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 I nnan en tandbehandling kan påbörjas ska 
det finnas en diagnos som ställs mot bak-
grund av en inledande undersökning av 
patienten. Sedan följer ett beslut om vil-
ken behandling som är den mest lämpliga 

för patienten och en behandlingsplan upprättas. 
Detta systematiska tillvägagångssätt ska ge ett 
behandlingsresultat som är så förutsägbart och 
framgångsrikt som möjligt. Valet av behandling 
ska naturligtvis baseras på vetenskaplig evidens i 
den mån sådan finns, men behandlarens erfaren-
het och kliniska bedömning har också betydelse 
[1]. Det är dessutom viktigt att poängtera att klini-
kern inte enbart ska ta ställning till den rätta be-
handlingen utifrån sin yrkeskunskap, utan också 
i hög grad ta med patienten i beslutsprocessen.  
Det betyder att den objektiva kliniska undersök-
ningen ska kompletteras med en grundlig anam-
nes, där man bland annat frågar efter patientens 
önskemål om och förväntningar på behandlingen 
så att dessa kan tillgodoses. Att låta patienten 
vara med i processen kan bidra till att beslutet tas 
på ett etiskt försvarbart underlag. Medlemmar av 
Tandlægeforeningen i Danmark ska följa »Etiske 
regler og kollegial vedtægt«, som säger att man 
mot patienter bland annat har skyldighet »att 
vägleda dem så att de kan uppnå och bevara bästa 
möjliga orala hälsa« samt »att informera om be-
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SAMMANFATTAT När klinikern ska återskapa ett 
bett måste beslut ofta fattas om den bästa lösning
en är traditionell protetik eller implantat. Sam
tidigt ska patienten involveras i beslutsprocessen 
eftersom omständigheter som exempelvis medi
cinsk status, ålder och ekonomi kan ha betydelse 
för behandlingsvalet. Målet måste vara att reha
bilitera patienten så effektivt som möjligt med 
minsta möjliga ingrepp och risk.

Att välja mellan 
implantat och 
traditionell protetik

handlingsmöjligheter, risker och möjliga biverk-
ningar allt efter deras behov«. Det ideala måste 
vara att patienten blir behandlad på ett sätt som 
gör mest nytta och samtidigt med minsta möjliga 
ingrepp, vilket kan reducera obehaget och risken 
för komplikationer. Alltså är inte målet att välja 
den mest tekniskt komplicerade behandlingen, 
utan snarare den behandling som anses nödvän-
dig för att lösa patientens problem. Detta synsätt 
är exempelvis formulerat i de norska etiska reg-
lerna för tandläkare: »En tandläkares uppgift är 
att inom sitt fackområde skydda sina patienters 
hälsa. Hänsynen till patienten ska vara överord-
nad all annan hänsyn.« I det här sammanhanget 
är det viktigt att journalföra bedömningarna som 
leder fram till valet av behandling.

Ovanstående synpunkter gäller naturligtvis 
också när protetisk rehabilitering av våra pa-
tienter kommer på tal. Ett så kallat beslutsträd 
visas i figur i, som illustrerar några av de många 
– och ofta svåra – val som klinikern måste göra 
när denne står inför en eller flera skadade/tvek-
samma tänder eller tandförluster. 

Artikeln fokuserar på några av de övervägan-
den som måste göras när man ska välja mellan 
rehabilitering med hjälp av traditionell protetik 
(definierat som tandförankrad fast protetik och 
tand- och/eller slemhinnestödd avtagbar prote-
tik) och implantatbaserad protetik, och disku-
terar i samband med det viktiga etiska aspekter. 
Det ska poängteras att endast de mest använda 
formerna av behandlingsalternativ nämns, då det 
av hänsyn till artikelns omfattning inte är möj-
ligt att diskutera alla typer av mer avancerade 
lösningar (till exempel kombinationsprotetik, 
attachments eller konuskonstruktioner). 

implantat eller traditionell protetik
Utvecklingen av de dentala titanimplantaten 
och deras förmåga att integrera i käkbenet har 
revolutionerat våra möjligheter att rehabilitera 
patienter med medfödda eller förvärvade tand-
förluster. Implantatbehandling kan komma på 
tal när det bara saknas en enstaka tand samt vid 
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mer omfattande behov av bettrehabilitering av 
delvis eller helt tandlösa patienter. Åtskilliga 
undersökningar har dokumenterat att implan-
tatbehandling gjord på rätt indikationer kan leda 
till lyckade resultat [2, 3]. Dentala implantat för 
retention av en protetisk restaurering har där-
med fått en allt större betydelse inom odontolo-
gin och har i många behandlingsplaner blivit ett 
förstahandsval, från att tidigare ofta ha varit det 
sista alternativet. Detta beror i hög grad på för-
ändringar av patienternas inställning till avtag-
bara proteser och av tandläkarnas attityd till att 
preparera tänder för brokonstruktioner. Frågan 
är om vi har kommit så långt med implantatbe-
handlingen att de traditionella tandersättning-
arna blir en nödlösning.

Som framgår av artikeln är det många faktorer 
som har betydelse för valet mellan implantat och 
traditionell protetik.

Långtidsprognoser och komplikationsrisker
Vid val av behandlingsmetod behöver man ha 
kunskap om vilken komplikationsrisk som är 
förknippad med de olika behandlingarna samt 
långtidsprognosen, det vill säga den förväntade 
frekvensen av reparationer och den förväntade 
livslängden på rekonstruktionen [4]. 

Komplikationer vid protetisk behandling kan 
delas in i biologiska och tekniska. Till de biolo-
giska räknas bland annat inflammationer i pa-
rodontiet/benet och vävnadsförlust. Detta ses 
både i anslutning till tänder (gingivit/margi-
nal parodontit) och implantat (peri-implantär 
mukosit/peri-implantit). Förlust av ben omkring 
ett implantat (disintegration) kan också ses vid 
en ogynnsam belastning av implantatet. Tänder 
kan drabbas av karies, pulpanekros, periapikal 
patologisk process och fraktur. Tekniska kompli-
kationer kan resultera i fraktur av konstruktio-
nen, exempelvis porslinsfraktur, fraktur av bro-

konstruktioner eller protesdelar [5, 6]. Kronor 
eller broar kan lossna eller förloras på grund av 
cementsvikt [7]. Därutöver finns komplikationer 
som oftare hänger samman med implantatkon-
struktioner, som exempelvis fraktur eller förlust 
av retentionsskruvar och fraktur av retentions-
element för proteser. Fraktur av själva implan-
tatet förekommer i sällsynta fall, men man ser 
oftare porslinsfrakturer på kronor [8] eller broar 
fästa på implantat än på tänder (möjliga orsaker 
till detta ska inte diskuteras här). Baserat på ovan-
stående måste man räkna med ett något större 
behov av omgörningar och reparationer vid im-
plantatprotetik än vid traditionell protetik. Det 
är dock viktigt att understryka att genomsnitts-
siffror för hållbarhet och risk inte enbart kan 
bilda underlag för valet av behandlingsstrategi, 
eftersom indikationerna oftast inte är lika för de 
olika behandlingarna och varje patientfall måste 
således bedömas individuellt. Behandlarens er-
farenhet och yrkeskompetens påverkar också 
prognosen, i likhet med kvaliteten på det tand-
tekniska arbetet. Man ska därför vara varsam när 
man använder data från studier som underlag för 
val av behandling i en allmänpraktik, då dessa of-
tast är utförda av specialister på universitets- el-
ler specialistkliniker.

Tandstatus 
Val av behandling beror också på tandstatus, allt-
så vilket skick restbettet är i, samt antal tänder 
och fördelning av tänderna. I detta avsnitt går vi 
igenom några kliniska scenarier.

Bevara eller ersätta tänder 
I den initiala fasen av behandlingsplaneringen 
ska man ta ställning till vilka tänder som är värda 
att bevara och vilka som eventuellt måste extra-
heras. Det kan underlätta att dela in tänderna i 
kategorierna värda att bevara, tveksamma och 

Figur i. Illustration av de 
många val som måste göras 
när klinikern står inför 
ett bett med en eller flera 
skadade, tveksamma eller 
saknade tänder.
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Figur ii a–c. a) Trauma efter fallolycka. Bedömning av om tänderna 
ska bevaras eller avlägsnas och ersättas med implantat. b) Efter 
endodontisk behandling extruderas tänderna ortodontiskt till kontakt 
med underkäkständerna. Observera hur ändamålsenligt tänderna är 
placerade för att mesta möjliga tandsubstans ska kunna bevaras. 
c) Efter att ha format mjukvävnaden med tillfälliga kronor tas avtryck 
till slutliga helkeramiska kronor.

a

b

c
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hopplösa. Här är det de tveksamma tänderna som 
är den största utmaningen, eftersom de är i ett 
skick som kräver mer avancerade behandlings-
procedurer för att kunna räddas. När valet står 
mellan att bevara eller extrahera behöver man 
göra en analys av förhållandet mellan kostnad 
och nytta. Rör det sig om en enstaka tand kan det 
vara relevant att jämföra prognosen och utgifter 
kopplade till 
n bevarande av tanden, som kanske kommer att 

kräva en rotbehandling och sedan tillverkning 
av en krona – med eller utan stiftförankring 

n behandling med ett entandsimplantat eller en 
mindre bro. 
Flera översiktsartiklar har jämfört lyckande-

frekvens och kostnadseffektivitet för de olika 
behandlingarna [9–12]. Några studier drog slut-
satsen att det var mer kostnadseffektivt att ut-
föra endodontisk behandling med efterföljande 
kronbehandling [10, 11] jämfört med behandling 
med ett entandsimplantat. Torabinejad et al [12] 
drog slutsatsen att entandsimplantat och rot-
behandlade tänder restaurerade med en krona 
har samma höga lyckandefrekvens och bättre 
prognos än tandstöttade broar. Iqbal & Kim [9] 
fann heller ingen skillnad på överlevnaden för 
icke-kirurgiskt endodontiskt behandlade tänder 
försedda med en lämplig restaurering jämfört 
med ett entandsimplantat. En viktig poäng är att 
behandlingsvalet således inte uteslutande kan 
göras på grundval av generella data över lyckade 
behandlingar, men måste göras utifrån förhållan-
dena vid det enskilda behandlingstillfället (figur 
ii). Det kan tyckas förnuftigt att prioritera en be-
handling där man försöker bevara den naturliga 
tanden än alternativet med extraktion och ersätt-
ning av tanden. På så sätt får man en extra möjlig-
het, om den första behandlingen misslyckas [13].

Det ska understrykas att det faktum att en tand 
kan bevaras, i sig inte nödvändigtvis betyder att 
tanden kan användas som led i en protetisk re-
konstruktion, till exempel som stödtand för en 
bro. Vid andra tillfällen kan det vara relevant att 
överväga extraktion av tänder, om bevarande av 
dessa exempelvis skulle försämra möjligheterna 
att uppnå en optimal estetik eller retention av en 
protes. Ett exempel kan vara en helt intakt tand 
med en god prognos placerad i överkäkens mitt-
linje som enda kvarvarande tand i bettet.

En tand saknas
Saknas en enstaka tand – och ersättning av den är 
indicerat – står man ofta inför valet att behandla 
med traditionell protetik eller implantat. I syste-
matiska översikter ses att prognoserna är jämför-
bara för konventionella (bilateralt upphängda) 
tandretinerade broar [14] och entandsimplantat 
[15], med hög lyckandefrekvens för båda behand-
lingarna. Dessvärre finns det inte direkt jämfö-
rande studier som har sett på överlevande- och 
lyckandefrekvens för dessa två behandlingskon-

cept [16]. Salinas & Eckert [16] fann att lyckan-
defrekvensen var högre för entandsimplantat 
(95 procent) än för tandretinerade broar (84 
procent), när alla typer av design ingick i analy-
sen. Däremot sågs samma lyckandefrekvens för 
entandsimplantat och broar när kompositretine-
rade broar exkluderades från analysen. 

Som tidigare nämnts ska valet av behandlings-
metod bestämmas utifrån det enskilda fallet och 
göras mot bakgrund av de konkreta förhållande-
na. Granntändernas tillstånd i det tandlösa om-
rådet ska bedömas. Är de intakta är det upplagt 
att överväga att sätta in ett implantat (figur iii), 
medan en brolösning är mera lämplig om tän-
derna är i ett skick (till exempel uttalad karies, 
stora plastfyllningar, avvikande färg eller form) 
där kronbehandling är indicerad (figur iv). Vill 
man ha diastemat i området, kan det bäst lösas 

Figur iii. Med friska 
granntänder och intakt 
alveolarutskott blir 
implantatbehandling ett 
förstahandsval.

Figur iv. Som alternativ 
till en bro kunde man 
ha valt implantat 12, 

blekning av 13 och en 
keramisk lösning på 11. 

Detta är dock mer ar-
bets- och tidskrävande 

samt en dyrare behand-
ling. Patientens åsikt 

kan avgöra valet.
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med en implantatkrona. Platsförhållandena i alla 
dimensioner är också en väsentlig faktor för vil-
ken behandling man väljer. Det måste finnas ett 
lämpligt avstånd mellan granntändernas kronor 
och rötter för att det ska finnas plats både för im-
plantatet och för de protetiska komponenterna, 
och samtidigt ska den bucko-linguala bredden 
på alveolarutskottet vara tillräcklig. Man måste 
också kontrollera att läget av vitala strukturer i 
området inte äventyrar implantatinsättningen 
och att benkvaliteten är gynnsam.

De estetiska förhållandena kan också vara av-
görande vid valet av behandling. Det kan vara 
ett stort problem för klinikern att åstadkomma 
en ersättning som harmonierar med den övriga 
tanduppsättningen. Speciellt vid tidigare förlust 
av ben och mjukvävnad i det tandlösa området 
är det ofta svårare att undvika synlig metall/ge-
nomlysning (figur v), att få en normal längd på 
implantatkronan eller brons pontic samt bevara 
papillerna [17, 18]. Ett stort utbud av protetiska 
metoder (individuellt anpassade distanser, im-
mediat restaurering) och kirurgiska tekniker 
(benuppbyggnad, slemhinnetransplantat, im-
mediat implantatinsättning) har föreslagits för 
att hantera detta problem [19, 20]. Det finns 
emellertid fler undersökningar som tar upp de 
estetiska problemställningarna vid implantatbe-
handling än vid traditionell protetik. Man kunde 
önska sig en motsvarande insats för optimering 
av mjukvävnadsförhållandena omkring tand-
stödda broar för att få bästa möjliga estetiska 
resultat där. 

En ogynnsam tandställning kan också störa es-
tetiken. Det är väl känt att ett implantat kan kom-
ma i infraposition hos unga och vuxna (figur vi), 
trots att implantatet är insatt efter avslutad växt 
[21, 22], på grund av kontinuerlig eruption av 
de naturliga tänderna under hela livet. Ansikts-
typen och ocklusionen har betydelse för risken 
för om implantatkronan kommer i infraposition 
[22]. Dessa förhållanden bör man ta hänsyn till 

vid bedömningen om implantat eller bro är den 
bästa behandlingen i ett givet fall.

Flera tänder saknas
I kliniska situationer med ett litet restbett eller 
en ogynnsam placering av de kvarvarande tän-
derna, där de saknade tänderna tidigare endast 
kunnat ersättas med en avtagbar protes, är ett 
realistiskt alternativ nu ofta en fast protetisk lös-
ning med hjälp av dentala implantat (eller alter-
nativt en implantatretinerad protes med bättre 
retention och stabilitet).

Ett klassiskt exempel är patienten som har för-
lorat kindtänderna i underkäken och därmed har 
ett restbett bestående av tio, eller färre, tänder. 
Om kindtänderna behöver ersättas står valet ofta 
mellan en friändsprotes, en extensionsbro eller 
en implantatbaserad lösning. En protes med bila-
terala friändssadlar är sällan populär, och i många 
fall använder patienten den inte alls. Fungerar 
protesen emellertid tillfredsställande och inte 
orsakar skador på vävnaden eller ger subjektiva 
besvär, är den ett förhållandevis billigt alternativ 
till de mer avancerade behandlingarna och kan 
ändå vara ett bra val för vissa patienter – särskilt 
där det inte finns ekonomi till andra lösningar. 
Tillverkning av en extensionsbro för ersättning 
av en tand i det distala området är lite kontrover-
siellt på grund av de betydande belastningarna 
bron och stödtänderna utsätts för. Undersök-
ningar har visat att om denna brotyp används för 
att ersätta en enstaka tand går det att få goda re-
sultat [23, 24]. Stödtändernas kondition och be-
lastningsförhållandena har dock utan tvekan be-
tydelse för prognosen. I en systematisk översikt 
[25] drog man slutsatsen att överlevnadsgraden 
av extensionsbroar generellt sett är cirka 82 pro-
cent efter tio år, vilket är sämre än för bilateralt 
upphängda broar (89 procent). Önskar patienten 
få fler molarer ersatta, kommer extensionsbron 
också snabbt till korta. Slutligen kan implantat 
vara en lösning, antingen som lateralt stöd och 

Figur v. Brist på ben och olycklig 
fixturplacering i region 21 ger ett dåligt 
behandlingsresultat med implantat. 

Figur vi. Exempel på att två implantatkronor (11, 21), 
som satts på plats då patienten var 22 år gammal, har 
kommit i infraposition tre år senare.
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Figur vii. 2-ledad extensionsbro har valts då det inte finns plats för två implantat  
i det tandlösa området, och avståndet bedöms vara för stort till en enkelkrona.

Figur viii. Exempel på 3-ledad bro kopplad till en tand mesialt och implantat distalt.

retention av en avtagbar protes eller i samband 
med en fast restaurering. Ibland kan ersättning 
av en enstaka tand på var sida uppfylla patientens 
önskemål [26] och då kan ett entandsimplantat 
bilateralt vara ett alternativ till exempel en ex-
tensionsbro. Om flera tänder behöver ersättas 
är två eller fler implantat för retention av en bro 
eller entandskronor en möjlighet. Som nämnts 
tidigare är det i vissa fall begränsningar i frihe-
ten att placera implantaten, till exempel efter en 
större benförlust i alveolarutskottet. En annan 
möjlighet kan därför vara ett eller flera implantat 
mesialt och tillverkning av en bro med distal ex-
tension. Överlevnaden för implantatretinerade 
extensionsbroar efter tio år är omkring 89 pro-
cent [27] och ligger i nivå med broar upphängda 
bilateralt på implantat (87 procent) [28]. Man 
kan dock se fler tekniska komplikationer hos 
extensionsbroarna. En extensionsbro kan också 

vara relevant i ett tandlöst område med en tand 
på var sida, där platsen är för stor för en enda 
krona och för liten för två implantat (figur vii). 
En tredje möjlighet kan vara ett distalt placerat 
implantat och en så kallad kombinationsbro [29], 
som är upphängd på implantatet distalt och en 
tand mesialt (figur viii). Överlevnaden för denna 
typ av bro är i en systematisk översikt angiven till 
78 procent efter tio år i funktion [30]. I en annan 
översiktsartikel [31] framgår att överlevnaden 
och komplikationsrisken för implantatbroar och 
tand–implantat-kombinationer var lika. Data ba-
serades på relativt få kontrollerade studier, som 
dessutom refererar till specifika indikationer 
(huvudsakligen i underkäkens premolarområde) 
och design. Man ska därför vara försiktig med 
att överföra resultaten till ett bredare spektrum 
av kliniska situationer. Kombinationsbroar har 
möjligtvis en lite sämre prognos än en bro retine-
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rad uteslutande med hjälp av implantat, men kan 
å andra sidan vara en lösning i fall där förhållan-
dena gör det svårt att sätta in implantat på vissa 
ställen i käken. Dessa broar kan också vara aktu-
ella när det gäller att reducera ett långt brospann. 
Det finns alltså ingen evidens för att man måste 
extrahera tänder, om det skulle vara nödvändigt 
enbart för att undvika en kombinationsbro [31].

Patienter som har behandlats för läpp-, käk- 
och gomspalt utgör en särskild svårighet, efter-
som de kan ha en rad problemställningar som 
tandagenesier, missbildade tänder, avsaknad av 
käkben och smal tandbåge i överkäken. Behand-
ling av denna patientgrupp är samtidigt lärorik, 
eftersom motsvarande problem kan ses hos an-
dra patienter och de protetiska lösningarna kan 
också användas här. Ofta kan traditionell prote-
tik, också utförd i de moderna helkeramiska ma-
terialen, ge resultat som i många fall är bättre än 
vid implantatbehandling [32]. Detta illustreras i 
figur ix, x och xi.

Hos delvis betandade patienter finns det, som 
beskrivits här, många möjligheter till behand-
ling och valet mellan en traditionell och en im-
plantatbaserad protetisk lösning måste göras på 

Figur ix. Patient med läpp-, käk- och 
gomspalt, där missbildade 21 och 22 
måste avlägsnas. Extremt lite ben är 
tillgängligt i spaltområdet. Bro väljs 
för att man ska kunna räta upp på 
lutningen av tänder i samband med 
att 21 och 22 ersätts. Helkeramisk 
Zirkonium-bro.

Figur x a–b. a) Bilateral spalt, agenesier, hypoplastiska tänder och 
tandställningsfel kan korrigeras med bro. Helkeramisk Zirkonium.  
b) 6-ledad helkeramisk bro. Tapptand 22 extraherades.

Figur xi. Patient med defekter i käken på grund av 
läpp-, käk- och gomspalt. Resterande tänder kan 
användas för ny brobehandling.

a

b
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Figur xii. Patienten är bedömd och behandlad hos 
parodontolog före protetisk behandling. Implantat 
blir ett klart förstahandsval i överkäken, medan un-
derkäken kan behandlas med traditionell broteknik.

Figur xiii. Pro-
tetisk rehabili-
tering innebär 
att man måste 
välja de tekniker 
som passar bäst 
till den kliniska 
situationen. Här 
har man använt 
Zirkonium-kronor 
i överkäksfronten, 
traditionella me-
tall-keramikbroar 
i sidosegmenten 
och en implantat-
bro där det saknas 
tänder som stöd 
för en bro.

grundval av generella och lokala förhållanden 
samt patientens krav och förväntningar (figur 
xii och xiii). 

Alla tänder saknas
Jämfört med tidigare, bevarar i dag en större del 
av befolkningen i de nordiska länderna de natur-
liga tänderna livet ut. Men det är fortfarande en 
del av våra patienter som kommer att förlora alla 
tänder, eller som redan bär helprotes. En svårig-
het är att total tandlöshet numera debuterar i en 
högre ålder, och många kan ha förlorat sina tän-
der som en konsekvens av kroniska sjukdomar 
eller drogmissbruk. Förr var slemhinnestödda 
helproteser den enda möjligheten att rehabilite-
ra helt tandlösa patienter. Många patienter kan 
vänja sig vid denna typ av protes och få en till-
fredsställande funktion, till exempel tuggmässigt 
och fonetiskt. Andra vänjer sig emellertid aldrig 
och resultatet kan bli psykosociala problem och 
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nedsatt livskvalitet. Speciellt för denna patient-
kategori kan de förbättrade behandlingsmöjlig-
heterna som implantat kan ge, vara en stor vinst 
[33]. Implantatretinerade proteser (figur xiv) 
kan potentiellt förbättra retention och stabilitet, 
tuggfunktion, sensorisk perception, reducera 
smärtor vid tuggning samt minska benresorp-
tion. Flera studier har jämfört tuggfunktionen 
hos patienter med implantatretinerade proteser 
och traditionella helproteser [34–36], men det 
finns endast begränsad evidens för att de förra 
är fördelaktigare i detta avseende [37]. Det har 
visats att resorptionsgraden av käkbenet har stor 
betydelse för om en implantatbaserad protes ger 
en förbättring av den subjektiva uppfattningen 
av tuggfunktionen, eftersom fördelen är begrän-
sad till tandlösa patienter med en väsentligt re-
sorberad mandibel [34, 35] och/eller svårigheter 
att anpassa sig till en traditionell protes. 

Figur xiv. Avsaknad 
av retention för tra-
ditionell helprotes. 
Retention med hjälp 
av implantat blir det 
enda möjliga alter-
nativet.

Undersökningar har visat att implantatpro-
tetik kan ge ökad patienttillfredsställelse och 
livskvalitet (oral and general health-related qua-
lity of life) jämfört med traditionella helproteser 
[38–41]. 

Det är inte avsikten med denna artikel att i 
detalj diskutera alla olika typer av protetiska er-
sättningar som kan bli aktuella för den tandlösa 
patienten. Det ska bara poängteras att det alltid 
är det specifika patientfallet som ska bestämma 
valet av behandling. Där en avtagbar implantat-
protes kan uppfylla många patienters önskemål 
och behov, finns det andra tillfällen där insätt-
ning av flera implantat för retention av en fast-
sittande restaurering är att föredra. Det sista är i 
utgångsläget dyrare att framställa, men kan visa 
sig vara billigare i längden på grund av färre re-
parationer och/eller omgörningar. En avtagbar 
protes kan vara lämpligare hos exempelvis den 
äldre patienten med nedsatt syn eller försämrade 
motoriska färdigheter, med tanke på möjligheten 
att sköta den dagliga munhygienen. Väljer man 
till att börja med en fast protetisk rekonstruktion 
kan den kanske senare konverteras till en avtag-
bar lösning. En större vävnadsförlust kan också 
ersättas bättre med hjälp av en protes jämfört 

»Det ska bara poängteras att det alltid 
är det specifika patientfallet som ska 
bestämma valet av behandling.« 
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Figur xv. Bilderna överst visar patienten 1992 vid leverering av 
attachmentprotes. Bilderna nederst visar situationen 2010. Protesen 
har underfodrats två gånger som enda underhållsåtgärd. Det är generellt 
mindre efterarbete med kulattachments och motsvarande mer med 
barkonstruktioner och Ceka-fäste eller clips.

med en bro och därmed i vissa fall vara fördelak-
tig med tanke på fonetik och estetik. 

Det är ingen tvekan om att dentala implantat 
vid protetisk rehabilitering har gett klinikern en 
väsentligt bättre möjlighet att hjälpa den tand-
lösa patienten. En helprotes retinerad på två im-
plantat (figur xv), som minimum, anses i dag av 
många vara förstahandsvalet vid behandling av 
den tandlösa underkäken. Det måste därför vara 
ett krav att klinikern kan erbjuda denna behand-
ling, eller alternativt att patienten remitteras till 
en kollega, om denna behandling efter en under-
sökning visar sig vara relevant. Det ska betonas 
att även om implantatprotetik är förstahands-
valet i många fall finns det fortfarande patienter 
som antingen inte vill ha det – till exempel av 
ekonomiska skäl – eller klarar sig lika bra med 
en traditionell protes.

Det ska nämnas att man före extraktion av 
tänder bör ha med i beräkningarna om rötterna 
eventuellt kan bevaras under en täckprotes eller 
förses med en rotförankring. Denna möjlighet 
kan i vissa situationer vara ett alternativ till en 
fullt slemhinnestödd helprotes eller en implan-
tatlösning.

Det finns tandläkare i Danmark som väljer att 

inte själva göra traditionell helprotetik och hän-
visar patienterna till en kollega eller klinisk tand-
tekniker1. Om däremot tandläkaren utför behand-
lingar med avtagbara proteser fästa på implantat 
eller helkäksimplantatbroar förutsätter det att 
man behärskar många av de kliniska procedurer 
som ingår i traditionellt protetikarbete, eftersom 
till exempel korrekt placering och utformning av 
tänder samt läget för ocklusalplanet kan vara av-
görande för om behandlingen ska lyckas.

Patientens hälsotillstånd  
och marginal parodontit
I vissa fall kan patientens hälsotillstånd också 
ha inflytande på behandlingsvalet. Det gäller i 
första hand patienter där en implantatoperation 
skulle innebära risk för komplikationer. Exempel 
på detta kan vara patienter som får bisfosfonater 
administrerat intravenöst och patienter som har 
strålbehandlat käkarna [42]. Här är det aktuellt 

1992

2010

1. I Danmark finns 
»kliniska tandtekniker« 
som tillåts göra hel
proteser.



76

VETENSKAP & KLINIK ETIK INOM TANDVÅRDEN 

tandläkartidningen årg 105 nr 2 2013

att välja traditionell protetisk terapi för att und-
vika kirurgiska ingrepp. Omvänt kan traditionell 
protetik inte lösa de protetiska problem man står 
inför i behandlingen av patienter med större de-
fekter efter omfattande trauman (figur xvi) eller 
cancerkirurgi (figur xvii).

Patienter med tandförlust efter marginal pa-
rodontit förväntas ha större risk för att utveckla 
periimplantit [43] och därmed en något sämre 
prognos för implantatbehandling. Detta är dock 
ingen kontraindikation för implantatbehandling, 
men man måste alltid göra en korrekt parodon-
talbehandling av patienten innan man bedömer 
tillståndet hos restbettet. Kan välsanerade tän-
der bevaras, och de är gynnsamt fördelade i kä-
ken, kan en brolösning väljas. Den måste omfatta 
tillräckligt många tänder för att bron ska bli sta-
bil [44, 45].

Övriga faktorer
Ekonomiska överväganden är oundvikliga ef-
tersom det normalt är stor skillnad mellan kost-
naderna för den billigaste och den dyraste be-
handlingen. Behandlingsvalet kan därför ofta 
komma att bestämmas av patientens ekonomiska 
situation, inklusive försäkringsförhållanden och 
bidrag i det offentliga hälso- och sjukvårdssys-
temet (de varierar betydligt mellan de nordiska 
länderna), snarare än av vilken behandling som 
i det enskilda fallet skulle vara mest optimal. 
Här är det viktigt, som tidigare nämnts, att man 
inte bara ser på vad »här och nu«-priset är för 
behandlingen, utan bedömer och informerar 
patienten om de förväntade utgifterna på längre 
sikt. 

Patientens önskemål, förväntningar och krav 
kan också komma att styra valet av behandling. 
En del patienter vill ha till exempel implantat-
behandling, och trycker gärna på för att få en så-
dan behandling. Andra kan sakna kunskap om de 
olika behandlingsmöjligheterna. I båda fallen är 
det tandläkarens uppgift att informera och väg-
leda på ett objektivt sätt, så att patienten slutli-
gen får förslag på den bästa möjliga behandling-
en. I det här sammanhanget är det mycket viktigt 
med en bra relation mellan patient och behand-
lare. Carlsson [46] har just visat att psykosociala 
faktorer, speciellt en god patient–tandläkarrela-
tion, hade den största betydelsen för tillfreds-
ställelsen med en traditionell helprotes jämfört 
med de protetiska faktorerna (material och tek-
nik). Sammantaget är det viktigt att stämma av 
behandlingstyp och omfattning med patientens 
intresse för och bedömning av egen oral hälsa. 
Det är avgörande att se till att patienten är i stånd 
att klara rutiner omkring behandlingen, till ex-
empel att förmåga och vilja att sköta regelbundet 
underhåll finns. Bedömer man att patienten inte 
har möjlighet att upprätthålla en tillräckligt god 
munhygien, kan det vara en faktor som avgör va-
let av behandling.

Marknadsföring, kursverksamhet för tandlä-
kare och sponsring av vetenskapliga studier från 
implantatfirmornas sida har varit intensiv de 
senaste årtiondena. Detta har resulterat i viktig 
vidareutbildning av tandvårdspersonalen inom 
implantologin och betytt att vi har fått stor kun-
skap på detta område. Emellertid får kommer-
siella intressen aldrig styra valet av behandling 
och få klinikern att »glömma« den traditionella 
protetiken. På samma sätt får tandläkarens pre-
ferenser och kompetens inte ensamt bestämma 
vilken behandling som erbjuds patienten. 

Röntgenundersökning är ett viktigt element 
vid den protetiska behandlingsplaneringen. Of-
tast betyder insättning av implantat att fler rönt-
genbilder är nödvändiga jämfört med traditionell 
protetik. Konsekvenserna blir att patienten både 
utsätts för en ökad stråldos och en ökad kostnad. 
Detta, tillsammans med krav på tillgång till av-
ancerad utrustning och de ytterligare kostnader 
som är förbundet med detta, kan potentiellt ha 
inflytande på valet av behandling.

Behandlingsgången vid implantatbehandling 
var tidigare ofta förhållandevis lång och kunde 
resultera i att patienterna drog sig för att välja 
denna lösning. Med den kunskap vi har i dag är 
det möjligt att i högre grad förkorta behandlings-
tiden med hjälp av nya procedurer, som imme-
diat eller tidig insättning av implantat [47] och 
immediat eller tidig belastning av implantatre-
staureringen [48, 49]. Man ska dock alltid noga 
avgöra om dessa behandlingskoncept är lämpliga 
i det specifika fallet.

avslutande kommentarer
Målet med den protetiska behandlingen – oav-
sett om man använder implantatretinerad pro-
tetik eller traditionell protetik (parodontal- eller 
slemhinnestödd) – måste vara att rehabilitera 
patienten så effektivt som möjligt med minsta 
möjliga ingrepp och risk (»less is more«). Det 
betyder att klinikern ska välja en behandlings-
metod som optimerar funktion, estetik och fone-
tik. Samtidigt ska den ge en god prognos på lång 
sikt med minimal risk för komplikationer, som 
förlust av eller skador på den protetiska rekon-
struktionen, skador på ben- eller mjukvävnad 
samt infektion. Dessutom ska man sträva efter 
att patienten utsätts för minsta möjliga fysiska 
och psykiska obehag. I slutänden ska patienten 
naturligtvis efter behandlingen vara i bättre kon-
dition än om en behandling inte hade företagits 
(»more good than harm«) och idealiskt sett att 
hans eller hennes välbefinnande och livskvalitet 
har blivit bättre.

Även om bettrehabilitering med användning 
av implantat kan verka lockande på grund av de 
uppenbara fördelar det ger, måste man under-
stryka att det finns situationer där implantatbe-
handling inte är möjlig eller kan vara förbunden 
med väsentlig risk för komplikationer. Mot bak-
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Figur xvii. Patienten har genomgått ensidig resektion av mandibeln i samband med cancerkirurgi. 
Fyra implantat ger stöd för en fast bro. Man har använt traditionell protetik i överkäken, där 
en obturatorprotes retineras av två hörntandsrötter med Ceka-attachments. Behandling i 
underkäken är inte möjlig utan implantat.

Figur xvi. Patienten har varit 
utsatt för en krigsskada, där 
mittpartiet av mandibeln slets 
bort. Rekonstruerad med ben från 
tibia. Det finns inte underlag för 
avtagbar protes, och därför gjordes 
en implantatbaserad bro.
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grund av litteraturen kan man också konstatera 
att långtidshållbarheten generellt sett är bättre 
för tänder än för implantat hos kliniskt välskötta 
patienter [50], och därför kan man oftast på goda 
grunder satsa på att bevara patientens egna tän-
der så länge som möjligt. Implantat ska alltså ses 
som ett alternativ till traditionell protetik och 
inte som en behandlingsmetod som i alla situa-
tioner ska ersätta den traditionella protetiken.

Som huvudregel är det inte vårt urval av be-
handlingsalternativ som avgör valet mellan im-
plantat och traditionell protetik, utan snarare 
den individuella kliniska situationen. Genom att 
följa denna regel är det stor chans att vi når målet 
med vår behandling.

english summary
Implants versus conventional prosthetic 
rehabilitation
Lars Schropp and Kjell Størksen
Tandläkartidningen 2013; 105 (2): 66–79
When the clinician has a patient with one or 
more compromised/dubious teeth, or in cases 
where teeth are missing, multiple and often 
difficult choices relevant to treatment must be 

made. Treatment decision should be based on 
scientific evidence to the extent it exists, but the 
practitioner’s experience and clinical judgement 
may also be important. In addition, the patient 
should also be fully involved in this decision.

In this article some of the factors, which 
may influence the choice between traditional 
prosth odontics (defined as tooth-retained fixed 
prostheses and tooth- and/or mucosa-suppor-
ted removable prostheses) and implant-based 
prosth odontics are discussed. Ethical aspects in 
this regard are also considered. 

Knowledge about prognosis and complica-
tion risks of the different treatments is needed. 
Furthermore, the general situation of the patient, 
such as medical condition, age, socioeconomic 
status, preferences (of patient and therapist) and 
skills as well as local factors (dental status, in-
terdental and inter-arch distances, bone quantity 
and quality), play a role in the choice of treat-
ment.

The goal of the prosthetic treatment – whether 
implants or traditional prosthetics are used – 
must be to rehabilitate the patient as efficiently 
as possible with minimum intervention and risks.

»… långtids-
hållbarheten 
generellt sett 
är bättre för 
tänder än för 
implantat 
hos kliniskt 
välskötta 
patienter …«



79

 Schropp & Størksen: Implantat eller traditionell protetik

tandläkartidningen årg 105 nr 2 2013

dental arches in a randomi
zed controlled trial. Int J 
Prosthodont 2003; 16: 
409–14.

25.  Pjetursson BE, Tan K, Lang 
NP et al. A systematic review 
of the survival and compli
cation rates of fixed partial 
dentures (FPDs) after an 
observation period of at 
least 5 years. IV. Cantilever 
or extension FPDs. Clin Oral 
Implants Res 2004; 15: 
667–76.

26.  Armellini D, von Fraunhofer 
JA. The shortened dental 
arch: a review of the litera
ture. J Prosthet Dent 2004; 
92: 531–5.

27.  Aglietta M, Siciliano VI, 
Zwahlen M et al. A systema
tic review of the survival and 
complication rates of im
plant supported fixed dental 
prostheses with cantilever 
extensions after an observa
tion period of at least 5 
years. Clin Oral Implants Res 
2009; 20: 441–51.

28.  Pjetursson BE, Tan K, Lang 
NP et al. A systematic review 
of the survival and compli
cation rates of fixed partial 
dentures (FPDs) after an 
observation period of at 
least 5 years. I. Implant
supported FPDs. Clin Oral 
Implants Res 2004; 15: 
625–42.

29.  Gunne J, Astrand P, Lindh T 
et al. Toothimplant and 
implant supported fixed 
partial dentures: a 10year 
report. Int J Prosthodont 
1999; 12: 216–21.

30.  Lang NP, Pjetursson BE, Tan 
K et al. A systematic review 
of the survival and compli
cation rates of fixed partial 
dentures (FPDs) after an 

observation period of at 
least 5 years. II. Combined 
toothimplantsupported 
FPDs. Clin Oral Implants Res 
2004; 15: 643–53.

31.  Lindh T. Should we extract 
teeth to avoid toothimplant 
combinations? J Oral Reha
bil 2008; 35 (Supp 1): 
S44–54.

32.  Krieger O, Matuliene G, 
Hüsler J et al. Failures and 
complications in patients 
with birth defects restored 
with fixed dental prostheses 
and single crowns on teeth 
and/or implants. Clin Oral 
Implants Res 2009; 20: 
809–16.

33.  Melilli D, Rallo A, Cassaro A. 
Implant overdentures: 
recommendations and 
analysis of the clinical 
benefits. Minerva Stomatol 
2011; 60: 251–69.

34.  Garrett NR, Kapur KK, Ha
mada MO et al. A randomi
zed clinical trial comparing 
the efficacy of mandibular 
implantsupported overden
tures and conventional 
dentures in diabetic pa
tients. Part II. Comparisons 
of masticatory performance. 
J Prosthet Dent 1998; 79: 
632–40.

35.  Kimoto K, Garrett NR. Effect 
of mandibular ridge height 
on masticatory performance 
with mandibular conventio
nal and implantassisted 
overdentures. Int J Oral 
Maxillofac Implants 2003; 
18: 523–30.

36.  Chen L, Xie Q, Feng H et al. 
The masticatory efficiency 
of mandibular implant
supported overdentures as 
compared with toothsup
ported overdentures and 
complete dentures. J Oral 
Implantol 2002; 28: 238–43.

37.  Fueki K, Kimoto K, Ogawa T 
et al. Effect of implant
supported or retained 
dentures on masticatory 
performance: a systematic 
review. J Prosthet Dent 
2007; 98: 470–7.

38.  Emami E, Heydecke G, Rom
pre PH et al. Impact of 
implant support for mandi
bular dentures on satisfac
tion, oral and general 
healthrelated quality of 
life: a metaanalysis of 
randomizedcontrolled 
trials. Clin Oral Implants Res 
2009; 20: 533–44.

39.  Assunçãão WG, Barão VA, 
Delben JA et al. A compari
son of patient satisfaction 
between treatment with 
conventional complete 
dentures and overdentures 
in the elderly: a literature 
review. Gerodontology 2010; 
27: 154–62.

40. Turkyilmaz I, Company AM, 
McGlumphy EA. Should 
edentulous patients be 
constrained to removable 
complete dentures? The use 
of dental implants to im
prove the quality of life for 
edentulous patients. 
Gerodontology 2010; 27: 
3–10.

41.  Strassburger C, Kerschbaum 
T, Heydecke G. Influence of 
implant and conventional 
prostheses on satisfaction 
and quality of life: A litera
ture review. Part 2: Qualita
tive analysis and evaluation 
of the studies. Int J Prosth
odont 2006; 19: 339–48.

42.  Gotfredsen K, Schiødt M. 
Implantatbehandling af den 
medicinsk kompromitterede 
patient. Tandlaegebladet 
2010; 114: 46–53.

43.  Isidor F, Schou S. Implantat
behandling på parodontitis

modtagelige patienter. 
Tandlaegebladet 2010; 114: 
122–8.

44.  Yi SW, Ericsson I, Carlsson 
GE et al. Longterm follow
up of crossarch fixed partial 
dentures in patients with 
advanced periodontal 
destruction. Evaluation of 
the supporting tissues. Acta 
Odontol Scand 1995; 53: 
242–8.

45.  Yi SW, Carlsson GE, Ericsson 
I. Prospective 3year study 
of crossarch fixed partial 
dentures in patients with 
advanced periodontal 
disease. J Prosthet Dent 
2001; 86: 489–94.

46.  Carlsson GE. Facts and 
fallacies: an evidence base 
for complete dentures. Dent 
Update 2006; 33: 134–42.

47.  Esposito M, Grusovin MG, 
Polyzos IP et al. Interven
tions for replacing missing 
teeth: dental implants in 
fresh extraction sockets 
(immediate, immediate
delayed and delayed im
plants). Cochrane Database 
Syst Rev 2010;CD005968.

48.  Esposito M, Grusovin MG, 
Achille H et al. Interven
tions for replacing missing 
teeth: different times for 
loading dental implants. 
Cochrane Database Syst Rev 
2009;CD003878.

49.  Atieh MA, Atieh AH, Payne 
AG et al. Immediate loading 
with single implant crowns: 
a systematic review and 
metaanalysis. Int J Prosth
odont 2009; 22: 378–87.

50.  Tomasi C, Wennström JL, 
Berglundh T. Longevity of 
teeth and implants – a 
systematic review. J Oral 
Rehabil 2008; 35 (Supp 1): 
S23–32. 

REFERENSER, FORTS

50 000 kronor för bästa översiktsartikel 
Vem skriver bästa översiktsartikeln i Tand läkar tidningen? Styrelsen för Sveriges Tand läkarförbund 
delar vartannat år ut ett sti pen dium på 50 000 kronor till författaren/författarna av en veten skaplig 
översiktsartikel som publicerats i Tand läkartidningen under de senaste två åren. 

Upp till fem kandidater utses, som ska repre sentera olika aspekter inom odontologin och ha gott 
vetenskapligt underlag. Särskilt beaktas författarnas skicklighet att peda gogiskt sammanfatta ett 
vetenskapligt område så att det blir användbart för tandläkarkåren som helhet, både kliniker och forskare.

Stipendiet delas ut nästa gång i samband med förbundsmötet i december 2013.  


