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Kronisk parodontit 
En fältstudie med 
jämförelse mellan  
två modeller för 
inledande behandling 

 K ronisk parodontit är en polymikrobi-
ell, multifaktoriell sjukdom, där ba-
lansen mellan biofilm på tandrötter 
och kroppens infektionsförsvar är 
avgörande. En kombination av ex-

terna och interna, inklusive genetiska, faktorer i 
interaktion med kroppens infektionsförsvar styr 
den enskilda individens parodontala sjukdoms-
mottaglighet [1–4]. 

Behandling av kronisk parodontit kräver ef-
fektiv infektionskontroll, det vill säga en kom-
bination av daglig god patientegenvård och pro-
fessionell supra- och subgingival rengöring som 
ofta är en tekniskt svår procedur. 

Kronisk parodontit är en global »folksjuk-
dom«, men drabbar i sin svåra form endast en 
mindre del av befolkningen [5], i Sverige cirka 
tio procent av alla vuxna [6]. Parodontit ökar i 
omfattning och relativ frekvens med stigande 
ålder. Eftersom en stor andel av den svenska be-
folkningen nu är över 60 år, finns anledning att 
planera för hur vuxna med kronisk parodontit 
ska tas omhand mest effektivt. 

Wennström et al [7] visade i en 6-månaders-
studie om initial parodontalbehandling att vuxna 
patienter med kronisk parodontit kunde behand-
las lika effektivt med engångsbehandling av hela 
bettet med ultraljudsinstrument som med tradi-
tionell, kvadrantvis behandling med handinstru-
ment. Test- och kontrollgrupperna erhöll efter 
halva tiden redepuration av i det läget kvarva-
rande ytor med fickdjup ≥ 5 mm och blödning 

vid sondering. Trots att testgruppen hade avse-
värt kortare genomsnittlig behandlingstid (106 
jämfört med 214 minuter), uppvisade båda grup-
perna i stort sett likvärdiga kliniska resultat. 

Syftet med föreliggande studie var att på vuxna 
patienter med kronisk parodontit göra en fält-
mässig jämförelse mellan två icke-kirurgiska 
behandlingsmetoder avseende kliniskt utfall och 
tidseffektivitet.
 
material och metod
Deltagare till studien hämtades från de vux na 
patienter som under perioden 2007–  2009 re-
mitterades till folktandvårdens specialistklinik 
för parodontologi (landstinget i Värmland). Vid 
första undersökning hos parodontolog gjordes 
en primär bedömning avseende uppsatta inklu-
sionskriterier liksom av patientens intresse att 
ingå i en klinisk studie genomförd av en tandhy-
gienist på kliniken. 

Inklusionskriterier
n Diagnos: kronisk parodontit.
n Minst 18 tänder, varav minst åtta med fickdjup  
≥ 5 mm + blödning vid sondering.

n Patient > 30 år gammal och som bedömdes 
både ha god motivation för parodontal be-
handling och kunna upprätthålla god munhy-
gien.

Exklusionskriterier
n Negativt behandlingspåverkande allmäntill-

stånd (medicinskt/psykiskt).
n Parodontalbehandling senaste sex månaderna.
n Antibiotikabehandling senaste sex månader-

na.
n Graviditet.
n Bristande kooperation avseende »hålla tider« 

respektive egenvård.
n Patienten »inte ansett sig klara av behandling« 

(främst ultraljud).
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Undersökning Test Kontroll

1 Baseline: Klinisk registrering. 
Subgingival depuration med 
ultraljudsinstrument, 
1 behandlingsbesök, 
depuration max 1 min/tand. 
Behovsprövad instruktion 
egenvård + supragingival 
rengöring.

Handinstrument, 
3–4 besök inom 3–4 veckor, 
behovsanpassad depurationstid/
tand.  

1 månad 
efter avslutad 

behandling

Plackkontroll, behovsprövad 
reinstruktion + supragingival 
rengöring.

2 Klinisk registrering (som vid 
baseline). 
Subgingival depuration med 
ultraljudsinstrument av 
samtliga kvarvarande fickor 
med PPD ≥ 5 mm och BoP+,  
1 behandlingsbesök,  
depuration max 1 min/tand.  
Plackkontroll, behovsprövad 
reinstruktion + supragingival 
rengöring. 

Handinstrument, 
fritt antal behandlingsbesök, 
behovsanpassad depurationstid/
tand. 

3 Klinisk registrering (som vid 
baseline). 
Behovsprövad reinstruktion.  
Beslut om typ och omfattning 
av fortsatt behandling 
respektive uppföljning. 

 

Figur i. Behandlingsschema för test- (T) respektive kontrollgruppen (K) 
från baseline (undersökning 1) till slutundersökning (undersökning 3).

n Systemisk antibiotikamedicinering (på medi-
cinsk indikation) insatt efter studiens start.

De fyra första punkterna avser förhållanden vid 
beslut om eventuell inkludering, de fyra senare 
efter redan gjord inkludering.
  
»Informerat samtycke« 
Fördelning på grupp (Test/Kontroll)
När en ny patient kom till tandhygienisten, gavs 
fortsatt muntlig information om studiens syfte, 
planering och genomförande. De som accepterat 
deltagande fördelades varannan gång på test- 
(t) och kontrollgrupp (k). Patienten fick un-
derteckna formulär om »informerat samtycke«.
Två patienter (av primärt 18) fick exkluderas på 
grund av bristande kooperation respektive starkt 
subjektivt obehag vid behandling med ultraljud. 
Slutliga studiematerialet kom därmed att om-
fatta 16 patienter. 

Undersökningsschema, observationstid,  
kliniska variabler, klassificering »sjukdom« 
respektive »behandling«, instrument samt 
behandlingsschema. 
A. Undersökningsschema och observationstid
n Undersökning 1, baseline.
n Undersökning 2, tre månader.
n Undersökning 3, sex månader; slutundersök-

ning.

B. Kliniska variabler* och mätinstrument
n Plack: 4-ytors registrering av sammanhäng-

ande plack cervikalt (procentindex, pi).
n Fickdjup (ppd; probing pocket depth): 6-ytors 

registrering med parodontal sond (Deppler 
dhb 11 dbs) till närmaste mm. 

n Blödning efter sondering (BoP±; bleeding on 
probing): 6-ytors registrering av blödning 
10–15 sekunder efter fickdjupsmätning vid re-
spektive yta (procentindex, BoP+). 

n Furkationsinvolvering: registrering grad i-iii 
med furkationssond lm 20b–21b. 

*Kliniska undersökningsvariabler: se referens 8. 
 
C. Klassificering av parodontal sjukdom  
på tandnivå

1 Frisk 1.0 (PPD) < 5 mm

2 Intermediär 2.1 5–6 mm & BoP

2.2 Furkationsinvolvering grad I

3 Sjuk 3.1 5–6 mm & BoP+

3.2 > 6 mm

3.3 Furkationsinvolvering ≥ grad II 

 
D. Behandling: behovsprövade åtgärder
sub-gingival depuration 
Åtgärd för »Sjukdomsklass 3« vid baseline och 
tre månader.

supra-gingival behandling 
Åtgärd för »Sjukdomsklass 1–3« (inklusive sul-
cus rengöring för klass 2).
a) Professionell: plackkontroll, (re-)instruktion + 

mekanisk tandrengöring vid samtliga patient-
besök. 

b) Patientegenvård: daglig munhygien.

E. Instrument vid behandling 
n (t): Ultraljud emd Piezon, spetsar a, ps, p, pl1-

5.
n (k): Kyretter lm 211-212, 213-214, Gracey 1-2, 

5-6, 9-10 samt furkationsfil lm 257-258d.
n (t+k): Polerpasta på pastabärare.

F. Behandlingsschema (likartade scheman; 
endast olikheterna preciseras i höger kolumn)

 »Vid första undersökning … gjordes en primär 
bedömning avseende uppsatta inklusionskriterier 
liksom av patientens intresse att ingå i en klinisk 
studie …«
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G. Statistiska analysmetoder
Statistisk deskription och analys genomfördes i 
spss 12.0 med konventionella metoder. Icke-pa-
rametriska data testades med Mann-Whitney u-
test och parametriska data med Students t-test. 
glm univariat variansanalys genomfördes med 
post hoc test enl Bonferroni. Gräns för statistiskt 
signifikant skillnad sattes vid 95 procent konfi-
densintervall.

resultat  
För de 16 patienterna fanns vid baseline inga sta-
tistiskt signifikanta skillnader mellan grupperna 
avseende antal patienter, kön, egenskapen »rö-
kare« samt ålder (medelvärde och range, tabell 
1).

Kliniska data (tabell 2) för samtliga patienter 
vid undersökning 1, 2 och 3 samt uppdelning på 
(t) och (k) visade för variablerna plackindex (pi), 
blödning efter sondering (BoP+), fickdjup (ppd) 
och furkationsinvolvering ≥ grad i inga statistiskt 
signifikanta skillnader mellan grupperna vid nå-
gon av tidpunkterna.

Oberoende av grupptillhörighet gäller att läg-
sta procenttal redovisas först: för pi vid samtliga 
tidpunkter och för övriga variabler enbart vid 
undersökning 1 och undersökning 3.
n pi var vid baseline 35–44 procent, minskade 

fram till undersökning 2 (mest i t) och var 
25–26 procent vid undersökning 3. 

n BoP+ på patient- respektive tandnivå mins-
kade från 34–40 procent till 18–22 procent, re-
spek tive från 40–44 procent till 18–22 procent.

n ppd, medelvärde för hela bettet på patient- 
och tandnivå minskade från 3,9–4,0 mm till 3,6 
mm. 

n Furkationsinvolvering ≥ grad i, frekvensför-
delning på gruppnivå visade likartade värden 
mellan t och k (grad i) respektive lägre värden 
för t än k (grad ≥ 2) vid undersökning 1 och 
undersökning 3. 

Samtliga tänders fördelning på sjukdomsklasser 
framgår av tabell 3. 

Antal tänder totalt vid baseline var 432. Tret-
ton tänder extraherades fram till undersökning 2 
och ytterligare två därefter. Analys påvisade inga 
signifikanta skillnader mellan (t) och (k) avse-
ende antalet befintliga tänder vid undersökning 
2 respektive undersökning 3.

Förändringar inom sjukdomsklasser framgår 
av tabell 3 och figur ii. Antalet »friska« tänder 
ökade successivt från undersökning 1 till un-
dersökning 3, medan antalet »sjuka« minskade i 
motsvarande grad. »Intermediär«, den till antal 
tänder minsta gruppen, förändrades obetydligt.  
Inga statistiskt signifikanta skillnader förelåg 
mellan (t) och (k) vid undersökning 1 respektive 
undersökning 3 avseende sjukdomsklassernas 
fördelning. Univariat glm-analys vid undersök-
ning 2 visade däremot att det fanns en statistiskt 
signifikant skillnad i sjukdomsklassfördelning 
mellan (t) och (k). Denna skillnad berodde på 
grupptillhörigheten i sig och inte på det olika 
antalet kvarvarande tänder.

Flödet mellan sjukdomsklasserna »Frisk ↔ 
Intermediär ↔ Sjuk« från undersökning 1 till 
undersökning 3 framgår av figur ii. Då gruppen 

TABELL 1. Patientdata vid baseline (undersökning 1).

Patienter  Test Kontroll  

Antal  totalt 8 8

kvinnor 4 5

rökare 4 5

Ålder (mean) 50,3 52,6

(range) 35–63 36–62

TABELL 2. Kliniska data vid undersökning 1, undersökning 2 (enbart PI) respektive undersökning 3 för test- och 
kontrollgrupperna. 

Variabel  
(plack, blödn., 
index, fickdjup, 
furk. involv.)  

 Nivå  
(%, mm, antal)         

Baseline
Undersökning 1  
(S.D)

3 månader 
Undersökning 2  
(S.D)

6 månader 
Undersökning 3  
(S.D) 

T K T K T K

PI Pat (%) 43,6 
(17,64)

34,8 
(20,91)

20,9 
(9,51)

33,5 
(19,91)

25,6 
(11,98)

26,4 
(14,55)

BoP+ Tand (%) 43,9 39,9 21,9 17,8

Pat (%) 33,5 
(13,35)

40,2 
(12,00)

21,5 
(11,20)

18,0 
(7,10)

PPD Tand (mm) 3,9 4,0 3,6 3,6

Pat (mm)  3,9 
(0,83)

4,0 
(0,88)

3,6 
(0,72)

3,6 
(0,66)

Furk gr I  
        ≥ gr II

Grupp (antal) 22 23 16 19

11 17 5 14

Inga statistiskt 
signifikanta 
skillnader 
observerades 
mellan (T) och 
(K) vid någon av 
tidpunkterna. 

TABELL 3. Antal tänder (=n) och parodontala sjukdomsklasser vid undersökning 1, 2 och 3 samt frekvensfördelning  
på tandnivå för grupperade variabler PPD, BoP±  och furkationsinvolvering på test- och kontrollgrupp. 

Variabel 
PPD (mm), 
BoP(±),
Furk. involv. (≥ II) 

Sjukdoms- 
klassificering

Baseline
Undersökning 1 
antal,  
%               

3 månader
Undersökning 2 
antal, 
%

6 månader
Undersökning 3 
antal, 
%

T 
N = 216

K 
N = 216

T 
N = 205

K 
N = 214

T 
N = 204

K 
N = 213

< 5 Frisk 75 
34,7

71 
32,9

99 
48,1

78 
36,4

106 
52,0

95 
44,6

5–6 och BoP Intermediär 1 
0,5

8 
3,7

18 
8,7

12 
5,6

7 
3,4

6 
2,8

Furk I 4 
1,9

4 
1,9

6 
2,9

10 
4,7

4 
2,0

8 
3,8

5–6 och BoP+  Sjuk 104 
48,1

77 
35,6

65 
31,6

82 
38,3

70 
34,3

76 
35,7

> 6 19 
8,8

37 
17,1

10 
5,3

16 
7,5

11 
5,4

14 
6,6

Furk. involv. ≥ II 13 
6,0

19 
8,8

7 
3,4

16 
7,5

6 
2,9

14 
6,6
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TABELL 3. Antal tänder (=n) och parodontala sjukdomsklasser vid undersökning 1, 2 och 3 samt frekvensfördelning 
på tandnivå för grupperade variabler PPD, BoP±  och furkationsinvolvering på test- och kontrollgrupp. 

Variabel
PPD (mm),
BoP(±),
Furk. involv. (≥ II) 

Sjukdoms-
klassifi cering

Baseline
Undersökning 1
antal, 
%               

3 månader
Undersökning 2
antal,
%

6 månader
Undersökning 3
antal,
%

T
N = 216

K
N = 216

T
N = 205

K
N = 214

T
N = 204

K
N = 213

< 5 Frisk 75
34,7

71
32,9

99
48,1

78
36,4

106
52,0

95
44,6

5–6 och BoP Intermediär 1
0,5

8
3,7

18
8,7

12
5,6

7
3,4

6
2,8

Furk I 4
1,9

4
1,9

6
2,9

10
4,7

4
2,0

8
3,8

5–6 och BoP+  Sjuk 104
48,1

77
35,6

65
31,6

82
38,3

70
34,3

76
35,7

> 6 19
8,8

37
17,1

10
5,3

16
7,5

11
5,4

14
6,6

Furk. involv. ≥ II 13
6,0

19
8,8

7
3,4

16
7,5

6
2,9

14
6, 6

Inga statistiskt 
signifikanta 
skillnader kunde 
påvisas mellan 
(T) och (K) 
vid någon av 
tidpunkterna 
avseende 
sjukdomsklasser 
respektive antal 
befintliga tänder.

Figur ii. Flöde av sjukdomsklasser för alla tänder vid undersökning 1, 2 och 3. Färgindikeringarna (frisk = 
grön, intermediär = orange, sjuk = röd) visar flöden över tid från de ursprungliga tre klasserna. Gruppen 
»Intermediär«, < 4 procent av totalantalet tänder, redovisas inte separat vid undersökning 3. 
* = antal tänder inom respektive sjukdomsklass som extraherats efter undersökning 1 respektive 
undersökning 2, totalt 1 + 12 + 2 = 15 tänder. 

SJUKDOMSKLASSER
FLÖDEN
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UNDER-
SÖKNING

»Intermediär« omfattade endast 3–4 procent av 
totala antalet tänder, redovisas inte denna grupp  
specificerad vid undersökning 3.
  
Fem exempel på »flöden mellan sjukdomsklasser«
1. Från gruppen »Frisk« vid baseline (146 tänder) 

kvarstod 118 tänder (81 procent) som friska vid 
undersökning 2, respektive vid undersökning 
3 totalt 121 tänder (83 procent).

2. Från gruppen »Frisk« vid baseline (146 tän-
der) återfanns 21 tänder i gruppen »Sjuk« vid 
såväl undersökning 2 som undersökning 3.

3. Från gruppen »Sjuk« vid baseline (269 tänder) 
kvarstod 171 tänder (64 procent) som sjuka vid 
undersökning 2, respektive vid undersökning 
3 totalt 164 tänder (61 procent).  

4. Från gruppen »Sjuk« vid baseline (269 tänder) 
återfanns i gruppen »Frisk« 56 tänder vid un-
dersökning 2, respektive 72 tänder vid under-
sökning 3. 

5. Totalt fanns 137 procent »friska« tänder vid 
undersökning 3, respektive 71 procent »sjuka« 
tänder jämfört med klassfördelningen vid un-
dersökning 1.
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t-gruppens maximala tillåtna 1 min/tand och 
k-gruppens »behovsanpassade tid« innebar, vid 
slutsummeringen, stora reella skillnader (ta-
bell 4) på såväl grupp-, patient- som tandnivå. 
På gruppnivå fick t-gruppen totalt 251 minuter 
subgingival depurationstid, k-gruppen 1 710 mi-
nuter. På patientnivå varierade genomsnittliga 
totala subgingivala depurationstiden från 32 (t) 
till 214 minuter (k).

diskussion
Avsikten med vår kliniska fältstudie var i första 
hand att studera effekter på tänders parodontala 
sjukdomsgrad av två olika behandlingsmodeller 
för subgingival depuration. I andra hand ville 
vi se hur de kliniska resultaten relaterade till 
totala depurationstiden inom respektive grupp. 
Samtliga försökspersoner hämtades ur en grupp 
remisspatienter för behandling av parodontit, 
vilket i sig innebär att samtliga ägde egenskapen 
»parodontit-mottaglighet«. Tillsammans med 
in klusionskriterierna i övrigt bedömdes patient-
materialet vara så »biologiskt enhetligt«, att vi 
valt att redovisa resultat och statistisk analys på 
tandnivå i första hand. 

Vi valde ett upplägg avseende test- och kon-
trollgruppernas behandling snarlikt det i studien 
av Wennström et al [7] men med ytterligare starkt 
förkortad depurationstid per tand i testgruppen. 
Trots detta erhöll vi i stort likvärdiga kliniska re-
sultat i de båda grupperna (inga statistiskt signi-
fikanta skillnader). Detta är i överensstämmelse 
med resultatet i studien av Wennström et al [7] 
och utgör viktig information ur hälsoekonomisk 
aspekt. Testmodellens förkortade tid för depura-
tion gav möjlighet till ökad tid för »hälsobringan-
de samtal med patienten«, vilket även ur behand-

lingsergonomisk aspekt var positivt. Quirynen 
et al [9] jämförde också »helbetts-behandling« 
(två besök inom 24 timmar) med traditionell, 
kvadrantvis depuration (men lika lång total de-
purationstid i båda grupperna) utan statistiskt 
signifikant olika kliniska resultat.

En nyhet i vår studie är uppdelningen av tän-
der i sjukdomsklasser (frisk, intermediär, sjuk). 
Mellangruppen införde vi för de tänder vi hade 
svårighet att strikt klassa som antingen friska el-
ler sjuka. Dessutom passade detta in i behand-
lingssekvensen »basprofylax – tilläggsprofylax – 
sjukdomsbehandling«. Vi planlade »basprofylax 
för friska, tilläggsprofylax för intermediära och 
sjukdomsbehandling av sjuka tänder«. Var detta 
en meningsfylld uppdelning? Detta diskuteras 
närmare i nästa stycke.

Samtliga tre sjukdomsklasser upp vi sa de »flö-
den« mellan sig efter utförd be hand ling  vid 
baseline respektive un der sök ning 2. Flödesdia-
grammet (figur ii) visar ett i flera avseenden in-
tressant »träd«.
a) Primärt friska tänder följde främst diagram-

mets vänstra kant, det vill säga kvarstod som 
friska. Notervärt är dock transitionerna till öv-
riga sjukdomsklasser trots utförd basprofylax 
på specialistklinik för parodontologi. Ett antal 
tänder (14 procent) blev »Sjuka«, ett viktigt 
observandum som vi mer tror är resultat av 
individernas parodontit-mottaglighet än bris-
tande plackkontroll (båda grupperna låg på pi 
20–30 procent vid både undersökning 2 och 
undersökning 3).   

b)  Primärt sjuka tänder följde i övervägande grad 
diagrammets högra kant, det vill säga kvarstod 
som sjuka trots utförd sjukdomsbehandling. 
Resultaten stöder till delar hypotesen »once a 
perio patient, always a patient with new perio 
risk«, åtminstone så på tandnivå. Notervärt är 
att 27 procent av de primärt sjuka tänderna 
överförts till klassen »Frisk« vid undersök-
ning 3. De tänder som vid undersökning 2 
betecknats som »intermediära« visade vid 
undersökning 3 en »dragning mot Sjuk«, även 
det ett observandum vad gäller planering av 
behandlingsinsats för denna grupp. 

c) Primärt »intermediära« tänder (cirka 4 pro-
cent av totalantalet tänder) förblev i hög grad 
(> 50 procent) sådana vid undersökning 2, 
men visade vid undersökning 3 en »dragning 
åt Frisk« (undersökning 50 procent friska, 35 
procent sjuka). Vi anser, att tilläggsprofylax 
är »tillräcklig klinisk behandlingsinsats« för 
denna grupp, men att noggrann observans av-
seende tecken på eventuell sjukdomsutveck-
ling är framgent viktig.

Sammantaget pekar våra resultat på vikten av att 
behandlare vid regelbundna kontroller av »pa-
rod-patienter« inte förlitar sig enbart på tidigare 
registreringar, utan vid varje patientbesök gör 

TABELL 4. Subgingival depurationstid vid undersökning 1, undersökning 2 och 
totalt för test- respektive kontrollgrupperna (medelvärden).

 
Undersökning 1* 
(minuter)    

 
Undersökning 2* 
(minuter)

 
Totalt
(minuter)

T    grupp    139 112 251

  patient 18 14 32

  tand 1 1 1–2

K    grupp 1 026 684 1 710

     patient 128 86 214

     tand 8 6 14

*Metodskillnad avseende såväl antal behandlingar som tidsåtgång mellan (T) och (K).

»Sammantaget pekar våra resultat på vikten av att  
behandlare … vid varje patientbesök gör en kontroll … 
av parodontalstatus i hela bettet innan (stöd)behand-
ling i detalj planeras och utförs.« 
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en kontroll och bedömning av parodontalstatus 
i hela bettet innan (stöd)behandling i detalj pla-
neras och utför s. 

Badersten et al [10] jämförde i en behandlings-
studie av patienter med avancerad kronisk par-
odontit kliniska resultat efter depuration med/
utan ultraljud (»split-mouth design«) och visa-
de bland annat att 10–40 procent av de initialt 
»grunda fickorna« efter två år förlorat kliniskt 
fäste. Att vår studie också visade försämring av 
initialt friska tänder (= 14 procent »sjuka« vid un-
dersökning 2 respektive undersökning 3), kanske 
är ett i grunden likartat patobiologiskt fenomen, 
då begreppet »parodontitkänslighet« sannolikt 
inrymmer processer och skeenden som ännu inte 
är helt förstådda? 

Tidsåtgången för subgingival depuration 
var i vår studie styrd till maximalt 1 min/tand i 
testgruppen vid undersökning 1 respektive un-
dersökning 2. Motsvarande tid i kontrollgrup-
pen blev protokollfört totalt 6–7 gånger högre. 
Uppskattningsvis avsattes för testgruppen cirka 
4–5 gånger kortare total tid, då något längre tid 
för »hälsobringande samtal« fanns till hands för 
denna.
  
resultaten i sammanfattning (1–3)  
och generell konklusion (4)
1. Båda behandlingsmodellerna gav likvärdiga 

kliniska resultat vid sex månader. 
2. Primärt fanns 432 tänder i materialet. Antalet 

extraktioner under studiens gång (15 stycken) 
skiljde sig mellan grupperna, men statistisk 
analys visade ingen signifikant skillnad avse-
ende antalet kvarvarande tänder mellan test- 
och kontrollgrupperna vid vare sig undersök-
ning 2 eller undersökning 3.

3. Testgruppens behandlingsmodell var överläg-
sen ur aspekten tidseffektivitet. 

4. Om våra uppnådda kliniska resultat kan för-
väntas bli liknande inom allmäntandvården 
och det parodontitklientel den omhändertar, 
vet vi inte ännu. Fler och större studier med 
god design krävs för att svara på detta. Samti-
digt tror vi att testmodellen kan rekommende-
ras som initial »rutin« för patienter remittera-
de till specialistkliniker för parodontologi, 
vilka senare har både ett likartat »parodontit-
klientel« och personal med likartad professio-
nell kompetens och erfarenhet. 

Terapeutens tilläggskommentarer
Arbetspassen med ultraljudsdepuration blev mer 
avspända och med tydlig uppdelning av innehåll. 
Varje besök inleddes med »hälsobringande sam-
tal« och därefter utfördes depurationsbehand-
ling utifrån respektive tands sjukdomsklass. 
Klassificeringen underlättade val av behand-
lingsinsats supra- och subgingivalt oavsett vilken 
modell som användes. Lokalanestesi gavs vid be-
hov. Besöken avslutades med kort sammanfatt-
ning i dialogform om aktuell parodontalstatus, 
utförd behandling samt patientansvar för hem-
mavården.

Ultraljudsbehandlingen medförde ergonomisk 
avlastning för behandlaren via främst mikro-
pauser mellan varje 1-minutsbehandlad tand. 
Ibland var det besvärande att vattenmängden 
blev hög i förhållande till unitens sugkapacitet. 
Det reducerade antalet besök jämfört med kva-
drantvis depuration underlättade tidboksplane-
ringen för både behandlare och patient. Dess-
utom bör en högre patientgenomströmning bli 
naturlig effekt av testmodellen. 
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