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DET BÖRJADE
UNDER FÖRVÅREN 2005 …
... då en av oss lyssnade på en föreläs-
ning om kliniska resultat med Nobel 
Direct som hölls på ett vetenskapligt 
möte i Chicago. Vid i stort sett varje 
bild tvingades föreläsaren be om ur-
säkt för att det syntes metall genom 
slemhinnan, klart indikativt för ben-
förlust hos ett implantat som enligt 
marknadsföringen inte skulle uppvisa 
sådana problem över huvud taget. 

Efter hemkomsten till Sverige kom 
de mycket erfarna kollegerna Mats 
Hellman och Per Olov Östman med 
till viss del alarmerande resultat som 
visade betydande benförluster med 
Nobel Direct. Resultaten var från en 
multicenterstudie som arrangerats av 
företaget sedan företagets avdelning 
för klinisk prövning påtalat förekomst 
av kraterformade benförluster runt 
många av implantaten.

Nå, material från en klinik, om än 
aldrig så välrenommerad, är inget 
material. Men så fick vi data från två 

andra kliniker. Dessa data represen-
terade ett betydande antal implantat 
och visade likartade dåliga kliniska 
resultat. 

Då, i april 2005, stod det klart för 
oss att det fanns klara problem med 
ett implantat som marknadsfördes av 
ett bolag som allmänt betraktades som 
det vetenskapligt ledande i branschen 
och som därtill var vår klart viktigaste 
sponsor genom ett generöst kontrakt 
med universitetet.

Vi bestämde oss för att diskret varna 
företaget för de problem vi noterat...
Efter att först medgivit liknande fynd 
hos andra kliniker i multicenterstu-
dien förnekade sedan företaget  att 
det över huvud taget fanns några pro-
blem.  Detta ledde till att vi tvingades 
att ensidigt säga upp det avtal som 
fanns mellan vår universitetsavdel-
ning och företaget, trots att vi visste 
att det skulle leda till ekonomiska be-
kymmer för avdelningen.

En av oss skickade nu brev till samt-

liga medlemmar i företagets lednings-
grupp. I brevet påtalade vi problemen 
samt bifogade tydliga diagram och
kopior på röntgenbilder med grav 
benförlust.

Vi förväntade oss en dialog med fö-
retaget, för att på så sätt gemensamt 
kunna analysera de problem vi funnit. 
Vi blev besvikna. Vi beslutade vänta 
över sommaren för att företaget, som 
vi hoppades, skulle besinna sig. Vi 
kände det som ett personligt misslyck-
ande att man inte hade lyssnat initialt, 
men hoppades det skulle bli lättare att 
tala med företaget efter deras då ome-
delbart förestående världskongress.  
Vi skulle bli besvikna igen.  

Vi började föreläsa och varna kolleger 
för att använda Nobel Direct...
I september 2005 hade vi fått ytterli-
gare material. Problemet med benre-
sorption var entydigt, men vi var osäk-
ra på orsaken. I likhet med tidigare 
tillfällen då vi funnit det nödvändigt 
att varna för specifika implantat (Core 

Nobel Direct genom
forskarnas glasögon
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redan i november 2005 och att hon då 
noga fått rapporterat om de betydande 
bekymmer som kollegan upplevt med 
implantatet.

Läkemedelsverket tillsatte nu en 
kommitté av tre oberoende experter 
från andra lärosäten än Göteborg, 
nästan som på 1970-talet när tre obe-
roende experter fick yttra sig om os-
seointegrationen fungerade eller inte.  
Vi hade nu som då stort förtroende för 
oberoende, vetenskapliga experters 
oväld, vilket gjorde att vi välkomnade 
denna utveckling.

Samtidigt kunde våra två första ve-
tenskapliga uppsatser skickas in. Den 
första blev accepterad i juni månad, 
den andra kort därefter. Företaget var 
kontinuerligt aktivt och man lät till
och med publicera ett eget alster i en 
för vetenskapen tidigare helt okänd 
skrift  utan, som annars är regel, be-
dömning av oberoende vetenskaps-
män. Detta tryck, som för den oer-
farne inte var olikt en vetenskaplig 
tidskrift, skickades ut till kunder över 
hela världen med budskapet att allt 
var bra; det fanns inga problem med 
Nobel Direct. 

VAD VET VI I DAG?
Resten är, som man säger, välkänd his-
toria. Vid ett möte i Stockholm i juni 
2006 med ett hundratal svenska kol-
leger närvarande upplevde vi det som 
en epitaf, en gravskrift över Nobel Di-
rect åtminstone i Sverige. Företaget 
valde dock till skillnad från många 
konkurrenter att inte vara represen-
terat på mötet.

Experterna kom med bestämda ut-
låtanden såväl i juli som i september 
2006, det senare var mycket kritiskt 
formulerat.

Figur 1. Nobel Direct-implantat som visar mindre benförlust vid år 1 och därefter 
ökande problem med benförlust med längre uppföljningstid. Sådana implantat
är inte ovanliga i vårt material, vilket gör att vi tror att förlustsiffrorna för Nobel
Direct, som är 10,9 procent redan vid ett år – i vårt material om 550 implantat – 
kommer att öka med tiden.

                   Baseline                                           1 år                                              2 år                                               2,5 år

➤

Vent hålcylinder, IMZ, HA-belagda cy-
lindrar, Heinrichs dubbelskruv med 
flera) började vi varna kolleger base-
rat på vårt material som då omfattade 
mer än 400 konsekutivt insatta Nobel 
Direct.

Vi noterade problem med grav 
benresorption (3 mm eller mer) eller 
implantatförlust i cirka en tredjedel 
av alla opererade skruvar. I Sverige 
hölls den första föreläsningen vid Ty-
lösandsmötet i september, internatio-
nellt gick vi ut första gången vid 40-
årsjubiléet i Brasilien i oktober 2005.

Med tiden upplevde vi ett visst
massmedialt intresse …
Snart började tv och tidningar rap-
portera om konflikten mellan oss (»de 
två forskarna«) och företaget även om 
vi själva såg det mer som en växande 
konflikt mellan patienterna som vi an-
såg oss representera och företrädare 
för ett olämpligt implantat.

Vi har ju varit med i några år och 
etablerade därför mycket bestämda 
principer för hur vi skulle agera. De 
såg ut som följer:
■  Att aldrig själva kontakta några ny-
hetsmedia.
■  Att däremot svara på frågor från 
media som kontaktat oss i ärendet rö-
rande Nobel Direct.
■  Att aldrig gå i direkt svaromål på 
företagets många olika pressreleaser, 
oavsett vad man skrev om Nobel Di-
rect eller för den delen om oss själva, 
vilket var en hel del.
■  Att se till att Läkemedelsverket in-
formerades vilket först gjordes genom 
en anmälan av Hellman.
■  Att skaffa en »second opinion« ge-
nom att låta en oberoende forskare vid 
ett annat lärosäte få ta del av vårt ma-
terial. Det blev professor Björn Klinge 
vid Karolinska institutet, KI, eftersom 
han är ansvarig för det så kallade im-
plantatregistret.
■  Att metodiskt arbeta med veten-
skapliga publikationer, som dock tar 
lång tid att få tryckta.  

Ingen lätt situation
för många kolleger...
Vi har ett stort nätverk av både svens-
ka och utländska kolleger som gett 
oss information om att de liksom vi  
oroat sig för att patienter skulle drab-
bas. I många fall har man dock velat 
vara anonym – det är ingen god re-
klam vare sig för en landstingsklinik 

eller en privatpraktik att visa att man 
har problem. Detta ledde till att man 
skickade få röntgenbilder till oss sär-
skilt initialt och att vi därför fick åka 
ut till många kliniker för att på ort och 
ställe gå igenom deras material och 
röntgenbilder. 

Vi vet också att det finns ett bety-
dande mörkertal. Många kolleger har 
ringt och hållit med om problemen 
men inte själva velat medverka vid 
våra analyser. Omvänt har vi också ta-
lat med några kolleger som ansett sig 
haft bra resultat med Nobel Direct. 
Mer om det kommer senare i arti-
keln.

Självfallet har vi välkomnat alla att 
vara med i våra studier, oberoende av 
om man upplevt några problem med 
implantatet eller inte. Detta inklude-
rade till exempel en utländsk kollega 
som vid mötet i Brasilien bestämt ställ-
de upp och sade sig inte ha några som 
helst bekymmer med Nobel Direct. Vi 
kontaktade honom omedelbart för att 
få ta del av hans material som senare 
visade sig bestå av sex implantat, varav 
två var lyckade, två hade betydande 
benresorption och två satts in på pa-
tienter som inte kommit på återbesök, 
sålunda med okänt resultat. 

Under våren 2006 fick vi
arbeta mycket med ärendet...
Företagets verkställande ledning för-
nekade mycket bestämt att det fanns 
några allmänna problem med Nobel 
Direct utan valde i stället att med namn 
och allt hänga ut kollega Östman som 
den ende med bekymmer, vilket kabla-
des ut över hela världen. Vi visste att 
detta inte var sant och hade till exem-
pel fått höra att företagschefen själv 
hade fått besök av en italiensk kollega 
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Läkemedelsverket valde detta till 
trots att inte dra in implantatet, men 
att kräva betydande ändringar i det 
rekommenderade handhavandet och 
i företagets instruktioner till kunder-
na. Denna process är inte avslutad när 
detta skrivs i augusti 2007.

Några publikationer om Nobel Di-
rect har hunnit tryckas i adekvata, ve-
tenskapliga tidskrifter.

Östman et al (Clin Oral Implants 
Res 18, 2007, pp 409–18) presenterade 
en prospektiv 1-årsstudie av 115 konse-
kutiva implantat. Dessa uppvisade 5,2 
procent förluster och 20 procent av 
implantaten visade mer än 3 mm ben-
förlust. Det kan jämföras med en refe-
rensgrupp av vanliga Nobelimplantat 
där man förlorade 1,3 procent av im-
plantaten och fann 0,6 procent med 
mer än 3 mm benförlust.

Albrektsson et al (Clin Implant Dent 
9, 2007, 65–70) analyserade implan-
tatförluster på 550 konsekutivt insatta 
implantat vid 18 center från Sverige, 
övriga Europa och USA och fann då 
10,9 procent förluster. Av de 550 im-
plantaten hade 58 satts in mer konser-
vativt, bland annat undveks direkt be-
lastning. Här sågs endast 1,7 procent 
förluster jämfört med implantat som 
satts in enligt tidigare rekommenda-
tioner. I dessa fall noterade man 11,8 
procent förluster (n=492). 

Finne et al (Int J Oral Maxillofac 
Implants 22, 2007, 226–34) visar 2,1 
procent implantatförluster vid cirka 1 
års uppföljning och till synes mindre 
benförlust än vad vi rapporterat. Den 
kritiske läsaren upptäcker dock att 
man talar om bennivå i förhållande 
till en referenspunkt, inte benförlust, 
vilket är en avsevärd skillnad.

Analyserat med våra fyrfältstabeller 
finner vi enbart 69 procent dokumen-
terade lyckanden i Finnes arbete; flera 
av implantaten kunde inte analyseras 
radiologiskt och en stor procent hade 
mer än 3 mm benförlust också i detta 
arbete, att döma av en av figurerna.

Ytterligare en accepterad uppsats av 
Sennerby och medarbetare förstärker 
bilden av problem med benförluster.

VAD TROR VI I DAG?
Vi tror att problemen med Nobel Di-
rect beror på implantatets koniska 
design och en rå yta upp i mjukväv-
naden i kombination med att man re-
kommenderar ett handhavande som 
involverar lambåfri operationsteknik, 
nedslipning av implantatet in situ och 
direktbelastning.

Om man i stället sätter in implan-
tatet på konservativt sätt och und-
viker direktbelastning tycks man 
få bättre resultat. Effekten av ned-
slipningen av implantatet in situ är 
vetenskapligt svårvärderat på grund 
av brist på precisa data; en aldrig så 
god kylning vid slipningen hjälper 
inte mot vibrationstraumat.

Kanske är det så att kroppens för-
svarsmekanismer klarar en hel del,
men inte kombinationen av olika typer 
av handhavande; i biologi blir 1+1+1 
inte 3 utan 9. Risken är att ett redan 
något instabilt implantat på grund av 
inverkan från andra faktorer kan fås 
att fallera vid direktbelastning.

Vi tror att implantat med liknande 
design som Nobel Direct – Perfect  
och eventuellt även Speedy och Grovy 
– också kan få kliniska problem om de 
implanteras på likartat, icke konser-
vativt sätt. Vårt material är dock för 
litet för att tillåta några säkra konklu-
sioner.

Det finns naturligtvis också en risk 
för att vi numera enbart kontaktas av 
kolleger som är missnöjda med före-
taget medan de kunder som är nöjda 
med produkterna tiger still.

Den senare möjligheten tror vi dock 
inte påverkar vårt Nobel Direct-mate-
rial eftersom 75 procent av detta var 
identifierat, om än inte fullt analyse-
rat, innan vår kritiska hållning blev 
allmänt känd hösten 2005.

Vissa nyligen genomförda föränd-
ringar i ledningen för Nobel Biocare 
gör att vi tror att företaget kommer att 
försöka återetablera sitt vetenskapliga 
fokus, något vi i så fall skulle välkom-
na. Avslutningsvis vill vi påpeka att 
företagets Brånemarkimplantat med 
TiUniteyta är väl dokumenterat och 
fungerar utmärkt.

TOMAS ALBREKTSSON
Professor, MD, PhD, ODhc

 LARS SENNERBY
Professor, DDS, PhD

Båda vid avdelningen för
biomaterial, Sahlgrenska akademin,

Göteborgs universitet
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