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VETENSKAP & KLINIK ETIK INOM TANDVÅRDEN 

 F örbättring av tandhälsan och ekono-
misk välfärd med större fokus på den 
enskilda människans utseende har gjort 
att estetiska tandbehandlingar hamnat 
i centrum. Etiska problemställningar 

gäller särskilt dessa aspekter:
1. Estetiska behandlingar kan medföra försäm-

ring av tandhälsan. Var går gränsen som tillgo-
doser såväl biologi som estetik?

2. Hur långt kan tandläkaren gå för att skapa 
behov av estetisk behandling hos den enskil-
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SAMMANFATTAT Om patienten 
vill ha en estetisk tandbehandling 
måste tandläkaren fundera på såväl 
behov som behandlingsval. Det är 
också viktigt att tandläkaren infor-
merar patienten om de framtida re-
parationsbehov en invasiv estetisk 
behandling kan medföra. Ju yngre 
patienten är, desto mer konservativ 
bör inställningen till behandlingen 
vara. Men det avgörande beslutet 
måste patienten fatta.

Etisk och estetisk  
 tandbehandling

de patienten, och hur långt ska tandläkaren 
sträcka sig för att tillmötesgå patientens öns-
kemål?
Syftet med artikeln är att bidra till debatten 

om goda behandlingsprinciper eftersom det inte 
finns en allmänt accepterad uppfattning om vad 
detta begrepp innebär. Vi vill försöka diskutera 
etik och estetik utifrån de två frågor som ställs 
här ovan. Temat och de tillhörande etiska pro-
blemställningarna har för övrigt tidigare berörts 
i skandinaviska artiklar [1–3].

biologi och estetik
Självklart finns det i många av de behandlingar 
tandläkaren gör ett behov av estetisk hänsyn. 
Alla är eniga om att man måste acceptera biverk-
ningar i viss omfattning vid nödvändiga behand-
lingar, det vill säga behandlingar som syftar till 
att förbättra munhälsan. Likaså är många eniga 
om att man endast kan tillåta en mindre grad av 
biverkningar vid behandlingar som inte syftar till 
att förbättra munhälsan, utan uteslutande har 
estetiska syften. På det hela taget kan man fråga 
sig: Vad betyder estetik i samband med tänder, 
och hur högt ska estetik prioriteras jämfört med 
biologi [4]?

I detta sammanhang är det viktigt att göra klart 
att behandlingar där man avlägsnar tandsub-
stans alltid innebär irreversibla förändringar av 
tanden. Därmed uppstår ett potentiellt behov av 
reparation och omgörning där allt mer tandsub-
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TEMA, DEL 2:  
ETIK INOM TANDVÅRDEN 
Vi presenterar den andra och avslutande delen av 
den samnordiska artikel serien kring temat Etik 
inom tandvården, som startade i förra numret av 
Tandläkartidningen. 

I detta nummer kan du läsa om etisk och estetisk 
tandbehandling, om valet mellan implantat och 
traditionell protetik och om informerat samtycke. fo
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stans kan förloras, liksom pulpa och gingiva kan 
påverkas i negativ riktning. Det ultimata är na-
turligtvis förlust av tanden. Denna aspekt skiljer 
tandläkarens behandling från den vanliga »kon-
sumentsituationen«. Man kan alltid köpa en ny 
cykel eller få sin radio reparerad utan annan risk 
än att bli av med pengar. I den situationen gäl-
ler således den vanliga konsumentsuveräniteten, 
men vid invasiva behandlingar kan patienten 
inte ångra sig och få sina tänder tillbaka i ur-
sprungsskick. Patienten kan inte överblicka de 
möjliga komplikationerna och ofta har vi som 
tandläkare heller inga förutsättningar för att för-
utse vad man framöver kan förvänta av reparatio-
ner och omgörningar hos den enskilda patienten 
(figur i). Vad händer till exempel när patienten 
blir äldre, äter medicin och salivsekretionen för-
sämras? Vilka möjligheter har patienten att klara 
tillräcklig munhygien i högre ålder? Kommer pa-
tienten också framöver ha ekonomiska möjlighe-
ter att laga eller laga om sina tänder? Förutsätt-
ningarna för en given behandling ändras således 
ofta med åldern. Ju yngre patient, desto längre är 
perspektivet. Därför bör man särskilt när det gäl-
ler yngre patienter visa stor återhållsamhet med 
invasiva behandlingar, en konservativ inställning 
här är avgörande. Detta understryks ytterligare 
av att många kosmetiska tandbehandlingar inte 
är utvärderade i långtidsundersökningar.

Lyckligtvis tillåter materialutvecklingen på 
fyllnadsområdet i stigande grad att man använ-

der behandlingsmetoder som begränsar bortta-
gandet av hård tandvävnad. Behandlingar som 
tidigare krävde kronor, fasader eller inlägg kan 
i dag ofta utföras med plastiska fyllnadsmaterial 
med god estetik (figur ii a–b). Kronfrakturer, 
som representerar ett objektivt nödvändigt be-
handlingsbehov, kan således ofta behandlas med 
plastrestaureringar i stället för keramiska skalfa-
sader eller fullkronor. I detta sammanhang är det 
diskutabelt att behandla flera incisiver för att få 
estetisk likhet, även om endast en enstaka tand 
är berörd [5].

Det händer ofta att patienter vill få sina tänder 
blekta. När en rotbehandlad tand har blivit mörk 
är intern blekning en tandsubstansbevarande be-
handling som kan ersätta mera invasiva behand-
lingar med fasad eller krona [6–10]. Behandling 
av mindre mineraliseringsstörningar med yt-
liga färgändringar, som till exempel vid dental 
fluoros, kan ofta genomföras med gott resultat 
med hjälp av mikroabrasion. Mer djuptliggande 
missfärgningar som följd av mineraliseringsstör-
ningar kan inte tas bort genom mikroabrasion, 
eftersom direkt borttagning av emalj kan skada 
tanden. Här kan extern blekning ofta med för-
del användas (figur iii), men det kan också vara 
nödvändigt att använda komposit eller keramik. 
Ytliga missfärgningar som följd av inträngning av 
organiska färgämnen kan ofta avlägsnas genom 
extern blekning.

Ännu mer långtgående konsekvenser för tand-
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Figur ii a–b. I dag går det att med adhesiv teknik utföra estetisk tand behandling med icke-invasiv teknik. 
Bilderna visar små laterala incisiver utbyggda med komposit utan preparation.    

Figur i. En 17-årig flicka med dental fluoros 
erbjuds behandling med 28 helkeramiska 
kronor på kosmetisk indikation. Den 
omfattande behandlingen innebär risk för 
oöverskådliga komplikationer på kort och 
lång sikt.  

a b

Figur iii. Tetracyklinmissfärgade överkäkständer har blekts 
med hemblekning i plastskena under en period på två månader. 
Med denna behandling kunde man uppnå ett för patienten 
tillfredsställande estetiskt resultat och kronbehandling kunde 
undvikas eller senareläggas.
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hälsa och ekonomi kan ses som en följd av att det 
i vissa tandläkarkretsar har utbrett sig en praxis 
där indikationsområdet för implantatbehandling 
vuxit. Det rör sig till exempel om att tänder med 
behov av rotbehandling föreslås bli extraherade 
och ersatta med implantat utan försök till rotbe-
handling, eller att tänder med fästeförlust extra-
heras i stället för att få en parodontalbehandling. 
På motsvarande sätt föreslås inte sällan extrak-
tion av endodontiskt behandlade tänder med 
persisterande apikal parodontit eller avbruten 
rotfil, utan att man försöker med revision eller 
retrograd rotfyllning. Det kan naturligtvis fin-
nas anledning att ersätta dessa tänder, men den 
beskrivna praxisen är problematisk. Utöver eko-
nomiska överväganden är implantatbehandling 
inte alltid komplikationsfri på längre sikt [11, 
12]. Ett mer konservativt tillvägagångssätt tycks 
därför vara välgrundat. Ett annat problem är 
att implantat ibland sätts in utan en samlad be-
handlingsplan för hela bettet och dessförinnan 
en tillräcklig parodontalbehandling, som bland 
annat innebär att man försäkrar sig om att pa-
tienten kan sköta den för implantatbehandlingen 
nödvändiga munhygienen (figur iv). Detta ska 
ses mot bakgrund av att det oftare förekommer 
periimplantär vävnadsnedbrytning, bland annat 
marginal benförlust, hos patienter med tandför-
lust på grund av marginal parodontit [13, 14]. 

Den »goda« estetiska behandlingen innebär 
att patienten har ett reellt behov och att behand-
lingen uppfyller kraven på evidens. Det innebär 
att det bör finnas kliniska undersökningar som 
dokumenterar att behandlingen kan uppfylla 
det aktuella behovet, att hållbarheten av be-
handlingen är tillfredsställande och att möjliga 
biverkningar är specificerade. Icke-invasiva be-
handlingar är att föredra eftersom hänsynen till 
tandsubstans, pulpa och parodontium därmed 
tillgodoses bäst.

En annan viktig aspekt är att behandlaren mås-
te kunna utföra behandlingen, som ofta kan vara 
svår, och det finns inga metoder som kan kom-
pensera för en dålig behandlare (figur v). Blek-
ning och mikroabrasion är, som tidigare nämnts, 
mindre invasiva än behandling med komposit. 

Figur iv. Implantatbehandling har gjorts utan en samlad behandlingsplan 
med sanering av hela bettet. 

Figur v. Ett exempel på en estetisk behandling 
där behandlaren inte behärskar metoden. Ett 
diastema har stängts med plast utan möjlighet 
för optimal renhållning. Det finns inga metoder 
som kan kompensera för en dålig behandlare.



63

 Holmstrup et al: Odontologisk estetik och etik

tandläkartidningen årg 105 nr 2 2013

Komposit kan dock ofta användas utan prepa-
ration av tanden och härmed kan en ångerrätt 
tillgodoses. Samtidigt är komposit lättare att re-
parera än keramik. Porslinsfasader kräver prepa-
ration och därmed behövs alltid en restaurering 
vid framtida behandlingar med ökad förlust av 
tandsubstans till följd. Porslinsfasader är första 
ledet i en kronpreparation, men mindre invasiva 
än fullkronor, och hänsynen till parodontiet kan 
ofta tillgodoses genom att man lägger prepara-
tionsgränsen supragingivalt utan att förstöra es-
tetiken (figur vi) [1].

patientens önskemål och behov 
Med tanke på ovan nämnda förhållanden bör 
man alltid noga tänka igenom grunden till den 
planerade behandlingen och patienten bör tas 
med i en diskussion om möjliga behandlingsal-
ternativ – också ingen behandling – så att man 
kan fatta ett gemensamt beslut på ett informerat 
underlag. Är behandlingen objektivt nödvändig? 
Här bör man reda ut om behovet är ett uttryck 
för patientens egen önskan, eller om behovet är 
skapat av andra. Tandläkaren bör vara speciellt 
försiktig med att påpeka estetiska behov som inte 
på förhand har uttryckts av patienten. Det finns 
inga fasta normer för tandestetik, liksom det inte 
finns fasta normer för andra delar av den estetik 
som folk omger sig med. Vår syn på estetik påver-
kas av många faktorer, bland annat mode, kultur, 
tradition, utbildning och socioekonomi. Dess-
utom ska man komma ihåg att vi alla åldras och 
att modet ändras. De senare årtiondenas inställ-
ning till invasiva, människoskapta förändringar 
av det mänskliga utseendet, bland annat plastik-
kirurgiska ingrepp, tatueringar och piercingar, 
kan skapa problem hos den enskilde i takt med 
ändrat mode och stigande ålder. Kommer man 
att vilja ta bort tatueringar efter hand som man 
blir äldre? Kan man tänka sig att det med tiden 
kommer en »grön våg« där tänder åter får likna 
naturliga tänder i form och färg och inte vita pro-
tesliknande tänder, som trenden är just nu?

Under alla omständigheter bör patienten 
upplysas om att invasiva kosmetiska behand-
lingsformer vanligtvis innebär underhåll och 
omgörning. Här kan det uppstå problem om 
patientens ekonomi senare i livet inte tillåter 
uppföljande behandling som kunde ha und-
vikits om man bevarat den naturliga tanden. 
Det är en hårfin balans mellan förtroende och 
brist på förtroende för behandlaren om behand-
lingen medför komplikationer. Författarna till 

denna artikel har sett en rad fall där förtroendet 
var borta och patienten säger att den behand-
lingen var »min värsta mardröm«. Det gällde 
till exempel för en ung patient som på grund av 
diastemata motsvarande överkäksfronten fick 
kronor på fyra intakta incisiver, varefter pul-
panekros uppstod och därav följande problem. 
Även om patienten har gått till tandläkaren med 
önskan att i första hand få stängt sina diastemata, 
ligger det nära till hands efter vad som hänt att 
patienten uppfattar tandkliniken som en del av 
en »affärsmodell« snarare än en del av en »häl-
sovetenskaplig modell« [3].

Som hälsovårdspersonal har vi en etisk skyldig-
het att göra det bästa för patienten, inte att skada 
patienten, visa respekt för patientens autonomi 
och informera patienten. Det kan finnas motstri-
diga hänsyn att ta när man ska uppfylla alla dessa 
skyldigheter. Men det står klart att tankar om 
möjliga komplikationer som behandlingen kan 
medföra bör ingå i en diskussion med patienten. 
Här ställs naturligtvis stora krav på tandläkarens 
hälsovetenskapliga professionalism, men man 
måste kunna förvänta av den akademiska hälso-
vetenskapliga utbildningen att vi som tandläkare 
lever upp till denna professionalism. Det är såle-

Figur vi a–d.
a–b visar kraf-
tigt eroderade 
tänder på en 
16-årig pojke 
som följd av 
stort intag av 
coladryck, c–d 
visar tänderna 
12, 11, 21 och 
22 behandlade 
med keramiska 
skalkronor. Man 
har endast pre-
parerat incisalt 
och prepara-
tionsgränsen 
ligger supragin-
givalt. 

a

b

c

d

»Tandläkaren bör vara speciellt 
försiktig med att påpeka estetiska 
behov som inte på förhand har uttryckts 
av patienten.«
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des upp till tandläkaren att skydda patienten mot 
icke-biologiska behandlingar, och det kan ske ge-
nom att motivera patienten att själv välja bort det 
som på lång sikt inte är till gagn för honom eller 
henne – även om den önskade behandlingen kan 
vara ekonomiskt eller yrkesmässigt lukrativ för 
tandläkaren. 

En ytterlighet av den grundläggande etiska 
principen, respekten för patientens autonomi, 
är speciellt aktuell om patienten vill ha ett mer 
invasivt behandlingsscenario än vad man som 
behandlare anser nödvändigt. Patientens rätt att 
själv bestämma kan således misstolkas som rätt-
en att kräva en specifik behandling, vilket inte är 
korrekt, varken juridiskt eller etiskt [3]. Respek-
ten för patientens autonomi ger uteslutande pa-
tienten rätt att tacka nej till en viss typ av behand-
ling – inte rätt att kräva en annan. Att neka till 
att utföra vad man betraktar som en onödig och 
kanske invasiv behandling kan möjligen skapa en 
omedelbar konflikt mellan patient och behandla-
re, men kan i ett etiskt sammanhang inte innebära 
något tvivel om att tandläkaren handlar korrekt.
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»Patientens rätt att själv bestämma kan således 
misstolkas som rätten att kräva en specifik behandling, 
vilket inte är korrekt, varken juridiskt eller etiskt.«

Det är ingen tvekan om att detta sker i stor ut-
sträckning i Skandinavien, men kunskapen om 
utvecklingen i USA och andra länder kan skräm-
ma när man ser fotomodeller, idoler, program-
ledare, astronauter och skådespelare visa upp 
bländvita tandrader, ofta med konstlade leenden 
och cyanotisk gingiva som ligger så långt ifrån 
det biologiskt optimala som det går. Önskan om 
bländvita, oslitna tänder på rad utan mellanrum 
och oregelbundenheter är svårt att förena med 
den natur vi är en del av. Naturliga tänder änd-
rar utseende med åren och det tjänar harmonin 
bäst om tändernas utseende är i harmoni med de 
övriga delarna av kroppen. Varje människas ka-
raktär förtjänar att avspeglas i tänderna, och en 
perfekt jämn rad av bländvita tänder är sällan en 
trovärdig bild.

english sUmmaRY
Odontological aesthetics and ethics
Palle Holmstrup, Ulla Pallesen and Søren Schou 
Tandläkartidningen 2013; 105 (2): 60–4
Aesthetic dental treatment in an ethical context, 
with a focus on biological aspects of aesthetic 
treatment, and the need for aesthetic dental 
treat ment are discussed in the present article. 
The background for the choice of various aesthe-
tic treatments is mentioned as is the significance 
of age for the type of treatment under considera-
tion.

Den finns på www.tandlakartidningen.se 

Söker du en vetenskaplig artikel 
ur Tandläkartidningen?

54 tandläkartidningen årg 101 nr 10 2009 55tandläkartidningen årg 101 nr 10 2009

VETENSKAP & KLINIK Mineraliseringsstörd emaljVETENSKAP & KLINIK Jälevik & Norén 

  Tanden är en mycket speciell struktur, 
väl bevarad genom evolutionen och 
resultatet av ett delikat samarbete 
mellan ektoderm och mesenkym. En 
gång bildad har tanden ingen förmå-

ga till förändring. De höggradigt specifika och 
statiska egenskaperna hos en färdigbildad tand 
gör den känslig för störningar som kan drabba ett 
barn under tandutvecklingsperioden. Avvikande 
kron- och rotbildning, makro- och mikrodonti, 
defekter i emalj och dentin liksom övertal, un-
dertal och natala tänder är alla exempel på stör-
ningar i tandbildningen. Genetiska störningar, 
metaboliska sjukdomar, brister i nutritionen och 
medikamenter är exempel på orsaker till stör-
ningar i tandbildningen [1].

Det är vanligt med mineraliseringsstörd emalj. 
Cirka hälften av befolkningen boende i ett om-
råde med låg fluorhalt har visat sig ha minst en 
tand med mineraliseringsstörning [2]. Fluorhal-
ten i vattnet påverkar prevalensen betydligt.

Tänder med mineraliseringsstörningar ställer 
ofta till med problem för såväl patient som be-
handlare. De estetiska problemen kan vara stora. 
Tänderna kan också falla sönder, isa och vara 
svåra att bedöva. Fyllningar behöver ofta göras 
om och inte sällan utvecklar patienterna tand-
vårdsrädsla [3].

Tandutvecklingen och emaljbildning
De första tecknen på en tand i utveckling ser man 
i andra fostermånaden. Epitelet i munhålan för-
tjockas och växer ner i underliggande mesenkym 
(embryonal bindväv). Genom en intrikat kom-
munikation med signalmolekyler mellan epitel-
cellerna och tandmesenkymet bildas en tand. 
De emaljbildande cellerna, ameloblasterna, är av 

Mineraliseringsstörd           emalj 
Tidig diagnostik viktigt  
redskap i behandlingen
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ektodermalt ursprung medan dentin, rot och pul-
pa har sitt ursprung i ekto-mesenkymal vävnad.

Emaljen är kroppens hårdaste vävnad och den 
enda hårdvävnad i kroppen som är av epitelialt 
ursprung. Som vävnad är den också unik efter-
som den när den är bildad förlorar kontakt med 
levande celler och kan därför aldrig repareras el-
ler remodelleras.

Emaljen är uppbyggd av emaljprismor, som 
består av buntar med mycket tätt packade och 
väl organiserade hydroxidapatitkristaller. Varje 
prisma har bildats av fyra ameloblaster. Prismor-
na är orienterade från emalj-dentin-gränsen mot 
emaljytan. Det yttersta skiktet består av så kallad 
aprismatisk emalj. 

Bildningen av emalj kan grovt delas in i tre fa-
ser: 
1. Matrixbildning när emaljproteinerna, till ex-

empel Amelogeniner, produceras och emaljen 
byggs upp till sin slutliga form och tjocklek. 

2. Mineralisering, när den utsöndrade matrixen 
så gott som omedelbart mineraliseras till cirka 
30 procent.

3. Mognadsfasen, när den slutliga mineralisatio-
nen äger rum. 
Mognadsfasen börjar när emaljen nått sin slut-

liga tjocklek på det aktuella stället och innebär 
bland annat att emaljproteinerna försvinner. Fas 
1 och 2 benämns ofta sekretionsfasen och fas 3 
maturationsfasen. Beskrivningen är en förenk-
ling och senare studier tyder på att mognadsfa-
sen kan delas in i ytterligare faser. Den mogna 
emaljen består av 96 procent mineraler, huvud-
sakligen hydroxidapatit, och 4 procent vatten 
och organiskt material.

Retzius striae är inkrementlinjer, tillväxtlinjer, 
i emalj. På emaljytan syns de som räfflor, peri-

kymata (figur i) och är resultatet av stopp eller 
inbromsning av prismornas tillväxt. På tvärsnitt 
syns de som koncentriska ringar, på längdsnitt 
som en serie linjer. Man kan likna dem med års-
ringar hos ett träd och de är resultatet av den pe-
riodiska tillväxten av emaljen [4].

Tandutvecklingen pågår under lång tid med 
början i andra fostermånaden, när de primära 
incisiverna påbörjar sin differentiering, till cirka 
18-årsåldern när visdomständerna erupterar. 
Data rörande kronologin för tändernas utveck-
ling och mineralisering grundar sig på en klas-
sisk studie från 1941 [5]. De primära incisiverna 
börjar mineraliseras under början av gravidite-
tens andra trimester. Den första permanenta tan-
den som utvecklas är sexårstanden. Den initieras 
i fjärde fostermånaden och kronans mineralise-
ring påbörjas vid födelsen och avslutas vid cirka 
tre års ålder. Varaktigheten av mognadsstadierna 
är dock till stor del okänd och de individuella va-
riationerna är sannolikt stora [6].

Störningar i emaljbildningen
En störning som drabbar de emaljbildande cel-
lerna, ameloblasterna, under deras sekretions- 
och/eller mineralisationsfas kan ge upphov till 
en bestående defekt. Är störningen lokal till sin 
karaktär drabbar den enstaka tänder eller en 
grupp granntänder (figur ii). Är störningen ge-

SAmmANfATTAT Mineraliseringsstörningar i emaljen är 
vanligt och ställer ofta till med stora problem för såväl pa-
tient som behandlare. Inte sällan behöver fyllningar göras 
om och patienterna riskerar att utveckla tandvårdsrädsla. 
Goda kunskaper samt tidig diagnostik och terapiplanering 
är viktigt för att ge patienten bästa tänkbara vård. Figur I. Perikymata, horisontella tillväxtlinjer i 

emalj.

Figur II. 11, 21 hypoplasier och opaciteter. Tolvårig 
pojke vars mjölktänder intruderades vid cirka 20 
månaders ålder. Notera skillnaden på graden av ska-
da på de incisala delarna där emaljen var i mognads-
fasen jämfört med de cervikala delarna där emaljen 
var i sekretionsfasen vid tidpunkten för traumat.

Figur III. MIH 
a) Fjortonårig pojke 
där alla incisiver 
förutom 42 och även 
hörntändernas kusp-
toppar uppvisar väl-
avgränsade opaciteter 
av varierande storlek 
och färg. 
b–d) Sexårständer 
med varierande grad 
av MIH från lindrig till 
grav.

nerell men under en begränsad tidsperiod (kro-
nologisk störning) drabbas den del av tanden som 
mineraliseras vid tidpunkten för störningen (fi-
gur iii). Generell icke-kronologisk störning har 
oftast genetiskt ursprung och drabbar tändernas 
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SAmmANfATTAT Många patien-
ter har behov av benuppbyggande 

tekniker för att möjliggöra im-
plantatbehandling. Här presen-
teras en översikt av de vanligaste 
benvolyms ökande teknikerna.

 F örlust av tänder leder i varierande grad 

till nedbrytning av det alveolära benet 

samt en ökad utbredning av käkhålorna 

i den posteriora maxillan, vilket resulte-

rar i att mängden ben för integration av 

orala implantat minskar [1]. Infektioner, cystiska 

förändringar, tumörer, trauma, anatomiska vari-

anter och kongenital avsaknad av vävnad är andra 

orsaker till att man kan hamna i en situation med 

inadekvat benmängd för implantat i både över- 

och underkäken. Många patienter har därför ett 

behov av benuppbyggande tekniker för att möj-

liggöra implantatbehandling. 
Målet med en implantatbehandling är i första 

hand att ersätta förlorade tänder för att återställa 

en god bettfunktion. Därtill finns det en glidande 

skala av estetiska mål vilka beror på patientens 

önskemål, på den behandlande tandläkarens be-

handlingsfilosofi och utbildning samt på de biolo-

giska eller ekonomiska förutsättningarna att möta 

dessa krav. På ena änden av skalan har vi situatio-

nen där implantat sätts när det inte finns tillräck-

ligt med ben för att möjliggöra installation och 

inläkning av implantat för förankring av en bro. 

I den andra änden av skalan hittar vi situationer 

där man använder vävnadsuppbyggande tekniker 

med mål att återställa den ursprungliga morfolo-

gin, även om detta inte behövs för osseointegra-

tion. Detta innebär att uppfattningen om behovet 

av benuppbyggnad varierar beroende var på ska-

lan man befinner sig. Där en behandlare uppfattar 

en terapi som självklar kan en annan se det som 

överterapi. Det finns även geografiska skillnader 

där vi i Skandinavien är tämligen konservativa 

medan benuppbyggande tekniker ofta används i 

resten av världen. Detta gör det svårt att fastställa 

riktlinjer när man ska utföra benuppbyggande te-

rapier i samband med implantatbehandling. Den 

vetenskapliga litteraturen är också sparsam när 

det gäller systematiska genomgångar av behand-

lingsalternativen: Systematic reviews och Rando-

mised Controlled Trials (rct).

Hur mycket ben som krävs för ett fullgott resul-

tat är inte helt klarlagt. De kortaste implantaten 

är cirka 7 till 8 mm långa med en diameter av 3,5 

till 4 mm. Rent kirurgiskt skulle man kunna sätta 

ett implantat utan blottade gängor i en benvolym 

som är cirka 5 x 7 mm. Ur en protetisk synvinkel 

kan detta vara olämpligt biomekaniskt och este-

tiskt. Baserat på långtidsuppföljningar av fram-

för allt maskinbearbetade Brånemarks implantat, 

verkar det som om implantat kortare än 10 mm är 

mindre lyckosamma än längre implantat, vilket 

också är en utbredd uppfattning. Senare uppfölj-

ningsstudier har visat på liknande resultat med 

långa såväl som korta implantat [2]. Detta kan 

bero på att vi sedan ett tiotal år använder ytmo-

difierade implantat med bättre inläkningsegen-

skaper och att klinikerna generellt sett är bättre 

biomekaniskt skolade. Dock är litteraturen mot-

sägelsefull när det gäller överlevnaden för korta 

implantat i maxillans posteriora delar. Patienter 

med resorberade käkar där benvolymen under-

stiger ovan nämnda 5 x 7 mm ställer i dag även de 

krav på fasta protetiska lösningar. Nedan följer 

en översikt av de vanligaste benvolymsökande 

behandlingsteknikerna.
 
en översikt av benuppbyggande tekniker  

och kliniska resultat 
Tagning av autologt benBeroende på områdets omfattning kan ett ben-

transplantat tas intraoralt eller extraoralt. Vid ett 

begränsat ingrepp för en- eller flertandslucka i 

den partiellt betandade patienten, hämtas trans-

plantatet vanligen från ramus mandibulae (figur 

i) eller mellan de båda foramen mentale (figur ii) 

med fissurborr eller bensåg under lokalanestesi. 

Benbiten som till största del består av kortikalt 

ben kan användas som ett block eller malas för 

packning på kristan, i defekter och i sinus maxill-

aris. Morbiditetsstudier har visat att patienterna 

i allmänhet har mindre besvär efter bentagning 

från ramus jämfört med hakan [1].
Andra mindre invasiva tekniker för att få till-

gång till bentransplantat är att samla benpartik-

lar i ett filter under borrning i närliggande ben 

Figur I. Bentagning från ramus mandibu-

lae. (a) Friläggning. (b) Efter preparation. 

(c) Benbit som kan användas hel eller mald 

efter losstagning med osteotom.
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Figur II. Bentag-ning från symphy-sis mandible.  (a) Friläggning och (b) preparation av benblock.
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a

Figur III. (a) Uppsamling av benspån 

med ett benfilter under preparation 

av implantatsäten. (b) Ben spån.
Figur IV. (a) Ben-tagning från höft-kammen. (b) Ben-block som kan delas eller malas.(figur iii) eller genom avskrapning av benytorna 

med särskilda benhyvlar eller skrapor.

För större rekonstruktioner används ben från 

höftkammen (figur iv). Beroende på bentag-

ningsteknik kan man få block som består av både 

kortikalt och trabekulärt ben till olika grader. Det 

kortikala benet anses mer resistent mot postope-

rativ resorption än det mjuka trabekulära benet 

och används vanligen för uppbyggnad, medan 

det trabekulära benet används för att packa mel-

lan benblocken och som inlägg i sinus maxillaris 

och näsgolvet. Detta ingrepp görs i allmänhet 

i narkos på inneliggande patient. En korrekt 

atraumatisk bentagning leder i dag i allmänhet 

till få postoperativa komplikationer. Det är dock 

viktigt att kirurgen är väl förtrogen med den lo-

kala anatomin för att förhindra störning av mus-

kelfästen och nervfunktion i området [1]. 

a

a
b

b

Benaugmentation i samband med implantatbehandling – en teknik- och  litteraturöversikt

 Holmstrup et al: Odontologisk estetik och etik




