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AuTorEfErAT Det finns många vinster 
med direktbelastade implantat, både 
för patient och tandläkare, men även 
biologiskt i form av snabbare ben- och 
mjukvävnadsläkning samt mindre 
benresorption runt implantaten.

Protetisk rehabilitering av den tandlösa patien-
ten med käkbensförankrade implantat är i dag en 
rutinbehandling med förväntade goda långtids-
resultat. Det ursprungliga behandlingsprotokol-
let omfattar en inläkningstid på 3–6 månader 
innan belastning med en krona eller bro. Detta 
innebär att behandlingstiden för patienterna 
ofta är lång. Direktbelastning av implantat med 
en provisorisk krona eller bro reducerar behand-
lingstiden till ett minimum vilket ger fördelar 
för både patient och tandläkare. Endast ett ki-
rurgiskt ingrepp behövs, löstagbara provisorier 
behövs inte och patienten får en omedelbar god 
estetik och funktion. Vidare finns det indikation 
på biologiska vinster som snabbare ben- och 
mjukvävnadsläkning och mindre benresorption 
runt implantaten.  När avhandlingsarbetet initie-
rades fanns det få kliniska uppföljningsstudier av 
direktbelastade implantat.

syfte
Det övergripande syftet med avhandlingen var 
att utvärdera olika protokoll för direktbelastning 
och studera det kliniska och radiologiska utfal-
let avseende implantatöverlevnad samt marginal 
benresorption. Avhandlingen består av fem del-
arbeten samt ett appendix.

I arbete i utvärderades provisoriska implantat 
som fungerade som stöd åt en temporär bro un-
der tiden de permanenta implantaten läkte obe-
lastade i sex månader under slemhinnan.

I delarbete ii utvärderades den primära stabi-
liteten för implantat genom resonansfrekvens-
analys (rfa) direkt efter installation. Korrelation 
mellan rfa-värden (implants stability quotient, 
isq) samt patient-, kirurgi-, och implantatrelate-
rade faktorer utfördes.

I arbete iii utvärderades det kliniska och ra-
diologiska utfallet av maskinbearbetade och 
oxiderade implantat som direktbelastats i den 
partiellt tandlösa underkäken och i arbete iv ut-
värderades det kliniska och radiologiska utfallet 
av oxiderade implantat somdirektbelastats i helt 
tandlösa överkäkar. Om ett implantat skulle di-
rektbelastas eller inte bestämdes i båda delarbe-
tena av kriterier för primär stabilitet som satts 
upp i förväg. Ett modifierat borrprotokoll använ-
des för att uppnå god primär stabilitet. 

Delarbete v: Här utvärderades ett nytt endels-
implantat med en rå oxiderad yta, NobelDirect 
och NobelPerfect one-piece som användes för 
direktbelastning.  Specifikt analyserades om im-
plantatet minimerade benresorptionen, om im-
plantatet kunde installeras med varierande djup 
samt om mjukvävnadsestetiken blev bättre med 
detta implantat, i enlighet med vad leverantören 
utlovade.  

material och resultat
Delarbete I
Fyrtiofem patienter med total (26) eller partiell 
(19) tandlöshet i överkäken behandlades med 
permanenta och tillfälliga implantat. I de totalt 
tandlösa överkäkarna installerades 5–7 perma-
nenta implantat och i partiellt tandlösa käkar 2–4. 
Mellan implantaten placerades därefter tillfälliga 
implantat. De tillfälliga implantaten är 2,8 mm i 
diameter och gjorda i ett stycke. Dessa placeras 
2–3 mm från de permanenta implantaten. Me-
ningen är att en tillfällig brygga ska fästas på de 
tillfälliga implantaten medan det sker en ostörd 
inläkning av de permanenta implantaten, figur 1.   

Totalt installerades 230 permanenta Brå-
nemarkimplantat samt 192 tillfälliga. Efter sex 
månaders inläkning hade 7 (3,6 %) tillfälliga im-
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plantat förlorats på grund av infektion. Ytterli-
gare 17 (9 %) visade mobilitet vid distansanslut-
ningen. Dessa implantat hade dock fungerat som 
retentionselement till den tillfälliga bron under 
inläkningen.  En tillfällig bro fick avlägsnas innan 
det gått 6 månader. Fem (2,2 %) av de permanen-
ta implantaten visade mobilitet vid distansan-
slutning och togs bort.

Ingen av förlusterna kunde sättas i samband 
med de tillfälliga implantaten. Ett exempel på 
behandling kan ses i figur 1.

Delarbete II
Den primära stabiliteten utvärderades genom 
resonansfrekvensanalys på 905 implantat som 
installerats i 267 konsekutiva patienter. Vid im-
plantatoperationen var målet att få implantaten 
så stabila som möjligt. Detta skedde genom att 
använda ett smalare slutborr samt genom att 
välja olika implantatdesign beroende på om be-
net var mjukt eller hårt. I medeltal uppmättes en 
stabilitet på 67,4 (sd 8,6) isq (implants stability 
quations). 582 (64,3 %) implantat visade en sta-
bilitet som översteg 65 isq och 761 (84,1 %) en 
stabilitet på över 60 isq.

Implantat som placerades i underkäken uppvi-
sade en signifikant högre stabilitet jämfört med 
de som placerats i överkäken. Vidare fann vi att 
stabiliteten var signifikant högre i hårt ben jäm-
fört med mjukt, att män hade stabilare implantat 
jämfört med kvinnor, att korta implantat (7–13 
mm) var mer stabila jämfört med långa (15–18 
mm), att breda implantat var mer stabila jämfört 
med tunna samt att implantat placerade posteri-
ort var mer stabila jämfört med anteriort place-
rade implantat.

Delarbete III
Nittiosex konsekutiva patienter med partiell 
tandlöshet i underkäken inkluderades. Kriteri-
erna för behandling med direktbelastning var ett 
insättningsmotstånd som översteg 30 Ncm samt 
ett isq över 60.  Sjuttiosju (85 %) patienter kunde 
behandlas med direktbelastning. Totalt 257 im-
plantat installerades. Av dessa var 77 maskinbe-
arbetade och 180 oxiderade. 111 brokonstruktio-
ner i studien. Patienterna följdes upp minst 12 
månader med klinisk och radiologiska undersök-
ningar. Fyra (1,6 %) implantat gick förlorade. Av 
dessa var 3 maskinbearbetade. csr efter 1 år var 
98,4 procent; 96,1 för maskinbearbetade respek-
tive 99,4 procent för de oxiderade implantaten. 
Benresorptionen var efter 1 år 0,7 mm (sd 0,8). 
Ett exempel på behandling kan ses i figur 2.

Delarbete IV
Tjugo konsekutiva patienter med total tandlöshet 
i överkäken togs med i studien. Kriterierna för 
direktbelastning var ett insättningsmotstånd av 
implantatet på över 30 Ncm samt ett isq över 60 

på de mest posteriora fixturerna samt en summa 
på 200 isq (medel 50 isq) på de 4 anteriora fixtu-
rerna. En kontrollgrupp på 20 patienter som fått 
2-stegsbehandling med 6 månaders inläkning av 
implantaten jämfördes med studiegruppen.

Figur 1. Exempel på behandling med tillfälliga implantat.

Figur 2. Exempel på direktbelastning i del av underkäke.

Q4 ben          Q3 ben     Q1–2 ben
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Patienterna följdes under 1 år med klinisk och 
radiologisk uppföljning. Ett (0,8 %) implantat 
förlorades i studiegruppen medan det i kontroll-
gruppen inte förlorades något implantat. csr 
efter 1 år var 99,2 procent för direktbelastnings- 
gruppen jämfört med 100 procent för 2-stegs-
kontrollgruppen.

Benresorptionen efter ett år uppgick till 0,79 
mm (sd 0,9 mm) för studiegruppen medan kon-
trollgruppen uppvisade en resorption på 0,91 
mm (sd 1,04 mm). Ingen signifikant skillnad 
kunde ses mellan de två grupperna vad gäller 
fixturförlust eller benresorption. Ett exempel på 
behandling kan ses i figur 3.

Delarbete V
115 enstyckesimplantat av typen NobelDirect 
(77 stycken) och NobelPerfect one-piece (38 
stycken) placerades i totalt 48 patienter. Implan-
taten installerades både i över- och underkäke 
som singelimplantat eller i brokonstruktion. Till-
fällig krona eller bro placerades inom 12 timmar. 
Som kontrollgrupp användes 380 konsekutiva 
2-delade implantat som direktbelastats (arbete 
iii, iv). Exempel på behandling kan ses i figur 4.

Patienterna följdes i minst 12 månader med 
klinisk och radiologisk uppföljning. Sex (5,2 %) 
av studiegruppens implantat förlorades på grund 
av kraftig marginal benresorption jämfört med 
fem (1,3 %) av kontrollgruppens implantat. Ef-
ter ett års uppföljning visade studiegruppen en 
marginal benresorption på 2,1 mm (sd 1,3 mm) 
i medeltal jämfört med 0,8 mm (sd 1 mm) för 

kontrollgruppen. Tjugo procent av studiegrup-
pen visade mer än 3 mm marginal benresorption 
jämfört med 0,6 procent av kontrollgruppen. En 
gråaktig slemhinna runt implantaten kunde ofta 
observeras. Exempel på marginal benresorption 
samt missfärgat tandkött kan ses i figur 5. 

konklusion
Den övergripande konklusionen av avhandlingen 
är att dentala implantat kan direktbelastas med 
gott resultat om hög primär stabilitet kan nås och 
om en en stabil temporär brygga med god ocklu-
sion binder samman implantaten.
n Provisoriska implantat kan användas med gott 
resultat för att ge patienter fasta tänder under in-
läkningen av de permanenta implantaten. Ingen 
skada kunde ses på de permanenta implantaten 
på grund av att man använt tillfälliga implantat.
n Hög primär stabilitet kan nås i käkens alla om-
råden då man använder ett modifierat borrpro-
tokoll som strävar efter hög stabilitet. Dock kan 
det konstateras att ett smalare slutborr och ett 
något koniskt implantat inte fullt ut kan kompen-
sera för det mjuka benet. Om ett isq överstigande 
60 kan anses som ett nog stabilt implantat för di-
rektbelastning kunde 85 procent av implantaten 
i studien direktbelastas. Viktiga faktorer för im-
plantatets stabilitet är benkvalitet och implanta-
tets diameter och längd.
n Direktbelastning i partiellt tandlösa områden 
i underkäken kan utföras med god prognos vid 
hög primär stabilitet hos implantaten. 
n Genom att använda ett modifierat borrprotokoll 

Figur 3. Exempel på direktbelastning i hel överkäke. Figur 4. Exempel på behandling med NobelDirect.
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som ökar den primära stabiliteten kan helt tand-
lösa överkäkar direktbelastas med 6–7 implantat 
med gott utfall. Ingen signifikant skillnad kunde 
observeras mellan direktbelastade och 2-stegs-
behandlade patienter.
n Direktbelastning med NobelDirect och Nobel 
Perfect one-piece implantat uppvisar en lägre 
lyckandefrekvens och mer benresorption jäm-
fört med ett traditionellt 2-delat (implantat och 
distans) implantat. Enstyckesimplantatet visar 
inte mindre marginal benresorption, kan inte 
placeras med varierande djup och ger inte ett 
optimalt estetiskt resultat.

Figur 5. Marginal benförlust samt missfärgad gingiva. Figur 6. Behandlingsgång vid QuickBridge.

Figur 7. Behandlingsgång; QuickBridge till 
CAM StructSURE® (Biomed 3i).
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Appendix
Trettiosju partiellt eller totalt tandlösa patienter 
som behandlats med direktbelastning och kli-
nikframställd tillfällig bro enligt QuickBridge-
modellen utvärderades. De tillfälliga broarna 
hade en utsträckning från 2–12 tänder. Patien-
terna kontrollerades tills den permanenta bron 
lämnades ut. Inga implantat förlorades under ob-
servationstiden (3–6 månader). En tillfällig bro 
frakturerade och två broar lossnade och fick re-
cementeras. Slutsatsen är att tekniken kan använ-
das för framställning av tillfälliga broar med god 
prognos. Exempel på behandling i figur 6 och 7.

Opponenten 
har ordet ➤

      Baseline                    1 år                          2 år                         3 år

       Baseline                   1 år                        2 år                        3 år
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Pär-Olov Östman är en skicklig estradör och 
pedagog. Han inledde presentationen av sin av-
handling på disputationsdagen med ett video-
inslag där en patient medryckande beskrev sin 
situation från tandlöshet till oral rehabilitering 
med fastsittande tänder. Det är inte bara ett bra 
pedagogiskt grepp, det vittnar också om medkän-
nande och empati. Och ett ovanligt men utmärkt 
sätt att inleda en akademisk akt. 

Ett syfte med avhandlingen är att skapa och 
utvärdera behandlingsmetoder som ger förenk-
lingar också för patienten, så som direktbelast-
ning av implantat kan göra. Ofta får jag höra 
kolleger uttala att om patienten har burit protes 
under lång tid kan de gärna vänta ytterligare det 
halvår eller längre som en konventionell implan-
tatbehandling ofta tar. Patientens önskemål om 
snabbare och förenklad behandling är knappast 
dessa tandläkares problem eller intresse. Men 
det är alltså ett område som Pär-Olov Östman, 
privattandläkare i Falun, tagit fasta på. 

Östmans avhandling är ovanlig genom att behand-
ling och uppföljning i sin helhet har ägt rum i 
hans privatklinik. I dessa tider av evidensbase-
rad tandvård framförs allt oftare synen att nästan 
all klinisk odontologisk forskning utförs på uni-
versitetskliniker eller specialistcentra långt från 
allmäntandvårdens förutsättningar och möjlig-
heter. Det blir på så sätt svårt att generalisera 
från specialistverksamhet till allmäntandvård. 
Visserligen kan nog inte Östmans praktik jämfö-
ras med all allmäntandvård, men det är ett viktigt 
steg i rätt riktning och enligt mitt sätt att se är det 
en av avhandlingens många styrkor.

I sitt avhandlingsarbete har Östman använt 
ett modifierat borrprotokoll som avses ge högre 
initial implantatstabilitet. Genom att använda 
smalare borrdiameter är det möjligt att uppnå 
högre initial stabilitet. Valet av denna metod dis-
kuterade vi en del vid disputationsakten. För att 
kunna belysa metodens förträfflighet på ett mer 
objektivt sätt skulle kanske ett standardiserat 
protokoll erbjudit en del andra jämförelsemöj-
ligheter. Genom att på individuell grund variera 
benpreparationstekniken är det möjligt att skill-
nader mellan implantatområden suddas ut. På 
så sätt kan det vara svårt att entydigt visa vilken 
metod och vilket borrprotokoll som faktiskt är 
att föredra. 

En annan fråga som kan vara värd att diskutera 
också i andra sammanhang är hur länge ett im-
plantat kan anses vara direktbelastat? Svara på 
det den som kan. Det är fördelen med att vara 
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opponent; man bör ha en massa frågor, men inte 
själv nödvändigtvis ha alla svar.

I ett delarbete redovisade Östman långtidsre-
sultat från behandling med ett av den moderna 
implantaterans mest omdiskuterade implantat. 
Käkbensförlust (success) och implantatförlust 
(redovisat som survival) är mer omfattande vid 
detta implantat jämfört med data från ett annat 
implantat från samma tillverkare. Avhandlingen 
ger ingen förklaring till dessa sämre resultat med 
just detta implantat. Det finns helt andra dimen-
sioner i relation till detta projekt som jag helt 
avstod att beröra under disputationsakten. Det 
betyder dock inte att jag är omedveten om dessa 
förhållanden.

Utöver detta specifika implantat och dess 
tillverkare finns säkert skäl att på ett mer över-
gripande sätt i ett annat sammanhang diskutera 
forskningsrelationer och etiska frågeställningar 
där industrikopplade projekt involverar dokto-
rander och deras kanske mer utsatta arbete.

Sammanfattningsdelen av avhandlingen il-
lustreras av mycket välgjorda och pedagogiska 
bildmontage. Avhandlingar som utgår från Bio-
materialgruppen vid Sahlgrenska akademin i Gö-
teborg är ofta mycket generöst illustrerade med 
schematiska och/eller kliniska bilder av yppersta 
kvalitet. Just denna avhandling kryddas extra av 
Östmans pedagogiska talang. 

Jag tar av mig hatten, bugar och gratulerar Pär- 
Olov Östman, hans medarbetare och handledare 
och önskar lycka till med fortsatt forskning som 
gärna kan utföras också i kliniken i Falun nära 
allmäntandvårdens villkor.  Snart får Pär-Olov 
vid promotionsakten i Göteborg själv doktors-
hatten – frihetens symbol – på sitt huvud. Att 
friheten har ett pris, det vet han redan.  
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