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patientfall 1
Behandling
Baselineundersökningen på parodontologikli-
niken kompletterades med subgingivalt bak-
terieprov 15 mesialt för att utröna eventuell 
förekomst av de i detta läge (1990-talet) mest 
misstänkta (anaeroba) parodontitpatogena bak-
terierna. Prov svaret visade inget direkt avvikan-
de från vad som ansågs vara »normalt« vid grava 
parodontitskador. Detta bidrog till beslut att inte 
sätta in antibiotikabehandling parallellt med 
den rekonstruktiva parodontalkirurgi som be-
dömdes vara indicerad (scaling och rotplaning 
hade utförts på remitterande klinik både fyra 
och två månader före baselineundersökningen). 
Utan kompletterande behandling bedömdes ris-
ken stor för ytterligare parodontal vävnadsför-

SAMMANFATTAT I förra numret 
av Tandläkartidningen presente-
rades fyra patientfall där du fick 
terapiplanera problemtänder ante-
riort om molarer. Här redovisar vi 
patient fallen efter behandling och 
uppföljning. 

Så behandlades 
parodontitskadorna

lust mesialt med åtföljande prognosförsämring 
för såväl 15 som bron i sin helhet (figur i).

Lambåkirurgi utfördes, varvid det noterades 
en vid bendefekt av 3-väggstyp (figur ii a). Roten 
uppvisade både skrovligheter, små »jack« och en 
smal vertikal fåra mesialt. Efter kompletteran-
de försiktig mekanisk rengöring, spolning med 
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Figur i. Patientfall 1. Regio 15–14 preoperativt.

Figur ii. Patientfall 1.
a) Bendestruktion 

mesialt 15. Roten 
intill lesionen 
mekaniskt ren
gjord, behandlad 
med edtagel och 
huvudsuturen 
»förberedd« (för 
snabb förslutning 
av sårområdet 
efter applicering av 
Emdogain®*).

b) Emdogain® är sprut
applicerad.

Del 2:  
Vad tycker du  
om våra terapival?

a b

* Preparatet marknads-
förs numera under 
namnet Straumann 
Emdogain®.
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NaCl, rotkonditionering med edta (PrefGel®) 
och ny renspolning applicerades Emdogain® och 
lambåerna suturerades (figur ii b).

Klorhexidinsköljning i sex veckor, suturtag-
ning efter 7–10 dagar. Kontroll efter fyra och sex 
veckor med reinstruktion i försiktig borstning 
efter fyra veckor och interdentalrengöring efter 
sex veckor. Därefter stödbehandlingsschema tre, 
sex, nio och tolv månader postoperativt.

En första röntgenundersökning gjordes vid 
ettårskontrollen, då sammantagen utvärdering 
fick vägleda hur fortsatt, individuellt behovsprö-
vat stödbehandlingsprogram skulle se ut. I detta 
fall blev rekommendationen 2–3 besök per år hos 
tandhygienist och en årlig kontroll av tandläka-
re. Patienten återgick till remitterande klinik för 
detta, återkom dock till parodontologikliniken 
för behandlingsutvärdering efter två, tre respek-
tive sex år (figur iii a, b).
  
Patientens uppfattning och vår prognos
Vid sexårskontrollen ansågs prognosen för 15 
(och befintliga bron) vara långsiktigt god, även 
om bara cirka 50 procent av roten (mesialt) har 
parodontalt stöd enligt röntgen.

Patienten själv var mycket nöjd med att hennes 
önskemål hade uppfyllts. Framtiden för 15 (och 
treledsbron) är helt beroende av fortsatt gott 
intresse och god vård från såväl patientens som 
tandvårdsteamets sida!

Figur iii. 
Patientfall 1.
a) Sexårskontroll 

efter utförd rekon
struktiv kirurgi 
15. Fästevinst 
mesialt 5 mm utan 
nämnvärd gingival 
retraktion. 

b) Röntgen visar en 
benvinst 4 mm 
mesialt 15.

patientfall 2
Behandling
Trots »vitalt svar« vid pulpatest av 15 (hos re-
mitterande tandläkare) rekommenderades (vid 
telefonkonsultation med parodontologikliniken) 
snar endodontisk behandling av 15. Sådan ut-
fördes och sex veckor senare kom patienten till 
specialistkliniken (baseline). I samråd med pa-
tienten beslutades att genomföra lambåkirurgi 
i syfte att närmare inspektera och bedöma hur 
15 och 14 skulle kunna behandlas. Fickstatus och 
förekomst av blödning vid sondering (BoP+) var 
i princip oförändrade i jämförelse med uppgif-
terna från remitterande tandläkare (se artikel 1, 
Tandläkartidningen 2012; 104 (7): 74–7). 

Lambåkirurgi utfördes i regio 17–13 distalt. 
Tand 15 visade på baselineröntgen två rotfyll-
ningar till gott rensdjup, ökad bendefekt distalt 
upp till apex och diffus avgränsning mot sinus 
maxillaris. Hos 14 syntes nu ökad bendestruk-
tion mesialt, eventuellt även något distalt (figur 
iv a, b). 

Kliniskt uppvisade 15 en omfattande bende-
struktion från margo upp till apex och snett upp 
över palatinalytan till mesiopalatinala axiala vin-
keln marginalt. Hos 14 noterades tydliga tecken 
på längsfraktur. Tand 17 hade en mindre vertikal 
bendefekt mesialt-cervikalt. 

I samråd med patienten beslutades om extrak-
tion av 14 och rekonstruktiv parodontalkirurgi 

Figur iv. 
Patientfall 2.  
Baseline.
a) 15 rotfylld. Ver ti

kal bendefekt upp 
till apex  re gi o nen 
distalt 15.

b) Destruktionen 
mesialt 14 har 
ökat i omfattning 
senaste två må na
ders   pe ri oden.

a b

a b
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på 15, eftersom apex 15 efter sedvanlig försiktig 
mekanisk rengöring befanns vara bentäckt, om 
än bara lite.

Tand 14 togs bort, alveolen skrapades ur och 
rekonstruktiv behandling med Emdogain® utför-
des på samma sätt som beskrivits för patientfall 
1 liksom fortsatt lokal stödbehandling och upp-
följning. 

En snabb lokal statusförbättring skedde. Pa-
tienten besvärades dock av sin tandlucka regio 
14 och remitterande tandläkare utförde inom två 
månader en temporär bro och under andra halv-
året efter baseline en permanent bro 17–13.

Patienten skötte egenvården på ett utmärkt 
sätt, alltifrån start.
 
Patientens uppfattning och vår prognos
Patienten var primärt ytterst nöjd med att »kun-
na behålla egna tänder och slippa implantat«. 
Successiva kontroller visade alltmer positivt ut-
fall och figur v och vi visar status vid ett- respek-
tive sexårskontrollen. Den senare visar på rönt-
gen (figur vi b) framför allt en uttalad förbättring 
distalt 15 med synlig teckning av lamina dura ner 

till halva rothöjden. Även förbättring mesialt 17. 
Prognosen för 15, liksom för den nygjorda bron, 
bedömdes vara fortsatt god. En förutsättning är, 
givetvis, att såväl patienten själv som tandvårds-
teamet på hemorten fortsätter egenvård och 
stödbehandling av god kvalitet. 

patientfall 3 
Behandling
Vid undersökningen på parodontologikliniken 
planerades dels inledande konserverande paro-
dontalbehandling, dels senare parodontalkirurgi 
16–14 och 11. 

Vid kirurgitillfället (lambåkirurgi regio 16–21) 
noterades furkaturinvolvering på 16, vertikal 
bendefekt 14 mesialt samt en smal djup bende-
fekt 11 mesiobuckalt med en vertikal rotspricka 
på samma ställe.

Vid utvärdering efter kirurgin fanns kvarstå-
ende restfickor med blödning vid sondering i 
kvadrant 1 i ungefär samma omfattning som före 
kirurgin. I det läget bedömdes att det inte fanns 
bra förutsättningar för läkning vid i första hand 
16 och 14 (furkaturskador + två rötter hos 14).

Figur v. Patientfall 2.
a) Ettårskontroll. God egenvård, tekniskt svårast vid 17. 
b) Röntgen ett år efter utförd rekonstruktiv kirurgi (Emdogain®). 

Figur vi. Patientfall 2. 
a) Sexårskontroll. Fortsatt god egenvård, salivsten cervikalt 17. Minimalt ökad gingivaretraktion distalt 15 

jämfört med ettårskontrollen. 
b) Röntgen sex år efter utförd rekonstruktiv kirurgi.

a b

a b
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I samråd med patienten fortsatte påbörjat 
stödbehandlingsprogram och vi valde att avvak-
ta första årskontrollen för att då ta ställning till 
eventuella extraktioner i höger överkäke. 

Vid första årskontrollen hade fickorna 16–14 
blivit ännu djupare och dessa tänder togs bort. 
Efterföljande implantatinstallationer i överkä-
kens premolarområden sex månader senare blev 
komplicerade på grund av begränsad bentillgång 
(figur vii).

Patientens uppfattning och vår prognos
Patienten är nöjd med behandlingen och tycker 
att hon fått en frisk mun och en god tuggförmå-
ga. Vid utvärdering av genomförda behandlingar 
noteras ett bra behandlingsresultat (figur viii). 
God bettstabilitet är uppnådd, parodontala och 
periimplantära förhållanden är utmärkta och 
vår sammantagna långsiktiga prognosbedöm-
ning är positiv, då patienten har en mycket god 
plackkontroll och får regelbunden uppföljning 
och stödbehandling. En osäkerhetsfaktor är att 
de protetiska konstruktionerna inte gjordes sam-
manbundna, vilket starkt ökar risken för förlust 

av osseointegrering, i synnerhet med tanke på 
den begränsade benvolymen i området. 

patientfall 4
Behandling
Vid undersökningen på parodontologikliniken 
planerades och genomfördes inledande paro-
dontalbehandling. Vid utvärdering sju månader 
senare noterades perfekt plackkontroll och redu-
cerat antal tandköttsfickor men ett flertal fickor 
med kvarstående fickdjup med blödning vid son-
dering. 

Parodontalkirurgi utfördes i kvadrant 2 för att 
värdera »vävnadssvaret« och därvid få under-
lag för eventuellt beslut om parodontalkirurgi i 
övriga kvadranter. Vid kirurgin noterades bland 
annat uttalad fästeförlust och furkaturinvolve-
ringar hos 26 och 27. Under den postoperativa 
uppföljningsfasen visade 14 ökad mobilitet. Se-
lektiv bettslipning utfördes och 14 fixerades.  
Två månader senare sågs så fint vävnadssvar i 
kvadrant 2 att kirurgi nu utfördes även i övriga 
kvadranter. Därvid verifierades tydlig vävnads-
förlust vid 15 och 14, i andra hand även 35 och 45. 

Figur vii. 
Patientfall 3.
a) Tänderna 16–14 

togs sedermera 
bort ett år efter 
utförd parodon
talkirurgi regio 
16–21. Implantat 
installerades i 
regio 15–14. 

b) Röntgen regio 
15 ett år efter 
implantatinstal
lation. 

Figur viii. 
Patientfall 3.
Bettet tre år efter 
utförd implan
tatinstallation 
respektive två och 
ett halvt år efter 
utförd kronterapi 
på implantaten i 
överkäkens premo
larområden. Perfekt 
plackkontroll och 
inga patologiska 
tandköttsfickor.

a b
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Prognosen för dessa fyra tänder bedömdes som 
osäker. 

Vid utvärdering fyra månader postoperativt 
noterades fortsatt perfekt plackkontroll och en-
dast en kvarstående blödande ficka på 5 mm (21 
distalt). Nu beslutades att fortsätta stödbehand-
ling var 3–4:e månad. Vid ettårskontrollen var lä-
get oförändrat och stödbehandlingsprogrammet 
ändrades inte. 

Vid treårskontrollen sågs en kraftigt ökad mo-
bilitet hos 15 och 14 med oundvikliga extraktio-
ner till följd. Tre månader senare installerades 
implantat (AstraTech) i regio 15–14 och sex må-
nader senare en implantatstödd bro. 

Vid kontroll åtta år efter utförd implantatte-
rapi ses stabila parodontala och periimplantära 
förhållanden (figur ix). Patienten har klarat att 
hålla en perfekt plackkontroll och fått hjälp med 
professionell stödbehandling 3–4 gånger årligen. 
Röntgen åtta år efter implantatinstallationen vi-
sar i princip generellt oförändrad marginal ben-
nivå. 
 
Patientens uppfattning  
och vår prognos
Patienten var hela tiden fram till åttaårskontrol-
len mycket nöjd med behandlingen. Objektivt 
kan resultatet betraktas som lyckat. Prognosen 

för hela bettet bedömer vi vara god, allt dock 
beroende av fortsatt perfekt plackkontroll och 
fortsatt gott stödbehandlingsprogram från tand-
vårdsteamets sida.

diskussion 
Fyra patientfall har presenterats. Är du överens 
med oss? Hade du helt andra förslag? I princip 
skulle vi ha kunnat vända upp och ner på våra 
utförda behandlingar, det vill säga kastat om så 
att fall 1–2 hade behandlats med extraktioner och 
implantatprotetik och fall 3–4 med rekonstruk-
tiv parodontalkirurgi. Vem hade kunnat säga, att 
sådana förslag skulle varit felaktiga? Däri ligger 
svårigheten, eller ska vi säga turen, att det inte 
finns endast en sanning. Att vara kliniker är till 
delar en skön utmaning, där vår förmåga att ut-
nyttja evidensbaserade tankegångar och terapier 
i kombination med (egen) god klinisk erfarenhet 
sätts på prov, i princip dagligen. Visst är det väl 
så även för dig?

Vi har velat visa att gravt parodontalt skadade 
tänder kan handläggas på olika sätt. 

Som tandläkare har vi skyldighet att informera 
våra patienter om möjliga behandlingsalternativ, 
inklusive för- och nackdelar med dessa [1, 2]. Se-
dan är det upp till patienten själv att fatta beslut. 
Hur ofta sker det?

Figur ix. Patientfall 4.
Status vid åttaårskontrollen. Stabila periimplantära och parodontala förhållanden. Utmärkt plackkontroll. 
Intraoral röntgenbild av implantaten infälld i panoramaröntgenbilden.
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Potentiella bindningar 
eller jävsförhållanden: 
Inga uppgivna.
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Vi upplever att patienter inte alltid erbjuds ens 
en chans att spara en tand med grav parodontal 
skada, fastän många faktiskt önskar så och det, 
dessutom, finns evidensbaserade, beprövade me-
toder att kunna nå det målet, dock givetvis inte 
till 100 procent [3] (vilken behandling gör det?). 

Vi upplever vidare att patienter i fall som i 
dessa två artiklar, ofta får något av alternativen 
»extrahera och ersätta« eller »extrahera och inte 
ersätta alls«. Detta kan givetvis vara »rätt«, men 
blir rätt först när både patient och terapeut har 
tillräcklig information och insikt om att så är fal-
let [4]. Håller du med?

Att ur en grupp patienter med medelsvår till 
grav parodontit välja ut dem som, efter behovs-
prövad behandling av sin grundsjukdom (= or-
saks in rik tad parodontalbehandling), kan och bör 
behandlas med rekonstruktiv kirurgi är ibland 
lätt, men ofta nog så svårt. Att bedöma vad som är 
möjligt och realistiskt är en sak, att även koppla 
ihop det med estetik och kostnadseffektivitet är 
en annan. Båda är viktiga.

Alternativen extraktion + ersättning med im-
plantatprotetik, annan protetik eller ingen prote-
tik alls kan ge lika påtaglig beslutsvånda. 

Som terapeuter måste vi dessutom vara uppda-
terade om fördelar och risker med olika behand-
lingsalternativ, i synnerhet för patienter med pa-
rodontitkänslighet. 

Oavsett vilken behandlingsstrategi som väljs 
finns risk för bakslag av olika typ och omfattning. 
Sjukdomen kan progrediera med fortsatt respek-
tive ny vävnadsförlust som följd, även om primär 
bedömning och planering funnit denna risk vara 
mycket liten. Om försämring uppstår, är snabb 
upptäckt och snabbt agerande viktigt. Ju större 
kostnad patienten haft, desto mindre förväntar 
sig patienten nya utlägg för »räddningsaktioner« 
av olika slag. Detta gäller i extra hög grad om pa-
tienten inte informerats i förväg om risker för 
möjliga komplikationer. Känner du igen dig?

Om du som allmäntandläkare känner konsul-
tationsbehov, utnyttja den möjligheten! Given 
feed-back på dina gjorda bedömningar är då bara 
en av flera positiva faktorer för din egen fortsatta 
utveckling som terapeut.

Specialistkliniker är för många naturliga re-
missinstanser, men det kan även finnas duktiga, 
mycket erfarna allmänpraktiker att rådfråga och/
eller samarbeta med. Vilket du väljer är inte det 
viktigaste. Det är snarare din egen insikt och tillit 
samt dina patienters förtroende för att du »gör 
rätt«, som är det viktiga!

Rekonstruktiv parodontalkirurgi innefat-
tar olika tekniker och material. Våra artiklar är 
inte avsedda att ge en helhetsbild av dessa, utan 
snarare att visa hur så kallad regenerativ kirurgi 
kan förbättra prognosen för tänder med stor pa-
rodontal vävnadsförlust. Här illustrerar vi detta 
genom emd-teknologi, det vill säga användning 
av EmaljMatrixDerivat (emaljmatrixproteiner) 

[3, 5]. Vi har båda lång och god klinisk erfarenhet 
av detta biomaterial och tillhörande teknik.

I sbu-utredningen »Kronisk parodontit – pre-
vention, diagnostik och behandling« [1] bedöm-
des tilläggsbehandling (vid lambåkirurgi av verti-
kala benfickor) med membranteknik eller emd ha 
stark evidensstyrka, ingen skillnad dem emellan.

Om det efter utförd rekonstruktiv parodontal-
kirurgi verkligen blir en reell regeneration eller 
rör sig om en kombination av läkning (»repair«) 
och regeneration [5], det är en fråga som i detta 
sammanhang är av underordnad betydelse. Vi 
själva tror i många fall på ett »både och«.

Till sist vill vi med skärpa påpeka, att när 
tänder »räddas« med rekonstruktiv parodon-
talkirurgi eller extraheras och ersätts med 
implantat(protetik), då föreligger exakt sam-
ma, stora krav på patienten som aktiv deltagare 
framöver (både vad gäller egenvård och att följa 
upprättat stödbehandlingsprogram) och på tand-
vårdsteamet (postoperativ uppföljning och pro-
fessionell stödbehandling). Utan att detta fung-
erar väl, blir (långsiktiga) prognosen lidande [6]. 
Vi vet även alla, att misslyckanden uppträder av 
och till trots att ovanstående gäller, men ju mer vi 
vet, ju bättre insikt vi har och ju bättre vi kommu-
nicerar med och samarbetar med såväl patient 
som tandvårdsteamet i övrigt (främst våra tand-
hygienister) desto oftare når vi lyckade resultat. 
Du håller säkert med om detta!

Söker du en vetenskaplig artikel  
ur Tandläkartidningen?

Den finns på www.tandlakartidningen.se


