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Forskning

Författarna till en systematisk litteraturöversikt har granskat  
vilken betydelse behandling med implantatstödda proteser har  
i jämförelse med konventionella behandlingsmetoder. De granskade 
studierna skiljer sig åt i studie upplägg och använder sig av olika 
slags jämförelsegrupper vilket gör att sammanvägning av resultat 
är svårt att göra på ett tillförlitligt sätt, bedömer HTA-O som här 
sammanfattar och kommenterar rapporten.
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*HTA-O Kommenterar 
sammanfattar andras 
kunskapsöversikter inom 
tandvård. HTA-O granskar 
översikten men inte 
de enskilda studierna. 
Forskning som förändrar 
kunskapsläget kan ha 
tillkommit.

Att ersätta förlorade tänder har människan kun-
nat i tusentals år och tändernas betydelse för väl-
befinnande, funktion och estetik är självklar. Mo-
derna behandlingar för att ersätta förlorade tänder 
är ofta komplexa, omfattande och kostsamma. Att 
välja lämplig behandling är grunden för ett fram-
gångsrikt resultat. Men valet är inte alltid enkelt för 
vare sig patient eller tandläkare. Förutom fakta om 
kostnader, medicinska risker och konsekvenser, 
behövs även kunskap om hur olika behandlings-
alternativ påverkar människors livskvalitet. Den 
aktuella litteraturöversikten granskar på ett syste-
matiskt sätt vilken betydelse behandling med im-
plantatstödda proteser har för individers livskvali-
tet, och jämför den betydelsen med konventionella 
behandlingsmetoder.

SAMMANFATTNING AV ORIGINALRAPPORTEN
Kommenterad rapport

Reissmann DR, Dard M, Lamprecht R, Struppek J, 
Heydecke G. Oral health-related quality of life in 
subjects with implant-supported prostheses: A sys-
tematic review. J Dent 2017; 65: 22–40 [1].

Syftet med den systematiska översikten var att un-
dersöka hur tandimplantat påverkar oral hälsore-
laterad livskvalitet (OHRQoL) hos individer med 
partiella tandförluster eller i helt tandlösa käkar. 

HTA-O utvärderar metoder
Sedan 2014 finns Health 
Technology Assessment – 
Odontology (HTA-O) vid Malmö 
universitet. Det är en nationell 
nod för metodutvärdering  
i tandvården. Enheten ingår  
i det nationella HTA-nätverket, 
i likhet med till exempel HTA-
centrum (Väst ra Götalandsregi-
onen), CAMTÖ (Region Örebro 
län) och Metodrådet Region 
Stockholm–Gotland.

Ett andra syfte var att utvärdera OHRQoL vid im-
plantatstödda tandersättningar i jämförelse med 
traditionella behandlingsalternativ.

För att mäta OHRQoL i primärstudierna använ-
des olika mätinstrument: DIDL, OHIP, GOHAI och 
OHRQoL-UK, alla baserade på enkäter med frågor 
och fördefinierade svarsalternativ vilka samman-
ställs och jämförs kvantitativt (se fakta 1).

Femtiofem potentiellt relevanta studier identi-
fierades. Endast elva av dessa var RCT eller kvasi-
RCT. De granskade studierna avsåg: 
• behandling med implantatstödda tandersättning-

ar vid enstaka eller partiella tandförluster
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Vetenskaplig artikel

” I en över-
vägande del av 
de granskade 
studierna är 
tiden mellan 
behandling och 
uppföljning 
mindre än ett 
år, vilket är en 
relativt kort 
period.”

Fakta 1. Instrument för skattning av oral hälsorelaterad 
livskvalitet (OHRQoL) hos individen. 

Oral Health Impact Profile (OHIP)
Enkät med 49 frågor och graderade svarsalternativ. Frågor om tandhälsa som 
relaterar till funktion, estetik, smärta och psykosocial betydelse. OHIP är översatt 
till flera språk, däribland svenska. Det finns även versioner av OHIP med färre antal 
frågor. 

General Oral Health Assessment Index (GOHAI)
Enkät med 12 frågor och graderade svarsalternativ. Frågor om tandhälsa som 
relaterar till funktion, smärta och psykosocial betydelse. GOHAI är översatt till flera 
språk, däribland svenska. 

Dental Impact on Daily Living (DIDL) 
Enkät med 36 frågor och graderade svarsalternativ. Frågor om tandhälsa som 
relaterar till estetik, smärta, komfort, generell funktion och att kunna äta och tugga.

UK Oral Health related Quality of Life Measure (OHQoL-UK)
Enkät med 16 frågor och graderade svarsalternativ. Instrumentet har använts framför 
allt i England och frågorna berör tandhälsa i relation till livskvalitet. 

• behandling med implantatstödd tandersättning 
av en helt tandlös käke.
Författarnas slutsats är att det inte går att uttala 

sig om skillnader i OHRQoL för enstaka och par-
tiella implantatstödda tandersättningar i förhål-
lande till tandstödda tandersättningar. Hos indi-
vider med helt tandlösa käkar menar författarna 
att förbättringen av OHRQoL vid behandling med 
implantatstödd täckprotes i jämförelse med helpro-
tes är mest uttalad endast om individens önskan 
om behandling med implantat är efterfrågad och 
om OHRQoL före påbörjad implantatbehandling 
är relativt låg.

Författarna menar att patienter kan informeras 
om att implantatbehandling vanligen är relaterad 
till en tydlig förbättring i OHRQoL. Förbättringen 
är dock inte nödvändigtvis högre än för konven-
tionell protetisk behandling och kan påverkas av 
patientens kliniska och psykosociala förhållanden.

HTA-O:S KOMMENTARER
• De granskade studierna skiljer sig åt i studieupp-

lägg och använder sig av olika slags jämförelse-
grupper på ett sådant sätt att sammanvägning av 
resultat och bedömning av evidensstyrka är svårt 
att göra på ett tillförlitligt sätt.
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• I en övervägande del av de granskade studierna 
är tiden mellan behandling och uppföljning min-
dre än ett år, vilket är en relativt kort period.

• I merparten av studierna som utvärderade be-
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Fakta 2. Bedömningsinstrument vid HTA-O:s granskning
Vid HTA-O:s genomgång av originalrapporten 
användes instrumentet ”A measurement tool 
for the assessment of multiple systematic 
reviews” (AMSTAR) för bedömning av de 
systematiska översikternas metodologiska 
kvalitet [2]. Bedömningsinstrumentet består 
av elva frågor, se nedan.

1. Redovisas en förutbestämd metod för 
genomförandet?

 Forskningsfrågan och inklusionskriteri-
erna ska vara fastställda innan översikten 
genomförs.

2. Gjordes studieurval och data extraktion 
av två oberoende granskare?

 Minst två oberoende granskare ska ha 
utfört dataextraktionen, och ett konsen-
susförfarande bör vara definierat för att 
lösa oenigheter.

3. Var litteratursökningen av tillfreds-
ställande omfattning?

 Sökningen bör göras i minst två elektro-
niska databaser. Översikten ska ange de 
årtal och databaser som ingår (till exempel 
Central, Embase och Medline). Ämnesord 
(keywords) och/eller MeSH-termer ska 
anges och i tillämpliga fall sökstrategin. 
Alla sökningar bör kompletteras med 
genomgång av översiktsartiklar, läro-
böcker, aktuella innehållsförteckningar, 
ämnesspecifika databaser och register 
eller rådfrågning av experter, samt av 
referenslistorna i de framtagna studierna.

4. Användes studiernas publikations-
form som ett inklusions-/exklusions-
kriterium?

 Författarna bör ange om alla typer av 

publikationer omfattades av litteratursök-
ningen. Om litteratur har exkluderats på 
grund av publikationsform (till exempel 
”grå litteratur”) eller på grund av språk et 
cetera ska detta anges.

5. Finns förteckningar över inkluderade 
och exkluderade studier?

 En förteckning över medtagna respektive 
uteslutna studier bör finnas i rapporten.

6. Har de inkluderade studiernas  
karakteristika och resultat redovisats?

 Kända faktorer hos deltagarna i de utvär-
derade studierna (patient characteristics), 
såsom ålder, etnicitet, kön, relevanta 
socioekonomiska data, sjukdomstillstånd, 
varaktighet, svårighetsgrad och andra 
sjukdomar, bör anges i rapporten. Uppgif-
ter om deltagarna, åtgärd/behandling och 
utfall i studierna bör presenteras i sam-
manfattad form, till exempel i en tabell.

7. Har den vetenskapliga kvaliteten hos 
de ingående studierna utvärderats och 
dokumenterats?

 Förutbestämda metoder för kvalitetsvär-
deringen ska anges. För effektstudier bör 
exempelvis framgå om författarna valt att 
bara ta med randomiserade, dubbelblin-
dade studier med kontrollgrupper som 
får placebo. För andra studietyper gäller 
andra ställningstaganden.

8. Har vederbörlig hänsyn tagits till de 
inkluderade studiernas veten skapliga 
kvalitet vid formulering av slut-
satserna?

 Utvärderingen av metodologisk stringens 
och vetenskaplig kvalitet ska framgå i 
översiktens analys och dess slutsatser, 

och tydligt anges vid utformning av 
rekommendationer.

9. Användes lämpliga metoder för 
samman vägning av studiernas 
resultat?

 Lämpligheten i att lägga samman resulta-
ten från de olika studierna bör säkerställas 
genom bedömning av de ingående studi-
ernas homogenitet (det vill säga Chi2-test 
för beräkning av homogenitet, I2). Om 
heterogenitet finns bör man använda 
en modell som tar hänsyn till slumpef-
fekter (random effects model) och/eller 
överväga om det ur klinisk synpunkt är 
lämpligt att slå ihop resultaten.

10. Har sannolikheten för publikationsbias 
bedömts?

 En bedömning av publikationsbias bör 
omfatta en kombination av grafiska hjälp-
medel (till exempel med funnel plot eller 
andra tester) och/eller statistiska metoder 
(till exempel Eggers regressionsanalys). 
Publikationsbias leder till snedvriden pu-
blikation, till exempel att positiva resultat 
publiceras oftare än negativa resultat.

11. Är eventuella intressekonflikter  
angivna?

 Eventuella sponsorer och bidragsgivare 
bör tillkännages både i den systematiska 
översikten och i de ingående studierna.

handling av helt tandlösa käkar undersöktes im-
plantatstödda täckproteser, vilket är en mindre 
vanligt förekommande behandlingsmetod i Sve-
rige till skillnad från hel implantatstödd rehabili-
tering.

• Litteraturöversikten är sponsrad av ett implan-
tatföretag. Författarna anger dock självständig-
het vid bland annat formulering av frågeställ-
ning.

• RCT-studier av hög vetenskaplig kvalitet för att 
jämföra olika typer av tandersättningar kan vara 
förknippade med praktiska utmaningar. Till ex-

empel kan individen av flera skäl (ekonomiska, 
odontologiska eller etiska) ha så starka preferen-
ser att det kan vara mycket svårt att acceptera att 
bli randomiserad till en behandling.

VERKTYG VID HTA-O:S GRANSKNING
Vid HTA-O:s genomgång av originalrapporten an-
vändes AMSTAR för kvalitetsgranskning av den sys-
tematiska översikten [2]. AMSTAR är en internatio-
nellt överenskommen uppsättning kontrollfrågor 
som hjälper läsaren att avgöra kvaliteten hos över-
sikten (se fakta 2). l

Bindningar och jäv
Sakkunniga och granskare 
har i enlighet med HTA-
O:s krav inlämnat deklara-
tion rörande bindningar 
och jäv. Dessa dokument 
finns tillgängliga på 
HTA-O:s kansli. HTA-O har 
bedömt att de förhållan-
den som redovisas där är 
förenliga med kraven på 
saklighet och opartiskhet.


