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TEMA: GERODONTI, DEL 2

Forskning

I denna artikel diskuteras behovet av att ersät
ta förlorade tänder hos sköra äldre som behand
las i allmäntandvården. Dessa  patienter kan vara 
svåra att informera och osäkerhet kan uppstå 
om de förstått och är klara över konsekvenser
na av valet av behandling. Detta kräver medve
tenhet om gränserna för vad som är godtagbar 
vård. Till exempel kan ersättning av förlorade 
”viktiga” tänder behöva göras även om optimal 
förbehandling och full kontroll av orala sjukdo
mar inte uppnås. 

GRUNDLÄGGANDE ÖVERVÄGANDEN 
Varför är det svårt att bestämma 
om förlorade tänder ska ersättas?

Huvudfokus i den här artikeln är att diskutera 
behovet av att ersätta förlorade tänder hos äldre. 
Målet med all tandbehandling är att bevara eller 
förbättra oral funktion. När tänder saknas är pro-
tetikens uppgift att förbättra eller återställa tugg- 
och talfunktion samt utseende och oral komfort 
till en subjektivt och/eller fackmässigt godtagbar 
nivå. Vad som utgör godtagbar nivå är emellertid 
svårdefinierat, och det saknas kliniskt användbara 
kriterier som är användbara i det individuella fal-
let. Oral funktion har på senare tid i allt högre grad 
förknippats med oral hälsorelaterad livskvalitet, 
Oral Health-related Quality of Life (OHRQoL), vil-
ket bör tas hänsyn till i beslutsprocessen.

På grund av avsaknaden av en allmänt accepterad 
definition om vad som utgör ett oralt handikapp 
är också behovet av ersättning av förlorade tänder 
otydligt såväl på populations- som på individnivå. 
Av det skälet kan den enskilde patientens behov lätt 
över- eller undervärderas, vilket leder till osäkra 
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och kanske olämpliga lösningar.
Tradition, kultur, mentorerfarenheter, utbild-

ning, juridiska aspekter och oklarheter om vad 
som är ”allmänt accepterade behandlingsstan-
darder” har påverkat vårdplanerare och vårdgi-
vare mer än vi i allmänhet tänker på i det dagliga 
arbetet. När det gäller sköra äldre är det egentli-
gen onödigt att påpeka, att omfattande protetisk 
behandling är mer belastande för patienten än en 
reducerad lösning. Frågan är var gränsen går för 
det nödvändiga. Man kan i viss mån bedöma och 
värdera detta genom att analysera hur patienten 
klarat sig med det tandstatus som finns och hur 
länge detta fungerat.

Vad spelar de riktlinjer som finns för roll? 
Traditionella uppfattningar om behovet för tand-
ersättning genomsyrar fortfarande officiella rikt-
linjer och föreskrifter. Ett standardkrav för prote-
tisk rehabilitering är att fastställa en adekvat oral 
funktion inklusive tuggfunktion, tal och estetik. De 
norska hälsovårdsmyndigheterna [1] har publicerat 
riktlinjer avseende ersättning av förlorade tänder. 
I dessa står: ”… individuella utvärderingar måste 
göras avseende acceptabel tuggfunktion och vad 
som är nödvändigt för individen för att kommuni-
cera och ha sociala interaktioner utan hinder som 
avser tänderna. Dessutom refererar termen ’este-
tisk zon’ till de tänder som av den enskilda patien-
ten (vår kursivering) anses vara nödvändiga för att 
ha en normal social interaktion utan problem re-
laterade till tänderna.”

En jämförbar svensk text från ett regionalt regel-
verk om ekonomiskt ersättningsbara behandlingar 
säger att ”bedömningen innebär att konserverande 
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behandlingar och protetiska behandlingar påtagligt 
ska förbättra patientens förmåga att äta och tala och 
medföra väsentligt förhöjd livskvalitet och välbefin-
nande (vår kursivering)” [2]. 

Även om detta endast är allmänna riktlinjer, kan 
de förväntas ha ett stort inflytande på kliniskt be-
slutsfattande och skapar sannolikt frustration både 
hos tandläkaren och patienten. Man faller lätt för 
schablontänkande och anpassar sig efter kraven, 
men med mycket litet – om ens något – underlag för 
sin bedömning av den enskilde patientens behov.

Vad säger experterna?
En norsk professor i gerodontologi säger: ”Med 
samma dentala tillstånd kan olika patienter få allt 
från ingenting till ganska omfattande behandling. 
Hos en sjuk 80-åring med reducerad tanduppsätt-
ning kan tillfälliga lagningar, tillfällig rebasering 
eller bara munvård vara en bra behandling” [3]. 
En svensk universitetslektor inom samma område 
betonar i en intervju: ”När tandvården behandlar 
den äldre patienten, utgår man ifrån en ’normal 
vuxen’, men det är mycket som kan vara annorlun-
da hos äldre.” Hon påpekar också att kunskapen 
är otillräcklig om hur många tänder som krävs för 
oral funktion och tuggfunktion: ”Hur många tän-
der behövs för att kunna tugga ordentligt?” och an-
tyder att ”Det verkar vara själva tuggningen och 
inte antalet tänder som spelar roll” [4]. 

Hur många tänder behöver den åldrande 
patienten för en tillfredsställande funktion?

Käysers introduktion på 1970-talet av ”The Shor-
tened Dental Arch Concept (SDA)” [5], av många i 
Norden känt som premolarocklusion (från 5:a till 
5:a), var på sätt och vis ett paradigmskifte inom 
protetiken, även om vi här ganska länge utfört bro-
ar med premolarextensionsled och avsaknad av 
molarstöd i till exempel parodontitskadade bett. 
Det betonades av Käyser att ”behandlingsmål 
kan begränsas och fortfarande tillfredsställa pa-
tienternas krav genom att man använder en pro-
blemorienterad metod” [5]. Detta stred mot den 
traditionella filosofin om behovet av ett fullstän-
digt bett. Det tog många år innan SDA nådde den 
nästan universella acceptans det nu har i under-
visning och i principiella diskussioner. Trots detta 
används SDA-konceptet fortfarande inte i allmän 
klinik i någon större omfattning [6, 7].

Enligt konceptet kan SDA (10 ockluderande 
tandpar) vara ett behandlingsalternativ för pa-

tienter i 40–80-årsåldern. Käyser föreslog även 
”The Extremely Shortened Dental Arch Concept 
(ESDA)”(8 ockluderande tandpar) för patienter 
mellan 70 och 100 år, vilket kan ge en minimal men 
fortfarande individuellt acceptabel funktionsnivå. 
Som en följd av behandlingsfilosofierna SDA och 
ESDA kan det ur vårdsynpunkt anses sämre att 
överbehandla än att underbehandla vid ersättning 
av förlorade tänder – speciellt hos äldre patienter, 
som ofta inte är klara över sina egentliga behov, 
och inte kan förmedla dem i en behandlingspla-
neringsdiskussion. 

Vad menas med en åldrande patient 
och vilken är vår målgrupp?

”Äldre” eller ”åldrande” patient är luddiga be-
grepp. De flesta tandläkare betraktar en frisk och 
aktiv person över 80 år som vilken patient som 
helst och ger samma behandlingsalternativ som 
till andra vuxna. Vad sker framöver om tillståndet 
plötsligt förändras, vilket inte är ovanligt i den ål-
dersgruppen? 

Utrymmet för och inriktningen av denna artikel 
medger inte någon fullständig diskussion om alla 
aspekter avseende ersättning av förlorade tänder 
och nödvändigt underhåll hos den heterogena 
gruppen ”äldre”. Vårt huvudfokus är sköra äldre, 
som behandlas av allmänpraktiker, till skillnad 
från patienter på institution, som kräver mera spe-
cialiserad vård. Vi kommer att presentera några 
frågor som vi hoppas kan användas för övervä-
ganden, ställningstaganden och diskussioner 
bland vårdgivare och vårdplanerare. Även om vi 
kanske inte kan ge fullständiga svar, hoppas vi att 
själva frågorna och den följande belysningen kan 
bli ögonöppnare. 

Sammanfattning av problematiken
Att kunna avgöra vad som är nödvändig och rim-
lig behandling i en klinisk situation kräver att be-
handlaren har en hög kunskapsnivå kombinerad 
med empati och respekt för patienten. Det finns 
inga enkla och pålitliga metoder för att fastställa 
ett individuellt behandlingsbehov avseende funk-
tion, även om erfarenheter från OHRQoL-studier 
har gett nya kunskaper och öppnat upp för nytän-
kande. Evidensbaserad vård är en nuförtiden van-
ligt förekommande bas för beslutsfattande och 
behandling, men den tycks ha liten eller ingen kli-
nisk relevans vid en så grundläggande och kom-
plex diagnostik som det är frågan om beträffande 
oral funktion för äldre.

” På grund av avsaknaden av en allmänt accep
terad definition om vad som utgör ett oralt 
handikapp är också behovet av ersättning av 
förlorade tänder otydligt …”

” Att kunna avgöra vad som är nödvändig och 
rimlig behandling i en klinisk situation kräver att 
behandlaren har en hög kunskapsnivå kombinerad 
med empati och respekt för patienten.”
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KLINISKA ÖVERVÄGANDEN
Hur kan en äldre patients egentliga behov 
av att ersätta förlorade tänder fastställas?

Följande aspekter är vanligtvis relevanta och bör 
övervägas: 
● Patienter kan knappast förväntas kunna preci-

sera sina behov och hur de kan avhjälpas utan 
en god insikt om möjliga behandlingsalterna-
tiv. Dessa presenteras av tandläkaren efter den 
kliniska undersökningen och i den efterföljan-
de dialogen genomgås för- och nackdelar, eko-
nomiska konsekvenser, risker och prognos. Di-
alogen ska dock inte vara mer omfattande eller 
komplicerad än nödvändigt.

● Många äldre ser nog på tandläkaren som en ex-
pert, vars kunskap och erfarenhet man inte ifrå-
gasätter. Flera behandlingsalternativ är dock 
vanligtvis möjliga, och det är viktigt att tand-
läkarens preferenser inte presenteras på ett så-
dant sätt att patientens subjektiva behov kom-
mer i skymundan.

● Man bör som vårdgivare vara medveten om att 
de relativt klara diagnoser angående ocklusion 
och bettförhållanden, som fanns för inte så länge 
sedan, har ringa betydelse för denna grupp av 
patienter.

● Relevant för denna diskussion är vetskapen om 
att äldres subjektiva behov ofta är mindre än 
hos yngre, och kan avvika påtagligt från en ”op-
timal” behandling som tandläkaren vanligtvis 
anser rimlig. 

● Ett fåtal patienter, kanske äldre med en erfaren-
het från tidigare upplevelser kombinerad med 
envishet, kan insistera på restaurationer som 
inte överensstämmer med allmänt accepterade 
principer. I så fall, om patienten är orubblig, är 
rådet att avstå från behandling, eftersom tand-
läkaren har ansvaret för utförd behandling.

● Efter information och överväganden kan patien-
ten lämna ett ”informerat samtycke” till en be-
handling i överensstämmelse med etiska och 
formella krav. 

● Såväl själva terapidiskussionen, som informe-
rat samtycke från sköra äldre, kan kompliceras 
av nedsatt mental förmåga, trötthet eller tidig 
demens och leda till missförstånd. Risken kan 
minskas med hjälp av en familjemedlem eller 
en empatisk vän. 

● Om tandläkaren och patienten har haft en lång-
varig professionell kontakt underlättas dock i 
hög grad beslutet. 

Vilka hinder kan det finnas för 
önskvärd behandling av äldre?

Den nedsatta förmågan hos vissa äldre att klara 
av långvariga seanser och många besök är något 
som behöver tas i beaktande i samband med be-
handlingsvalet, speciellt när det gäller protetisk be-
handling. Bristen på uthållighet kan ha samband 

med allmänt sämre hälsa och somatiska sjukdo-
mar, men även med nedsatt mental styrka eller 
andra psykosociala förhållanden. Även tillstånd 
som skakning, stelhet och nedsatt muskelfunktion 
med motoriska symtom kan utgöra oöverstigliga 
hinder för komplexa behandlingar.

Ekonomisk begränsning kan också förhindra 
en i övrigt önskvärd behandling. Även om alla 
nordiska länder till viss grad ger ekonomiskt stöd 
till tandbehandling, skiljer sig de offentliga er-
sättningssystemen signifikant åt [8, 9]. Protetisk 
behandling ersätts i stor utsträckning i Sverige. 
I Norge ersätts, med några få undantag, enbart 
täckproteser i tandlösa käkar förankrade på två 
implantat. I Danmark och Finland ersätts, även 
här med några få undantag, ingen protetik.

Äldre personer utnyttjar tandvården mindre än 
unga vuxna, även om deras behandlingsbehov är 
mer komplexa [10]. Dessutom kan kostnaden för 
protetisk behandling och nivån på offentlig ersätt-
ning påverka behandlingsvalet för äldre [11], liksom 
typen av protetisk behandling [12] och OHRQoL/
livskvalitetsaspekter [13]. 

Enklare tekniker och material hos äldre?
Det finns flera enklare metoder och material som 
kan övervägas för äldre i specifika situationer, ex-
empelvis kompositkronor, fiberförstärkta broar och 
etsbroar. Fördelarna är att de kan utföras snabbare 
och vid färre besök. Kompositkronor kanske inte 
håller lika länge som konventionella kronor, men 
är fortfarande acceptabla behandlingsalternativ. 
Fiberförstärkta broar har rimlig livslängd, vilket 
visats i multicenterstudier [14, 15], och är absolut 
att föredra som alternativ till partiella proteser el-
ler till och med till konventionella broar. Etsbroar 
med preparationer med stabiliserande rännor el-
ler lådor har visat sig ha en livslängd som är jäm-
förbar med konventionella broar [16] och är ofta 
betydligt enklare att utföra.

Enkla partialproteser i akrylat med bockade 
klamrar är i princip alltid kontraindicerade. De kan 
utföras för tillfälligt bruk. Det finns övertygande 
dokumentation för att de vid långvarig användning 
leder till irreversibel skada på munvävnader och 
tänder, ett extra hot hos äldre som kan förväntas 
ha inadekvat munhygien.

Tyvärr finns flera exempel på att sådana oac-
ceptabla proteser utförs utan urskiljning hos äld-
re, eftersom de är billiga, lättframställda och kan 
tyckas tillfredsställa kortvariga behov. Med tanke 
på den ödesdigra påverkan på orala vävnader och 
negativa inverkan på komfort kan sådana proteser 
inte sällan, totalt sett, bli dyrare än alternativa på-
litligare behandlingar. Att acceptera en ESDA är 
inte sällan den bästa lösningen för en skör äldre, 
om den tillfredsställer patientens begränsade sub-
jektiva behov. Inget förloras genom behandling 
enligt SDA- eller ESDA-koncepten. En förläng-

” Enkla partial
proteser i 
akrylat med 
bockade 
klamrar är 
i princip 
alltid kontra
indicerade.”
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ning av tandbågen kan, oavsett vilken protetisk 
teknik som kan komma ifråga, alltid göras senare 
om detta skulle visa sig indicerat. Med en sådan 
stegvis test och utvärdering av behov får man en 
individuell, pålitlig diagnostik.

Protetisk behandling om orala 
sjukdomar inte helt kan kontrolleras? 

Infekterade tänder eller kvarvarande rötter och 
andra tillstånd som orsakar smärta och akut infek-
tion, måste alltid åtgärdas före protetisk behand-
ling. Äldre löper dock en ökad risk för rotkaries, 
parodontit, stomatit eller implantit. Tillstånd som 
kan vara svåra att få under full kontroll. De kan i 
allmänhet på kort sikt behandlas med framgång 
och förebyggande åtgärder sättas in. I den här ål-
dersgruppen recidiverar de dock ofta på grund av 
muntorrhet, nedsatt vävnadsresistens och inte säl-
lan oförmåga eller obenägenhet hos den äldre att 
utföra adekvat hemmavård. Idealet är givetvis att 
vävnaderna är fria från sjukdomar innan restau-
rerande och rehabiliterande behandlingar utförs. 
Om detta inte går att uppnå uppstår en konfliktsi-
tuation då kompromisser mot idealen får övervä-
gas. Detta ska dock inte ske lättvindigt utan moti-
veras efter noggrant övervägande för varje individ, 
och betyder inte att patienter i behov av protetisk 
behandling ska förvägras sådan. Risker och prog-
nosförsämring ska då vägas in i behandlingsplane-
ringen. Om behandling ska utföras eller inte un-
der sådana förhållanden skapar svåra etiska och 
yrkesmässiga dilemman för tandläkaren. Doku-
mentation av ställningstaganden och aktiviteter 
är en nödvändighet.

Exempel på dilemman, när det gäller protetik är 
apikal patologi med få eller inga subjektiva symtom, 
långsam utveckling av parodontit/implantit och 
behandlingsresistent stomatit. En nödvändig för-
utsättning för att genomföra protetisk behandling 
är då att en eventuell sjukdomsutveckling bedöms 
vara långsamt progredierande och att deletära 
följder verkar dröja rimligt länge.

I alla sådana fall ska en professionell underhålls-
behandling implementeras. Denna måste indivi-
dualiseras och kontrolleras, så att det går att upp-
täcka om patienten svarar enligt planen. Patienten 
ska kontaktas rutinmässigt, och vid behov flera 
gånger. Om detta inte fungerar, kan man försöka 
att kontakta familjemedlemmar eller vårdgivare.

Om dessa åtgärder inte genomförs hos sköra 
äldre kan de uppnådda fördelarna av en protetisk 
behandling snabbt förloras. 

Reparera eller byta ut befintliga proteser? 
Underhåll av befintliga restaurationer hos äldre 
kan vara lika viktigt och ibland viktigare för att 
behålla rimlig oral funktion än att tillverka nya. 
Därför kan behovet av regelbundna, systematis-
ka återbesök och insättande av behövliga åtgär-

der inte nog betonas. Detta är särskilt viktigt vid 
partiella proteser på grund av risken för gingiva-
la vävnadsskador. 

När problem uppstår är det inte sällan ett svårt 
beslut om man ska reparera, justera, byta ut el-
ler låta vara. Adaptationen till nya proteser kan 
vara problematisk för en äldre person, särskilt om 
protesens externa form ändras. Vissa åtgärder är 
dock mindre riskabla än andra; reparation av frak-
turerade klamrar, proteständer och protesbaser, 
speciellt om fragmenten kan återplaceras i korrekt 
läge, eller utökning av protesen när en naturlig 
tand förloras ingår absolut i denna kategori. Frak-
turer i protesbasen orsakade av materialutmatt-
ning, vanligtvis i mittlinjen på hela proteser, ska 
inte repareras med enkel hopsättning, eftersom 
sådana skador ofrånkomligen återkommer. På-
litlig behandling är rebasering eller en ny protes.  
Utbyte av slemhinneytan, rebasering eller ny bas 
på partiella eller hela proteser kan förlänga deras 
livslängd väsentligt. Vid partiella proteser är detta 
indicerat enbart om skelettets passform är accep-
tabel och beträffande hela proteser endast om es-
tetik och ocklusion är tillfredsställande.

Tyvärr måste patienten klara sig utan protesen 
under reparationen om den ska ske hos ett tand-
tekniskt laboratorium, även om den tid som krävs 
kan minskas genom noggrann planering. Om al-
ternativet till reparation är att göra en ny protes 
måste patienten besluta om denna olägenhet är 
värd kostnaden och de eventuella adaptations-
problem som kan uppkomma.

Om en befintlig protes ska göras om kan det 
vara en fördel att kopiera den befintliga. Inre och 
yttre ytor på den befintliga protesen kopieras och 
används som utgångspunkt för en nyframställning 
[16]. Denna metod minskar risken för att den nya 
inte accepteras. Dessutom behålls originalprote-
sen intakt, och kan användas om patienten inte 
kan anpassa sig till den nya.

Mekaniska brott på broar är sällsynt. Relativt 
vanligt är emellertid chip-off av porslin, vilket 
oftast kan poleras eller repareras med komposit. 
Den vanligaste orsaken till komplikationer vid 
fasta konstruktioner är rotkaries och parodontal 
benförlust vid stödtänderna. Således är förebyg-
gande åtgärder viktiga för att bevara funktionen hos 
broar. Om stödtänder fraktureras eller retentionen 
förloras på en eller flera av dem är reparation oftast 
tekniskt komplicerad, opraktisk eller omöjlig att 
utföra. En ny bro eller att den befintliga kortas är 
de alternativ som oftast står till buds.

” Underhåll av befintliga restaurationer hos äldre 
kan vara lika viktigt och ibland viktigare för att 
behålla rimlig oral funktion än att tillverka nya.” 
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Hur kan risken för komplikationer 
med fasta konstruktioner reduceras?

Vid reducerade restbett, som i SDA eller ESDA, 
belastar bit- och tuggkrafterna färre tänder än i 
bett med flera tänder. Belastningen på kvarvaran-
de tänder ökar. Ingår broar i det reducerade bet-
tet blir stödtänderna och konstruktionen utsatta 
för stora krafter, varför adekvat dimensionering 
av konstruktionerna krävs. Antalet brostöd kan 
behöva ökas och dessutom måste stark retention 
noggrant övervägas i samband med preparatio-
nen. Bettskenor för nattbruk kan motverka en del 
av belastningsproblemen.

Den ökade risken för rotfraktur på endodontiskt 
behandlade brostöd med rotstift eller pelare redu-
ceras genom att de förses med solida rotkappor, 
som omger roten med så kallad ”ferrul”. Rotbe-
handling genom en krona är ibland nödvändig, 
vilket riskerar att minska styrkan hos dentinpela-
ren med en efterföljande förhöjd risk för lossnad 
krona eller fraktur av tandsubstansen. Entrén till 
pulpan ska därför vara så liten som möjligt. Rot-
stift kanske övervägs i sådana fall. Preparationen 
för ett sådant minskar ytterligare dentinpelarens 
hållbarhet och stiftet ger ingen ökning av styrka el-
ler retention, varför sådana åtgärder bör undvikas.

 
Fast eller avtagbar protetik – en nyckelfråga

I flera av reglerna i offentliga tandvårdsersätt-
ningssystem, inklusive de som finns i de nordis-
ka länderna, anses broar, implicit eller explicit, 
fortfarande vara en exklusiv, dyr och ”onödig” 
behandling. Det alternativ som förordas, huvud-
sakligen av ekonomiska skäl, är partialproteser. 
Denna hållning har också många kolleger och häl-
so- och sjukvårdsplanerare, som menar att bro-
ar är dyrare, besvärligare att framställa för tand-

läkare och patient och svåra att hålla rena [4, 18]. 
Jämfört med broar utgör dock partiella proteser 
en ytterligare risk för mekanisk skada på gingi-
val vävnad, plackretention och karies (figur I) [19, 
20]. Det har också rapporterats från flera studier 
i olika länder, att upp till 40 procent av utförda 
partialproteser inte används, vilket indikerar en 
låg patientacceptans och minskad livskvalitet för 
bärare med sådana konstruktioner [21]. Det finns 
även stöd för att patienter, på grund av livskvali-
tetsaspekt, komfort och välbefinnande, föredrar 
att få förlorade tänder ersatta med broar i stället 
för avtagbara proteser [22].

Då SDA- och ESDA-koncepten ligger till grund 
för det protetiska behandlingsvalet är eventuella 
tandluckor i de frontala restbetten oftast relativt 
begränsade. De kan lämpligen behandlas med bro-
ar, som är enkla att framställa, medför en minimal 
risk för skadliga effekter och accepteras bättre än 
alternativet partiella proteser. En implantatstödd 
krona kan också räcka, för att sluta en tandlucka 
i ett defekt frontalt bett. Inte sällan kan tvåleds-
broar (en stödtand, ett hängande led) användas 
(figur II). Även exempel på posterior förlängning 
av restbettet med tvåledsbroar återfinns i den pro-
tetiska litteraturen [19, 20, 23]. Distal förlängning 
av restbettet kan givetvis också åstadkommas med 
implantatstödd protetik, vilket kan vara särskilt 
värdefullt för äldre som haft kvar naturliga tänder 
eller fast protetik upp i hög ålder och som upplever 
stora problem med att tänka sig en avtagbar protes 
med åtföljande risk för nedsatt OHRQoL.

Dessutom bör man vara medveten om, att vid 
behandling enligt SDA- och ESDA-koncepten kan 
såväl laboratoriekostnaderna som den kliniska 
tid som krävs för att åstadkomma en acceptabel 
frontal dentition med en bro vara desamma som 

Figur I. 
Avtagbara partialproteser 
ger ökad risk för plack och 
karies, som ses hos denna 
patient. Optimal mun- och 
protes hygien samt regel-
bundna kontroller och 
åtgärder måste upp rätt-
hållas.

” Jämfört med 
broar utgör 
partiella 
proteser en 
ytterligare risk 
för mekanisk 
skada på 
gingival vävnad, 
plack retention 
och karies.”
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Figur II a–e. 
Avancerad parodontit be-
handlad under 30 år. Patien-
ten nu 85 år. Underkäksbron 
23 år. Bro 22 23 18 år. Bro  
15 14 13 4 år. Befintlig pelare 
med rotkappa 15 bibehållen 
och använd för retention av 
bron. Broarna i kobolt-krom 
och porslin. Bondade. 
a) Framifrån 
b) Patientens vänstra sida
c) Patientens högra sida 
d) Palatinalt 
e) Tre- respektive tvåledsbro

a b

c d

e

” … vid behandling enligt SDA och ESDAkoncepten kan såväl laboratoriekostnaderna 
som den kliniska tid som krävs för att åstadkomma en acceptabel frontal dentition 
med en bro vara desamma som vid behandling med avtagbar protes, eller lägre.”
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Tabell 1. En jämförelse av 
laboratoriekostnader mellan 
en partialprotes med kobolt-
kromskelett och två små 
broar. Kostnaderna beräk-
nade av ett svenskt tandtek-
niskt laboratorium 2016. Par-
tialprotesen är konstruerad 
enligt hygieniska principer 
[21] med gomplatta i metall, 
två metallbackings, två 
pontics och två klaspklamrar 
(ädelmetall). Den bondade 
treledsbron innehåller en 
hel metallkeramisk krona, en 
partiell krona och en pontic i 
metallkeramik; tvåledsbron 
en partiell krona och ett 
extensionsled i metallkera-
mik (figur II). Båda broarna 
utförda i kobolt-krom.

Tabell 1. Jämförelse av laboratoriekostnader för avtagbar partialprotes och broar. 

2 Broar

Kostnad (SEK) Kostnad (SEK)

Grundkostnad 4 720
MK koboltkrom 22 23 3 165

2 Metallbackings 630

2 Kompositpontics 920
MK koboltkrom 15 14 13 4 885

2 Klaspklamrar inkl lödning 1 032

Totalkostnad 7 302 Totalkostnad 8 050

Skeletterad partialprotes

vid behandling med avtagbar protes, eller lägre 
(tabell 1). Det avtagbara alternativet kräver lång 
tid för konstruktion, kliniska justeringar och upp-
följning (figur III) [24]. Detta visades nyligen i en 
irländsk studie [25]. Laboratoriekostnaderna var 
38 procent högre för den avtagbara protesen än för 
bron. Initiala klinikbesök, uppföljningsbesök och 
total kliniktid var i genomsnitt 48 procent högre för 
gruppen som hade avtagbar delprotes. Patienterna 
som behandlades med broar fick i genomsnitt 2,6 
tänder ersatta, medan de som fick proteser fick 
6,3 [25]. De ytterligare tänderna i de avtagbara 
proteserna, en följd av konstruktionen, har ringa 
terapeutiskt värde och förbättrar inte OHRQoL, 
enligt en stor multicenterstudie [26].

Det kan därför hävdas att de hittills vanligen 
förekommande normerna för att behandla par-
tiell tandlöshet med avtagbara proteser har lett 
till en långvarig överproduktion av sådana [23]. 
Den minskade risken för vävnadsskador, mindre 
krävande underhåll, patientpreferens och för-
bättrad OHRQoL, visar tydligt att en mer liberal 
användning av broar eller fast protetik är att före-
dra – särskilt vid behandling av mindre tandluckor 
i frontområdet och samtidigt beaktande av kon-
ceptet ”Shortened Dental Arch”. Vilken typ av 
broankarkronor som används är mindre viktigt i 
sammanhanget. 

Implantat för äldre?
En komplex eller tekniskt riskfylld protetisk be-
handling kan bli enklare och bättre med använd-
ning av implantat. Konstruktionen blir då säkrare, 
har bättre oral funktion och kan förbättra OHRQoL 
hos äldre patienter. Ett kostnadseffektivt exempel 
för en patient som inte är nöjd med sin hela un-
derkäksprotes, är insättning av två implantat med 
en retention för en täckprotes [27]. Patientens ål-

der påverkar inte implantatöverlevnaden [28, 29]. 
Det kan dock finnas kirurgiska, medicinska, psy-
kologiska och ekonomiska aspekter som begrän-
sar användningen av implantat, särskilt hos skö-
ra äldre patienter. 

 
FRAMTIDA PERSPEKTIV
Även om antalet tandlösa personer varierar mellan 
de nordiska länderna i dag, tyder epidemiologiska 
data på att andelen tandlösa generellt kommer att 
minska de kommande åren. Ett stort antal äldre 
kommer dock fortfarande av olika skäl att sakna 
tänder, även i frontområdet, och vara i behov av 
tandersättningar. Dessutom kommer ett stort an-
tal patienter som behöver protetisk behandling att 
tillhöra gruppen äldre, och många av dessa kom-
mer att ha ett allmänt sjukdomstillstånd och an-
vända läkemedel som kan påverka behandlings-
valet. Detta kan påverka valet av protetisk lösning, 
inte minst vad gäller parametrarna fast/avtagbar/
implantat/reducerad ocklusion/livskvalitet, och 
kräva ökad kunskap och förståelse från tandläka-
rens sida. Forskning och utbildning behöver änd-
ras snabbt för att möta dessa krav.

KONKLUSION
● Beslutet att ersätta förlorade tänder hos äldre är 

komplicerat, eftersom det inte finns några veten-
skapliga eller kliniska standarder för vad som är 
en acceptabel oral funktion.

● Hos äldre kan likartade orala statusar i högre 
grad än hos yngre ge upphov till mycket varie-
rande protetiska behandlingar på grund av indi-
viduella förhållanden och bedömningar.

● Starkt reducerade restbett utan frontala luckor 
kan ge individuellt godtagbar funktion.

● Enkla behandlingsåtgärder kan accepteras på 
speciella indikationer.

● Ålders- eller sjukdomsbaserade hinder för ”or-
dinär” behandling kan förekomma. 

● Om avtagbara proteser finns eller introduceras 
ska de kontrolleras och eftervårdas.

● Mindre fasta konstruktioner bör övervägas i 
frontområdet som alternativ till partiella pro-
teser.

” Även om antalet tandlösa personer varierar mellan 
de nordiska länderna i dag, tyder epidemiologiska 
data på att andelen tandlösa generellt kommer att 
minska de kommande åren.”
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ENGLISH SUMMARY 
The necessity of replacing missing teeth in the frail elderly
Einar Berg, Flemming Isidor and Bengt Öwall
Tandläkartidningen 2017; 109 (2): 60–8
Age and health are important factors in any treat-
ment. The main purpose of the article has been to 
discuss the necessity of replacing missing teeth in 
the frail elderly. Currently, neither reliable defini-
tions for acceptable oral function nor the need for 
tooth replacement exist, nevertheless, the dentist 
must relate to these concepts. ”The Shortened 
Dental Arch Concept” describes acceptable oral 
function in the elderly which can still be obtained, 
even in severely reduced dentitions. 

Informed consent is only fulfilled when the el-
derly person is fully cognisant of all acceptable 
treatments. Optimal treatment can be impeded 
by a reduced ability to endure long-lasting, mul-

tiple appointments, motor diseases or financial 
limitations. 

Some simplified prosthetic treatments with 
reduced longevity can be justified, whilst others 
are contraindicated due to possible tissue harm. 
Prosthodontics may sometimes be justified for 
the elderly, even if oral diseases are imperfectly 
controlled. Deciding whether to repair or renew 
prostheses is difficult and must be assessed indi-
vidually.

Small fixed dental prostheses (bridges) are easy 
to produce, usually provide better oral function, 
may not cost more than partial removable dental 
prostheses, are preferred by the elderly and should 
never be excluded as an option. The need for re-
placing missing teeth in the elderly will persist but 
replacements should be implemented after careful 
individual evaluations. ●

Figur III a–d.
a–b) Patienten 76 år. Har 
haft hel överkäksprotes och 
partialprotes i underkäken i 
många år. Aktuella proteser  
1 år gamla. Överkäksprote-
sen faller ner hela tiden; pro-
tesen i underkäken gör ont. 
Gingivala skador eftersom 
linguala baren ligger för nära 
mjukvävnaden. 
c–d) Samma patient 91 år. 
Protesen i underkäken 15 år 
gammal. Ingen gingival ska-
da. Ingen rebasering under 
dessa år. Protesen stabil och 
i god funktion tills patienten 
dog 96 år gammal.

a b

c d

” Det avtagbara alternativet kräver lång tid för konstruktion, 
kliniska justeringar och uppföljning.”
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Min teori är att det finns något bak

om ett uteblivande. Något för oss att ut

veckla och lära av. Det är inte alltid pa

Ge inte patienter böter för uteblivande

” Förtroende tar lång tid 
att bygga upp och går 

blixtsnabbt att rasera.” 

tienten och tandvårdspersonalen (mina 
Ja, god vård bygger på en förtroende

full och trygg relation mellan patient och 

När vi i tandvården bötfäller våra pa

tienter skadar vi relationen. Du som har 

makt att bötfälla en annan person har 

ett överläge. Den dömda har ensam an

svar för det inträffade. Hur kan vi vara 

säkra på att det alltid är patientens fel 
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ted quality of life. Journal of Orofacial 
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Debatt

S
veriges Tandläkarförbund be-

höver en stark organisation och 

ett tydligt varumärke för att 

kunna bedriva den verksamhet 

som ni medlemmar, genom för-

bundsmötet, gett förbundet i uppdrag att 

utföra. 
Vi i förbundsstyrelsens stadgegrupp 

tar nu ett krafttag med att ändra och 

modernisera stadgarna i syfte att få ett 

starkt och levande Tandläkarförbund.

Sveriges Tandläkarförbunds orga-

nisation har länge varit otydlig vilket 

ibland har gjort det svårt att driva tand-

läkarnas professionella frågor på ett 

kraftfullt sätt. 

SAMTIDIGT HAR KONTAKTEN med alla er 

som utgör Sveriges Tandläkarförbund, 

tandläkare och medlemmar, försvagats 

då Tandläkarförbundet saknar en lokal 

organisation och en direktkontakt med 

medlemmarna. 

Nu ska det bli ändring! Vi i förbunds-

styrelsens stadgegrupp arbetar inten-

sivt med det uppdrag som förbundssty-

relsen fått av förbundsmötet – att stärka 

Sveriges Tandläkarförbund. I grunden. 

Syftet är att säkra att vi även fortsatt 

kan ha ett levande förbund för alla tand-

läkare. Vi gör det här tillsammans och 

riksföreningarna tar ett tydligare an-

svar för Tandläkarförbundets verksam-

het. 

FÖRRA ÅRET SATTE VI tillsammans på 

pränt vad Tandläkarförbundet gör, vår 

mission: ”God livskvalitet börjar i mun-

nen. Sveriges Tandlä-

karförbund ger tandlä-

karna förutsättningar 

att utvecklas professio-

nellt, ständigt höja kva-

liteten i svensk tandvård 

och därmed förbättra 

den orala hälsan i befolkningen.” 

Ledstjärnan, visionen, för vårt arbete 

är ”Kunskap och kvalitet i världsklass”. 

Detta är vad vi drivs av och vi hoppas att 

även du som medlem skriver under den 

parollen. 

”Historien håller oss i handen. Och 

Så stärker vi Tandläkarförbundet

” Nu ska det bli ändring! 

Vi arbetar intensivt /.../ 

med att stärka Sveriges 

Tandläkarförbund.” 

vi håller framtiden i vår.” Så börjar en 

text vi kallar Tandläkarförbundets his-

toria som vi inom förbundet tagit fram 

för att bli tydligare i vår medlemsre-

krytering. Du kan läsa hela historien på 

hemsidan. 

VAD BETYDER DESSA RADER FÖR DIG? För 

oss i stadgegruppen betyder orden att 

vi måste göra det 

möjligt för Sveri-

ges Tandläkarför-

bund att bedriva 

och utveckla sin 

verksamhet så att 

den i högsta grad 

stöttar dagens och morgondagens tand-

läkare. Vi behöver en förbundsorgani-

sation som står stark mot myndigheter 

och kan stärka medlemmarna både per-

sonligt och professionellt. Allt för en pa-

tientsäker vård.

Och Tandläkarförbundet behöver 

l Delar av förbundsstyrelsen 

på förbundsmötet i december, 

då förslaget om en stadgeänd-

ring först lades fram. 

närmare kontakt med dig som är med-

lem. Vi ser över våra kommunikations-

kanaler, både tryckta och digitala. Vi 

ändrar formerna för förbundsmötet och 

skapar nya mötesplatser för tandläkar-

nas frågor. Det är viktigt för hela för-

bundsstyrelsen att du är med oss. Tveka 

inte att höra av dig med tankar och idé-

er. Vi ska vara öppna med vad vi gör och 

ta emot synpunkter. 

Du når stadgegruppen på e-post:  

jeanette.falk@tandlakarforbundet.

se, hela förbundsstyrelsen på kansli@

tandlakarforbundet och vår ordförande 

Hans Göransson på ordforande@tand-

lakarforbundet.se. Nikolaos Christidis, 

Sveriges Odontologiska Lärare 

Hampus Eksell, 

Sveriges Tandläkarförbunds Studerandeförening

Peter Franzén, 

Tandläkare – Egen Verksamhet

Kenth Nilsson, 

Tjänstetandläkarna
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Gör din röst hörd

Digora® Optime-systemet gör ditt dagliga arbetsflöde enklare och 

effektivare. Ett diagnostikverktyg för alla intraorala  applikationer. 

Ledande kliniska resultat vid upprepade  tillfällen, automatiskt och 

effektivt med högsta tillförlitlighet.

Det smarta verktyget för  alla intraorala bildbehov.

Digora® Optime är ett intraoralt bildplattesystem för dental radiografi. 

 Intuitivt, lätt att lära, smart och effektivt diagnostikverktyg.

• Överlägsen bildkvalitet automatiskt varje gång

• Alla intraorala format (0,1,2,3 och 4C) 
• Prisvärd och pålitlig investering

Lätt, smart och effektivt.

Inbyteskampanj på Digora! Byt upp dig till det sensaste. Vi betalar 16 500 kr för din gamla scanner!Ordinarie pris 59 000 kr – 16 500 kr inbyte = Ditt 
pris för helt ny modern scanner: 42 500 kr!  Alla priser är exkl. moms. Erbjudandet gäller så långt lagret räcker.
 

Världsledande leverantör av innovativa bildlösningar för tandvårdskliniker med 

höga krav. Dentalmind marknadsför Soredex 3D-röntgen, intraoral och extraoral 

röntgen. Dentalmind har de senaste och smartaste digitala bildlösningarna.

Boka en demonstration eller beställ direkt på dentalmind.com eller 0346-488 00. 

U tvecklingen av resistenta patogener är alarmerande. Infektioner som under de senaste decennierna setts som tämligen banala kan i dag i 
värsta fall leda till att patienter avlider. 
Bara i Europa dör varje år 25 000 män
niskor av infektioner som orsakats av 

Så kan vi hejda antibiotikaresistensen
iciner lyckats uppnå [3]. Parallellt med  
enorma investeringar tror jag därför att 
vi även behöver vidta andra åtgärder. Jag 
tror också att andra alternativ kan vara 
åtminstone lika kraftfulla som de mil
jarder som läggs på utveckling av nya lä
kemedel.
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P
lötsligt kom rapporter om peri

implantit. Om en forsknings

grupp rapporterade 6 procent 

av alla implantat med denna 

farsot, kom en annan med 12. 

Då började de första tala om 18. Beroen

de på om man refererar procenten peri

implantitit på implantat
implantitit på implantat
implantitit på implantat  eller patientnivå 

kunde man se upp till 50 procent. 

Men många kliniker kände inte igen 

l
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Periimplantit: En avstötningsreaktion 

på en främmande kropp? 

” ...starka skäl att betvivla 

att denna implantatens 

digerdöd var en realitet.” 

plantatdesign kunde fungera bra, vilket 

rapporterades då debatten om detta im

plantat var het (Albrektsson et al 2007). 

Man fick av allt att döma bekymmer 

först om man kombinerade nedslipning 

av implantatet in situ (rekommenderades 

ursprungligen) med senare direkt belast

ning av detsamma – nedslipningen ledde 

till vibrationer i benet och destruktion av 

implantatbädden, vilket inte var bra att 
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rapporterades då debatten om detta im

plantat var het (Albrektsson et al 2007). 

Man fick av allt att döma bekymmer 

först om man kombinerade nedslipning 

 (rekommenderades 
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som Hans Karlsson inledde sitt debatt-
i ”tandvårdsfrågor”. Han skriver att det 
finns statsvetare, ekonomer och jurister 
i SKL:s korridorer, som med kunskaper 
om lagar, förordningar och offentlig för-
valtning ska företräda medlemmarna i 
deras huvudmannaperspektiv. Så må vara fallet, men det jag sa var 

att det saknas odontologiskt sakkun-
niga (odontologisk kompetens). Så är 
det! Både Socialstyrelsen, TLV och IVO 
har odontologiskt sakkunniga när tand-
vårdsfrågor behandlas eller utreds (även 
om den borde förstärkas här och där).

Raimo Pälvärinne,  tandläkare, doktorand  i samhällsodontologi vid Malmö högskola

 
missuppfattning eller  en slarvig formulering.” 

Replik: SKL saknar odontologisk kompetens

Replik på Hans Karlssons debattartikel ”Visst är SKL engagerat 

i tandvårdsfrågor” i Tandläkartidningen nummer 12 2014.

D et är mycket glädjande för mig som fri debattör i dag att se att nytillträdde direktören för SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) avdelning 
för vård och omsorg, 

Hans Karlsson häv-dar i sitt inlägg att SKL arbetar med stort engagemang i frågor 
som rör tandvård. Men hans formule-
ring att ”även tänka in tandvården” ger 
mig min gamla bild av att tandvårdsfrå-
gor inte finns med i SKL:s självklara åta-
ganden.

Den senare frågan har jag förstått att Hans Karlsson har ta-git tag i genom att lyf-ta in tandvården i frå-gan om e-hälsa. Sen är det bara att gå från 
ord till handling. Vi får se tiden an.

också att 
”tandvården har ett ansvar för att alla 
barn får regelbunden tandvård”. Detta 
måste vare en missuppfattning eller en 
slarvig formulering. Vem är ”tandvården”? För att vara for-

mell så är det landstingen (de organisa-
tioner som SKL företräder) som har det-
ta ansvar. Sedan kan uppdragen läggas 
ut på offentliga eller privata utförare.

Avslutningsvis vill jag förtydliga det INNEHÅLLER ENZYMER OCHPROTEINER – SOM  MUNNEN SJÄLV
 Förebygger hål och  tandköttsproblem

STÄRKERMUNNENS EGET FÖRSVAR

zendium.se

Så kan vi hejda antibiotikaresistensen
iciner lyckats uppnå [3]. Parallellt med  
enorma investeringar tror jag därför att 
vi även behöver vidta andra åtgärder. Jag 
tror också att andra alternativ kan vara 
åtminstone lika kraftfulla som de mil
jarder som läggs på utveckling av nya lä

systemet och om det går att förebygga 
sjukdom borde en konsekvens bli att be
hovet av antibiotika minskar. Detta har 
vi visat i flera studier – barn som fick till
skott av 
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 19 mars publicerade SBU Professorer i upprop: Det är dags 

” Det är otillfredsställande 

för professionen och 

borde oroa också 

beslutsfattare.” 
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Professorer i upprop: Det är dags       att prioritera barntandvården   

BLAND SEXÅRINGARNA är det 23 av 100 

barn som behöver laga eller har lagat 

mjölktänder. Bland 19-åringarna är det 

66 procent som har karies eller lagning-

ar. Då är initiala skador (tidig karies) 

inte medräknade. Bakom de, vid för-

sta anblicken, goda siffrorna finns allt-

så fortfarande en hel del sjukdom och 

många barn och ungdomar som behö-

ver vård. 
Val av behandlingsmetod ska all-

tid baseras på bästa tillgängliga veten-

skapliga underlag tillsammans med be-

handlarens erfarenhet och patientens/

vårdnadshavarnas önskemål. Brist på 

evidens innebär inte med nödvändig-

het att vi gör fel – men det betyder att vi 

inte säkert vet om våra behandlingar är 

effektiva och säkra, eller vilken metod 

som är mest kostnadseffektiv. 

Ur såväl ett etiskt som hälsoekono-

miskt perspektiv är det extra viktigt att 

den vård som ges barn och ungdomar 

bygger på säker kunskap. Om behand-

lingsmetoderna är effektiva finns det 

bättre förutsättningar för en god tand-

hälsa under resten av livet, något som 

kan spara pengar både för individen och 

för samhället. Landstingens/regioner-

nas årliga kostnader för barntandvår-

den uppskattas till minst 1 000 kronor 

per barn, alltså ca 2,2 miljarder kronor. 

Det är mycket pengar om man inte vet 

fullt ut att man bedriver effektiv och sä-

ker vård. 

TANDVÅRDEN FÅR INTE slå sig till ro och 

säga att det var ju inget nytt. Kunskaps-

luckorna är så omfattande att de inte 

kan negligeras och vi har ett gemensamt 

ansvar att göra något åt saken. 

Kartläggningen visar att det behövs 

klinisk behandlingsforskning inom de 

flesta områden inom barn- och ung-

domstandvården. Vi har goda förut-

sättningar för behandlingsforskning av 

hög kvalitet i vårt land, men det kräver 

samarbete mellan vårdens alla aktörer 

och akademin. 

Barntandvården måste nu lyftas 

fram som ett prioriterat område inom 

odontologisk forskning. Barntandvård 

behöver också komma med i tandhäl-

soregistret, och vi behöver nationella 

riktlinjer för barn- och ungdomstand-

vården. Det gemensamma målet måste 

vara en effektiv, säker och kostnadsef-

fektiv tandvård. Allt annat vore oetiskt.
Gunilla Klingberg,

Professor, Malmö

Ingegerd Mejàre,

Professor emerita, Malmö

Christina Stecksén-Blicks, 

Professor, Umeå

Svante Twetman, 

Professor, Köpenhamn

Samtliga undertecknare är pedodontister som 

medverkat i SBU-kartläggningen av kunskapsluckorna.

5 ÅRS GARANTI
på ALLA A-dec stolar & units!!!

Driftkostnader är frustrerande!

Säkerställ därför dina kostnader 

med kvalitet från A-dec!

Tel: 08 564 373 70 

www.bigmandental.se
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