lever 
och/eller hematologiskt, bedöms detta i förhål
lande till risken. För övrigt är patienter med im
munsvikt (primär eller sekundär) samt de som 
står på immunosuppressiv behandling särskilt 
utsatta. En del patienter står på mediciner som 
utgör ökad risk för komplikationer. Om patien
ten står på antikoagulantia och/eller trombocyt
hämmare får man planera individuellt efter detta 
[29]. Patienter som står på bisfosfonater bör man 
vara speciellt uppmärksam på eftersom de har 
ökad risk för att utveckla osteonekroser i käkbe
net [30]. 

För patienter som har fått strålbehandling mot 
huvudhalsområdet måste man inhämta upplys
ningar om strålfält och dosering för att kunna 
planera eventuell behandling. Sjukhusbaserad 
implantatbehandling rekommenderas vid be
strålade käkar. 

Kroniska slemhinnesjukdomar förekommer 
som många typer, och med olika svårighetsgra
der, vilket måste tas hänsyn till i behandlingspla
neringen. Generellt är det en fördel att slemhin
nesjukdomen är under rimlig kontroll och i en 
lugn period när operativ behandling ska göras. 

Titanallergi representerar inte något större 
kliniskt problem, men enstaka reaktioner har 
rapporterats. 

Psykiatrisk sjukdom innefattar många olika 
tillstånd med olika svårighetsgrader och är gene
rellt svårt att kartlägga hos den enskilde patien
ten. Sjukdomen kan ha betydelse för behandling
en, särskilt när det gäller samarbete. Hos dessa 
patienter kan det förekomma vanföreställningar, 
brist på samarbetsförmåga och orealistiska för
väntningar.

Figur VII a–c. Fall med adekvat lucka i tandbå-
gen, men otillräcklig lucka för ett implantat 
mellan rötterna på granntänderna (11/13 och 
21/23).

ba c
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Rökning som riskfaktor vid implantatbehandling
Cigarettrökning har många negativa hälsoeffek
ter, och det dokumenterades tidigt att prognosen 
för behandling med tandimplantat är reducerad 
hos rökare [31]. Förlust av implantat hos rökar
na rapporteras i huvudsak i läkningsfasen eller 
precis efter belastning [32, 33, 34]. Rökning har 
också betydelse för långtidsprognosen på grund 
av större risk för utveckling av periimplantit med 
förlust av marginal fästeapparat [35, 36]. Det har 
dessutom dokumenterats att rekonstruktion av 
alveolarutskott med ben före implantatinsätt
ning har sämre prognos hos rökare [37].

Internationell litteratur visar således att rök
ning utgör en riskfaktor vid implantatbehandling 
[31–38]. Patienten bör informeras om detta innan 
behandlingen börjar och motiveras att sluta röka. 
Att sluta röka bör vara en förutsättning hos pa
tienter som ska genomgå större rekonstruktions
ingrepp, till exempel med bentransplantation 
från höft till alveolarutskott. Ingreppets nytta 
och prognos måste vägas mot riskfaktorer som 
patienten kan reducera.

De individuella och lokala förhållandena gör 
det svårt att säga något bestämt om vilket antal 
cigaretter per dag som skulle kunna ge problem 
med implantatbehandling. Storrökare är gene
rellt mer utsatta och en minskning av antalet ci
garetter kan också ge en positiv effekt. 

överlämna behandlingsplanen till kirurg 
Man får aldrig placera implantat utan att man 
i förväg har bedömt en del variabler som syste
miska och lokala värdfaktorer förutom protetisk 
design. Det är viktigt att vara klar över att ett im
plantat som är osseointegrerat är mycket svårt 
att avlägsna. 

Vi rekommenderar att man endast använder 
väldokumenterade forskningsbaserade implan
tatsystem. Implantatinsättningen måste plane
ras i samarbete med protetiker när det gäller 
antal, placering inklusive vinkling och behov av 
försänkning. Planerad implantatplacering kan 
vidarebefordras med hjälp av guideskena, mar
keringar på röntgenbild eller genom datorplane
rad guide baserad på ct. Implantattyp, diameter 
och längd anpassas efter individuella lokala för
hållanden. Fixturplaceringen måste ta hänsyn 
till lokalanatomiska förhållanden som granntän
der, sinus maxillaris, nervus alveolaris inferior 
och nervus mentalis. Lokala komplikationer som 
till exempel blödning, nervskada och sinusperfo
ration omnämns inte här. Vi hänvisar i stället till 
en annan artikel om detta [39].

En eller tvåstegsbehandling planeras efter 
förväntad läkning (normal eller försenad) base
rad på allmänt hälsotillstånd, lokala benförhål
landen; som benkonsistens/kvalitet och mängd. 
Det är en fördel att begränsa antalet operationer. 
Operatören bedömer intraoperativt igen om det 
ska vara ett eller tvåstegssytem, läkningstid 

och belastning baserat på benkvalitet och ben
mängd.

Behandlingsutredning i olika kliniska situationer
Enstaka tand i estetisk zon
Entandsimplantat i överkäkens front räknas ofta 
som något av det svåraste man kan göra inom 
implantologin. Hos patienter med hög läpplinje 
ställs det stora krav på både formen på tanden 
och på mjukvävnaden omkring tandersättning
en. Om det från början finns god benhöjd och 
bredd med intakta papiller vid granntänderna 
är det viktigt att snittföring och implantatplace
ring inte försämrar estetiken. Avlösning av papil
lerna kan minska möjligheterna att upprätthålla 
symmetri i gingivallinjen. Placeras implantatet 
för nära granntanden försvagas benstödet och 
det blir svårt att behålla papillen. En förutsätt
ning för att få papiller är att det finns benstruktur 
som stödjer mjukvävnaden. Det har hävdats att 
om papillen ska behållas får det vara maximalt 5 
mm från bennivå till kontaktpunkt, och för varje 
extra millimeters avstånd halveras prognosen för 
att behålla den [40, 41].

Ju längre buckalt den marginala delen av ett 
implantat placeras, desto större är risken för 
retraktioner och ett slutresultat där kronan blir 
för lång (figur viii). Protetiskt är det lättare att 

Figur VIII a–c. 
Ogynnsam implan-
tatplacering som 
i detta fall leder 
till retraktion av 
buckala mukosan, 
kompenserat med 
rosa porslin på 
distansen. 

b

a

c
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kompensera för en fixtur som är något palati
nalt placerad framför en fixtur som är buckalt 
placerad. Erfarna kirurger behöver normalt inte 
guide skena för att kunna placera entandsim plan
tat korrekt. I speciella fall kan en guide enkelt 
tillverkas som en blekskena.

Utformningen av den protetiska ersättningen 
påverkar i hög grad den slutliga mjukvävnads
formen. Överskjutande mjukvävnad kan formas 
med hjälp av tillfälliga kronor som stegvis an
passas så att man får bästa möjliga form på den 
periimplantära mukosan. Kronform och särskilt 
kontaktpunktens längd och utformning kan i viss 
grad kompensera avsaknaden av benstöd för pa
piller (figur ix). När flera entandsimplantat sitter 
vid sidan av varandra är det speciellt svårt att få 
fram naturliga papiller [41].

Val av fixturdimension har stor betydelse för 
det estetiska slutresultatet. Lateraler i överkä
ken bör som huvudregel ersättas med ett smalt 
implantat, till exempel 3,3 mm. Bredare fixturer 
skulle kunna skada parodontiet på granntänder
na och kan också ge mycket trånga förhållanden 
för krona och papiller. Centraler och hörntänder 
ersätts vanligtvis med en implantatdiameter på 
3,5–4 mm. Bredare fixturer kan komma för nära 
buckala mukosan och leda till retraktioner.

Implantatplacering i underkäkens front är spe
ciellt problematisk. Här är det normalt mycket 
begränsad benbredd buckolingualt och svårare 
att rekonstruera alveolarutskott. Här bör man 
konsekvent välja den minsta implantatdiame
tern, gärna 3,0–3,3 mm (figur x d–f ).

Implantatkomponenterna har haft en kraftig 
utveckling från standardiserade distanser i metall 
till dagens individualiserade distanser i vävnads

vänliga och mer estetiska material. Detta har gett 
större möjligheter att konturera mjukvävnaden 
och få god estetik. Individuellt anpassade distan
ser i titan eller zirkon är i dag förstavalet, kom
binerat med helkeramiska kronor. Den här typen 
av distanser kan också formas så att kronkanten 
läggs i kant med mjukvävnaden och minskar ris
ken för att pressa ner cement i mjukvävnaden vid 
cementering.

Vid trauma blir det oftast förlust av benkontu
rer och kirurgisk rekonstruktion av alveolarut
skottet kan vara aktuellt. Avsikten kan vara att 
skaffa tillräckligt ben för osseointegration och/
eller skapa bättre estetik. Patientens läpplinje 
och krav på estetik är avgörande för omfattning
en av denna förbehandling. Möjligheterna pre
senteras i en separat artikel (»Benaugmentation 
i samband med implantatbehandling«) i nästa 
nummer av Tandläkartidningen.

Enstaka tand i sidosegmenten
I sidosegmenten är de estetiska kraven lägre, men 
det är större fokus på bettfunktionen. Implantat
kronan får inte ha singelkontakt vid sidorörelse/
protrusion, utan hellre svag gruppkontakt efter
som den inte har rothinna som ger samma resi
liens som en tand. Man eftersträvar ett relativt 
plant kuspmönster utan djupa fåror som ökar 
risken för porslinsfrakturer. Undvik bettkontakt 
mot randcrista. Om flera implantat har satts in i 
påföljande tandplaceringar, ska man som huvud
regel välja att göra entandsersättningar framför 
att binda dem samman till en bro. Entandser
sättningar ger lättare tillgång för hygienåtgärder, 
och det har inte visats att en sammankoppling 
förbättrar prognosen [42]. 

Figur IX a–c. En ogynnsam kronform kan förbätt-
ras genom förlängning av kontaktpunkterna och 
breddande av gingivalranden. Svarta trianglar 
elimineras och effekterna av saknade papiller 
förbättras. Fotografierna är tagna med två veck-
ors intervall.
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Figur X a–f. Två typiska kliniska indikationer 
på olika fixturdiametrar; en fixtur med 5 
mm diameter användes för att ersätta en 
saknad molar (36; se figur X a–c); en an-
nan fixtur med 3,3 mm diameter användes 
för att ersätta en saknad underkäksincisiv 
(31; se figur X d–f). Fotografierna är tagna 
när distanserna sattes på och när kronorna 
cementerades.

a

b c

d e f

Figur XI a–c. En snedställd fixtur anteriort om sinus maxillaris ger plats för ett hängande  
led i mitten av en treledsbro. Patientanpassade distanser och cementförankrad bro.

a cb

Val av implantatdiameter bestäms av alveo
larutskottets bredd och storleken på luckan. 
Breda fixturer med en diameter från 5 till 7 mm 
är lämpliga för ersättning av molarer om det är 
tillräcklig benvolym i området (figur x a–c).

Korta broar
Korta implantatbroar används i stor utsträck
ning i sidosegmenten i bägge käkar och är ett 
fantastiskt alternativ till en hängande broled. I 
överkäkens sidosegment kan stora maxillarsinus 
vara begränsande för utsträckningen dorsalt. 

Detta kan kompenseras genom att man snedstäl
ler dorsala fixturer mot sinus maxillaris och får 
plats för ett hängande led (figur xi a–c). Man kan 
också göra ett sinuslyft. I underkäken kan nerv
kanalen med foramen mentale vara en begrän
sande faktor för implantatplaceringen.

Ett alternativ till bro mellan implantat kan 
vara att koppla tand mot implantat i en treleds
bro. I översiktsartiklar uppges sämre prognos för 
kopplade broar jämfört med rena implantatbase
rade broar. Det har visats att en sådan treledsbro 
har god prognos förutsatt att den naturliga tan
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den har bra periodontalt fäste [43, 44]. I fall där 
det finns ett område med tillräckligt ben för en 
fixtur mellan sinus och sista tanden i tandraden, 
kan sådana kopplingar vara ett bra alternativ till 
rekonstruktion av alveolarutskott för en rent im
plantatförankrad bro. Också i områden där man 
endast får plats med ett implantat framför fora
men mentale kan ett snedställt implantat och en 
koppling mot en naturlig tand ge tillräcklig tand
rad för patienten (figur xii). 

Vid korta broar bör extensioner undvikas. In
skjutna led ger betydligt lägre belastning på fix
turerna än extensioner [45].

Broarna kan vara skruvretinerade eller de kan 
cementeras. Skruvretinerade lösningar bör an
vändas där man bedömer det som sannolikt att 
bron ska utvidgas vid ett senare tillfälle, eller vid 
risk för reparationer (till exempel bruxister). An
nars går trenden mot att korta broar cementeras. 
Detta ger kirurgen lite mer frihet vid vinkling av 
fixturerna och därmed möjligheten att utnyttja 
tillgänglig benvolym maximalt. Dessutom kan 
cementering ge en estetisk vinst genom att man 
slipper vinklade distanser med synlig metall och 
skruvhål syns inte.

Korta broar i framtandsområdena är aktuellt 
när många tänder saknas och det inte blir till
räcklig benmängd eller plats i benet för insätt
ning av entandsersättningar. Vid trauma kan det 
vara tillräckligt att placera implantaten i områ
den med god benkvalitet i stället för att gå efter 
en lösning med entandsimplantat och fullständig 
rekonstruktion av alveolarutskott (figur xiii).

Lösningar för tandlösa käkar
För tandlösa käkar står valet mellan implan
tatretinerad avtagbar protes eller en fast bro på 
implantat. Valet kan i hög grad motiveras med 
ekonomi, men det kan också finnas andra or
saker som till exempel avsaknad av ben, behov 
av läpp eller kindstöd eller behov av förenklad 
rengöring.
 I underkäken är det sällan för lite ben för att 
valet ska falla på en fast bro. Valet av lösning är 
därför oftast motiverat av andra faktorer. I förhål
lande till Brånemarks ursprungliga rekommenda
tioner är antalet fixturer som sätts in för att stödja 
en bro med 10–12 tänder reducerat från 6 till 5, 
och oftare används nu bara 4 fixturer [46]. Det ger 
en billigare lösning och underlättar renhållning
en. En vanlig fixturplacering är då att sätta de två 
dorsala fixturerna strax framför foramen mentale 
och de nästa i regio 32/42. Som en generell regel 
har man rekommenderat att extensionerna dor
salt kan sträcka sig maximalt 10–20 mm från cen
trum av sista fixturen, men måste reduceras vid 
stora belastningar, dålig benkvalitet eller korta 
fixturer [47]. Fasta broar på implantat i underkä
ken har generellt god prognos. Tillverkningspro
ceduren baseras på framställning av helprotes, 
och det kan vara lite problem med tillvänjningen 
och att ge tillräckligt stöd till läppar och kinder 
med dessa lösningar (figur xiv).

En fast helkäksbro i överkäken förutsätter att 
det finns, eller kan skaffas, tillräcklig benvolym 
för insättning av 5–6 implantat. En del behand
lare använder större antal fixturer utan att det 

Figur XII a–c. Vuxen patient med multipel aplasi och svår atrofi av al-
veolarutskotten i mandibeln posteriort om caninerna. Distalt vinklat 
implantat som satts in posteriort om caninerna och cementerad treleds 
implantatbro med patientanpassade distanser. Fotografierna är tagna 
fyra år efter ingreppet.
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har visat sig förbättra prognosen, men om im
plantaten kommer för tätt kan det ge problem att 
hålla rent. Den dorsala begränsningen av en hel
käksbro i överkäken bestäms av sinus maxillaris 
främre begränsning, om man inte går efter sinus
lyft. Det finns rekommendationer om att dorsala 
extensioner inte bör överstiga 10 mm från cen
trum av den sista fixturen.

I överkäken är implantatplaceringen av avgö
rande betydelse för att man ska få en protetisk 
konstruktion med godtagbart läppstöd och ac

ceptabel estetik, fonetik och kostnad. Den mest 
kostnadseffektiva konstruktionen i dag bygger 
på att bron kan skruvas direkt på fixturen utan 
fördyrande distanser, men detta kräver optimal 
fixturplacering. Placeringen kan styras med 
hjälp av en guide baserad på patientens protes, 
eller noggrannare med hjälp av datorbaserade 
tekniker som till exempel Nobel Guide™ eller 
Simplant™.

Nästan alla patienter som får en helkäksbro på 
implantat i överkäken upplever att de får fone

Figur XIII a–d. Ung pojke med avsaknad av 
incisiver i maxilla och mandibel på grund av 
trauma. Två fyrledsbroar på tre implantat i 
maxilla och två implantat i mandibeln, och 
acceptabel estetik. 

Figur XIV a–b. 
Fallet visar åter-
ställt läppstöd 
efter insättning 
av en helkäks 
implantatbro i 
mandibeln.a

c

b

d

a

b
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tiska problem. Hos de flesta kommer detta att bli 
bättre efter några veckor, men i enstaka fall kan 
det gå många månader innan talet normaliseras 
[48]. Det är viktigt att patienterna är informerade 
om detta innan behandlingen börjar. De fonetis
ka problemen har delvis förklarats med att det 
blir luftläckage mellan bro och alveolarutskott, 
något som kan kompenseras genom att överläp
pen tätar mellanrummen (figur xv). Vi anser det 
mer sannolikt att fonetiken ändras för att patien
ten går från en helprotes med jämn övergång mot 
gommen till en fast bro med en skarp övergång 
från en flat gom till en hög tandrad.

avslutning
Protetisk behandling med tandimplantat är en 
väldokumenterad behandlingsmetod med hög 
lyckandefrekvens. Förutsättningen är en genom
tänkt behandlingsplan och en konsekvensanalys 
av de val som görs. Ett bra samarbete mellan in
blandade fackpersoner förbättrar resultaten och 
minskar risken för fel. Det gör det också lättare 
att avgöra om behandlingen ska ske lokalt eller 
om patienten måste hänvisas till specialist, spe
cialistavdelning eller sjukhus.

Figur XV a–b. Fotografierna 
visar öppna luckor som ger 
ett ogynnsamt luftläckage 
inferiort om den implantat-
baserade bron. I viloläge är 
dessa luckor dock stängda 
av läppen, som visat på 
ocklusalbilden (b).

english summary
Treatment with dental implants – evaluation of the 
patient and treatment planning
Kjell Størksen, Evelyn Neppelberg, Marit Midtbø and 
Harald Gjengedal
Tandläkartidningen 2010;102(1):72–83
The individual need and requirement of treat
ment should be evaluated early in the process of 
treatment planning. Together with assessment of 
the general and oral health condition and smo
kinghabits, this information forms the basis for 
further treatment planning. A good and overall 
treatment plan is best obtained through collabo
ration between several dental fields. Before im
plant insertion general and local oral path ology 
must be treated. Treatment of malocclusion and 
adjustment of space conditions may also be ne
cessary. Healed and osseointegrated implants 
does not follow bonegrowth and are difficult 
to remove. Therefore optimal fixture placement 
after growth has ceased is essential for a good 
result. Clinical cases presenting different treat
ment needs, clinical evaluation, as well as treat
ment options are presented.  
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