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Det är nödvändigt för klinikern att känna till någ-
ra av de möjligheter och begränsningar som finns 
vid behandling av periimplantit. Den bör följa en 
strukturerad plan som inkluderar orsaksrelate-
rad behandling, icke-kirurgisk behandling, oftast 
kirurgisk behandling och stödbehandling. Denna 
artikel beskriver några av de beslut som bör fat-
tas vid behandlingen.

Tandimplantat har blivit en alltmer populär behand-
lingsform för ersättning av saknade eller förlorade 
tänder. Tandimplantat har en mycket god långsik-
tig överlevnad (≥ 10 år), men den långsiktiga lyck-
andefrekvensen för implantat är inte lika god som 
deras överlevnad eftersom implantat i funktion och 
deras proteser kan drabbas av mekaniska och bio-
logiska komplikationer. Biologiska komplikationer 
vid tandimplantat induceras primärt av plack och 
den mest framträdande är periimplantit [1], en in-
flammatorisk sjukdom i den periimplantära slem-
hinnan som kännetecknas av efterföljande progres-
siv benförlust kring implantatet [2]. 

ETIOLOGI OCH PATOGENES
De inflammatoriska lesionerna vid periimplantit 
hyser mer neutrofila granulocyter och har större 
andel B-celler än periimplantära mukositlesio-
ner [3]. I likhet med parodontit domineras lesio-
nerna vid periimplantit av plasmaceller och lym-
focyter [4–6].

Periimplantära lesioner tenderar att vara mer än 
dubbelt så stora som de som noteras vid parodontit 
och de innehåller också ett betydligt högre antal in-
flammatoriska celler [7] (figur I). Dessutom karak-
teriseras periimplantära lesioner av högre densitet i 

de vaskulära strukturerna  omkring och lateralt vid 
cellinfiltratet [7].

I ett kliniskt sammanhang måste man vara med-
veten om att det är svårt att definiera vad som ut-
gör hälsosamt ficksonderingsdjup kring implantat. 
Diagnosen av periimplantär hälsa, periimplantär 
mukosit och periimplantit är således beroende av en 
mängd kliniska parametrar, som måste beaktas [8].

Progressiv förlust av implantatstödjande ben på-
verkas av ett antal lokala och systemiska faktorer.

Lokala riskindikatorer
Det finns inget generiskt implantat men det finns 
ett flertal typer av implantat med olika design, yt-
egenskaper och protokoll för kirurgi och belastning 
som påverkar osseointegrationen och den margi-
nala benstabiliteten efter implantatplaceringen 
[8]. Det är viktigt att inse att den befintliga littera-
turen avseende olika aspekter på implantat endast 
gäller för de tillverkare som har prioriterat upp-
följning av sina produkter med referentgranskad 
forskning. Faktum är att det råder en påtaglig brist 
på litteratur som stödjer idén att alla tandimplan-
tat är jämförbara, oavsett tillverkare, när det gäller 
biologiska egenskaper inklusive risken att utveck-
la periimplantit. Följaktligen har klinikern ett an-
svar att inte välja implantat baserat på vinstmotiv. 

Implantat som placeras under suboptimala förhål-
landen är ofta associerade med en ökad prevalens 
av periimplantit. Det finns  begränsad evidens  som 
kopplar periimplantit till faktorer som förekomst av 
submukosalt cement efter cementering av en över-
konstruktion och för implantatplacering som inte 
underlättar munhygien och underhåll, vilket leder 
till plackackumulering [8] (figur II). Patienter med 
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dålig munhygien (plackindex > 20 procent) har en 
ökad risk att utveckla periimplantit [9]. Patienter 
med tidigare parodontit har en ökad risk att utveckla 
periimplantit [8].

Retraktion av den periimplantära slemhinnan är 
kopplad till felplacering av implantat, brist på buckalt 
ben vid implantatplacering, tunn gingival fenotyp, 
brist på keratiniserad vävnad, minskad fästenivå 
kring angränsande tänder och slutligen kirurgiskt 
trauma, som leder till äventyrad sårläkning [10].

Systemiska faktorer
Patienter som inte deltar i regelbunden stödbehand-
ling efter implantatbehandling uppvisar ökad risk 
att utveckla periimplantit [8]. 

Rökning och diabetes påverkar det inflammato-
riska svaret mot det plack som bildas marginalt vid 
ett implantat, vilket i slutändan kan innebära att den 
periimplantära mukositens inflammatoriska lesion 
utvecklas till periimplantit. Emellertid är det ännu 
inte fastställt om rökning och diabetes är oberoende 
riskfaktorer för periimplantit [8].

ICKE-KIRURGISK BEHANDLING 
AV PERIIMPLANTIT
Huvudsyftet med behandling av periimplantära sjuk-
domar är inflammationskontroll. Det finns ingen 
”golden standard” vid behandling av periimplantit. 
Flera protokoll har föreslagits, men inget har  visat 
sig vara generellt överlägset [11]. Eftersom de un-
derliggande faktorerna som leder till periimplan-
tär inflammation kan vara komplexa och multifak-
toriella, föreslås det att behandlingen bör följa en 
strukturerad plan liknande behandlingsstegen vid 
behandling av parodontit [12]. Därför bör behand-
lingen inledas med en grundlig insamling av medi-
cinska och odontologiska uppgifter samt en klinisk 
och radiologisk undersökning i syfte att hitta de un-
derliggande faktorer som bidrar till sjukdom. Den 
anamnestiska informationen bör innehålla de fak-
torer som kan äventyra prognosen för behandling-
en. Den kliniska och radiografiska undersökning-
en bör utvärdera om vissa iatrogena faktorer kan 
ha initierat och/eller underhållit den periimplan-
tära inflammationen (till exempel överkonturerad 
protes som inte tillåter korrekt munhygien). Om det 
är möjligt att modifiera sådana bakomliggande or-
saker, bör detta göras före eller i samband med an-
dra icke-kirurgiska behandlingsprocedurer innan 
kirurgi. En grundlig undersökning av patientens 
plackkontroll är nödvändig. Instruktion och mo-
tivation liksom åtgärder som underlättar borttag-
ning av plack för patienten bör utföras för att opti-
mera munhygienen. 

Icke-kirurgisk debridering bör alltid föregå alla 
typer av kirurgisk behandling för att förbättra inflam-
matorisk status hos den periimplantära vävnaden. 
Det är också viktigt att bedöma vävnadssvaret på 
behandlingen och att säkerställa att patienten har 

bra munhygienrutiner. Det finns olika instrument 
för chair-side icke-kirurgisk behandling; kuretter, 
lasrar, blästrar, borstar för submukosal rengöring, 
ultraljudsenheter et cetera.

Det finns inte tillräcklig evidens för att någon 
speciell icke-kirurgisk behandling av periimplan-
tit har bättre prestanda än enbart debridering [13], 
men vissa överväganden bör göras för att välja rätt 
utrustning (instrument) för behandlingen. För det 
första måste tillgänglighet till implantatytan utvär-
deras. Vid periimplantit måste den gängade, ofta 
råa, ytan av implantatet kunna nås. Med tanke på 
överkonstruktionen, implantatvinkeln och närhe-
ten till tänder och andra implantat bör man välja en 
produkt som är lämplig för det specifika implantatet. 
Instrumentet bör också kunna nå ner till djupet i den 
periimplantära fickan och den exponerade implan-
tatytan utan att repa den släta ytan på distansen el-
ler överkonstruktionen. In vitro-studier av föränd-
ringar i titanytan efter användning av mekaniska 
instrument har rekommenderat att man använder 
icke-metall-instrument och gummikoppar för be-

Figur I. Storleken på periimplantära defekter tenderar att vara större än de som noteras vid 
områden med parodontit.

Figur II. Implantat med en 
position och en suprakon-
struktion som försvårar 
munhygienen är mer benä-
gen att utveckla periimplan-
tära sjukdomar.

” Icke-kirurgisk 
debridering  
bör alltid föregå 
alla typer 
av kirurgisk 
behandling  
för att förbättra 
inflammatorisk 
status …”
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handling av släta ytor [14]. Scalers med titan- eller 
kolfiberyta och ultraljudsinstrument med teflon- 
eller plastbeläggning har utvecklats för att minska 
skadorna på implantatytan. 

I många fall är en jämförelse av studier som bedö-
mer effektiviteten av olika verktyg vid icke-kirurgisk 
behandling av periimplantit besvärlig att göra. Det 
beror främst på att studierna tillämpar olika dia-
gnostiska kriterier, men också på de kombinationer 
av verktyg och tilläggsåtgärder som tillämpas i stu-
dierna. Icke-kirurgisk behandling av periimplantit 
med kuretter har tidigare utvärderats [15, 16]. Trots 
att minskad inflammation har observerats var in-
flammationskontroll inte ett förutsägbart slutre-
sultat av behandlingen.

Användning av olika lasrar har också föreslagits, 
och kortsiktiga förbättringar har rapporterats, även 
om utläkning inte uppnåddes hos majoriteten av 
patienterna, varken på kort (6 månader) eller lång 
sikt (2–3 år) [17, 18]. 

Effekten av blästrar har jämförts med kontrollbe-
handlingar. I en systematisk översikt konkluderades 
att blästring med glycinpulver vid icke-kirurgisk 
behandling av periimplantit hade en förbättrad ef-
fekt vid reduktion av inflammationen.

Trots kliniskt viktiga förbättringar förmådde 
dock inte någon av de undersökta behandlings- 
och underhållsmetoderna uppnå en fullständig 
utläkning [19].

En annorlunda strategi är användningen av os-
cillerande borstar i ett vinkelstycke för submuko-
sal periimplantär rengöring. Även om minskad 
inflammation rapporterades, kunde inte alltid en 
fullständig utläkning uppnås [20].

Tilläggsbehandling såsom lokal antibiotika och/
eller antiseptika kan förbättra effekten av konven-
tionella icke-kirurgiska behandlingar i områden 

med periimplantit [21]. Men mot bakgrund av de 
möjliga oönskade biverkningarna, särskilt när 
det gäller användningen av lokala antibiotika och 
utvecklingen av antibiotikaresistens, är det högst 
osannolikt att de något oförutsägbara behand-
lingsresultaten kan försvara användningen i daglig 
klinisk praxis.

I sällsynta fall kan icke-kirurgisk behandling leda 
till utläkning av periimplantit utan behov av ytterli-
gare terapi. Behandlingen är dock inte förutsägbar, 
och strikt uppföljning av de drabbade implantaten 
är nödvändig. Periimplantit progredierar i ett icke-
linjärt och accelererande mönster. Data tyder på 
att progressionen vid periimplantit är snabbare än 
vid parodontit [2]. Därför bör beslutet om att utfö-
ra kirurgisk behandling inte skjutas upp för länge. 
Det har föreslagits att en bedömning huruvida det 
råder ett friskt eller sjukt tillstånd vid implantatet 
ska göras inom 1–2 månader [12].

KIRURGISK BEHANDLING AV PERIIMPLANTIT
Det finns en hög tendens till recidiv efter icke-kirur-
gisk behandling av periimplantit [22], och i de flesta 
fall av måttlig till svår periimplantit finns det därför 
också ett behov av kirurgi. Kirurgin syftar främst till 
att ge bättre tillgång till den kontaminerade implan-
tatytan för att möjliggöra effektivt avlägsnande av 
biofilmen. Det har visats att det inte är möjligt att 
genomföra fullständig biofilmsborttagning från im-
plantatytan, inte ens under laboratorieförhållanden 
[23], därför har en kombination av mekaniska och 
kemiska åtgärder rekommenderats i kliniken [24]. 
Baserat på befintliga data verkar inget specifikt de-
kontamineringsprotokoll vara mer effektivt än nå-
got annat när det gäller behandlingsresultat, obe-
roende av kirurgiskt tillvägagångssätt [25]. I detta 
sammanhang förväntas modifiering (slipning) av 
implantatytan med hjälp av roterande instrument 
(det vill säga implantoplastik) till stor del avlägsna 
biofilmen från implantatytan. 

Som en del av operationen måste beslut tas huru-
vida det kirurgiska tillvägagångssättet ska vara 
resektivt, rekonstruktivt eller en kombination av 
de båda. En huvudparameter som påverkar denna 
beslutsprocess är morfologin av den periimplantära 
defekten. Defektens morfologi avgör potentialen 
för benregeneration vid området. Det förefaller 
rimligt att horisontella bendefekter har begrän-
sad potential för regeneration (figur III), medan 
intraosseösa defekter har en regenerativ potential 
(figur IV). I en systematisk översikt av prekliniska 
in vivo-studier konkluderas att resultatet av benre-
generation efter periimplantitkirurgi påverkas av 
bendefekternas morfologi [26]. I en klinisk studie 
som utvärderar resultatet av kirurgisk periimplan-
titbehandling, inklusive användning av xenogent 
ben som täckts med ett membran, uppvisade im-
plantat med benväggar runt implantaten cirka två 
gånger större fickdjupsminskning och klinisk fäs-

Figur III a–c. Resektiv kirurgi förbättrar de inflammatoriska tillstånden, men hämmar det 
estetiska resultatet. 
a) Obehandlad periimplantit identifierad genom djupa periimplantära fickor, blödning vid 
sondering och periimplantär benförlust. 
b) Exponering av bendefekt, inte lämplig för rekonstruktiv behandling. 
c) Efter behandling, periimplantär hälsa med grunda fickor och inga kliniska tecken på inflam-
mation på bekostnad av det estetiska resultatet.

a b c

” Periimplantit progredierar i ett icke-linjärt 
och accelererande mönster.” 
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tevinst än implantat med defekter som saknade 
benväggar [27]. Bland dessa senare defekttyper var 
det i synnerhet de buckalt belägna som uppvisade 
sämre resultat, det vill säga där det saknades ben 
buckalt. I en nyligen publicerad studie rapporte-
rades större fickdjupsminskning och radiologisk 
bendefektfyllnad i 4-väggsdefekter jämfört med 
3- och 2-väggsdefekter [28]. I en annan nyligen pu-
blicerad artikel redovisades den periimplantära 
bendefektsmorfologin hos cirka 200 implantat 
bedömda intrakirurgiskt (under kirurgin), där var 
cirka 20 procent av de periimplantära defekterna i 
huvudsak av horisontell karaktär [29].

En annan parameter som påverkar beslutsproces-
sen är typen av implantatyta. Implantatytan, det vill 
säga slät eller rå (modifierad), avgör potentialen för 
reosseointegration. I den ovannämnda systematiska 
översikten av prekliniska in vivo-studier drogs slut-
satsen att implantat med rå yta har större potential 
för reosseointegration jämfört med implantat med 
slät yta [26]. Å andra sidan påverkar implantatytans 
karakteristika potentialen för ytdekontaminering. 
I en preklinisk in vivo-studie på hund behandlades 
fyra typer av implantatytor med konventionell ki-
rurgi, det vill säga enkel lambå för åtkomst och en-
kel dekontaminering med en steril saltlösning på 
en våt gasväv som gnuggades mot implantatytan, 
medan inget försök att rekonstruera defekterna 
gjordes [30]. I princip observerades utläkning av pe-
riimplantit vid implantat med en slät yta. Däremot 
observerades en varierande mängd kvarvarande 
inflammation och kontinuerlig benförlust vid råa 
implantatytor. Således visade denna studie tydligt 
att ett enkelt saneringsprotokoll kan räcka för im-
plantat med en slät yta, medan råa implantatytor 
kräver mer komplexa rengöringsprotokoll. 

Ett rekonstruktivt tillvägagångssätt som syftar 
till benregeneration, och helst reosseointegration 
av den drabbade/denuderade delen av implantatet, 
är meningsfullt att utföra i fall där det finns åter-
stående benväggar i närheten av implantatet, och 
särskilt vid implantat med rå yta. Emellertid bör ett 
mer komplext rengöringsprotokoll användas. Tvärt-
emot lär en rekonstruktiv strategi sannolikt inte 
förbättra resultatet vid vida intraosseösa defekter 
eller typer av delvis horisontell karaktär. I sådana fall 
bör en resektiv strategi användas. Detta inkluderar 
lambåoperation med debridering och benplastik, 
eller periimplantär slemhinneresektion, och/eller 
apikalförskjuten lambå med/utan benplastik och 
med/utan implantoplastik. 

Resektiv kirurgi, inklusive benplastik, leder för-
visso till grundare fickor, men på bekostnad av este-
tiken [31] (figur III). Omfattningen av resektionen är 
beroende av benförlustens omfattning, implantat-
positionen och patientens estetiska krav. Implanto-
plastik är indicerat i fall av implantat med rå yta, som 
en effektiv dekontamineringsmetod, men också för 
att det gör implantatytan mindre benägen att acku-

mulera biofilm och relativt sett lättare att rengöra för 
patienterna. Detta är en relevant aspekt, eftersom 
vid fall av defekter med icke-stödjande defektana-
tomi (det vill säga det saknas benväggar i närheten 
av implantatet) förväntas efter kirurgin en stor del 
av implantatet att exponeras för den orala miljön 
(det vill säga vara utsatt för biofilmsackumulering) 
på grund av mukosal vävnadsretraktion och/eller 
avsiktlig resektion i samband med kirurgin. 

I en ny systematisk översikt drogs slutsatsen att 
bevisen från prekliniska in vivo-försök tyder på att 
ytegenskaperna hos implantat med råa ytor kan ha 
en betydande negativ inverkan på periimplantit-
progressionen [32]. Vidare, i en nyligen genomförd 
långtidsuppföljning av periimplantitbehandlingar 
där man gjort konventionell/resektiv kirurgi och en 
enkel dekontaminering uppvisade implantat med 
rå yta fem gånger högre risk för sjukdomsrecidiv/
progression [33]. För att sätta det i perspektiv: En 
nyligen publicerad systematisk översikt bedöm-
de alla för närvarande tillgängliga prekliniska in 
vivo- och kliniska evidens för implantoplastik, och 
konkluderade att implantoplastik inte verkar vara 
förenat med några anmärkningsvärda mekaniska 
eller biologiska komplikationer på kort till medel-
lång sikt [34]. I fall med kombinerade intraosseösa 
och horisontella defekter bör naturligtvis en kom-
bination av rekonstruktiv och resektiv behandling 
(inklusive implantoplastik vid implantat med rå 

Figur IV a–c. Rekonstruktiv periimplantitbehandling. 
a) Radiologisk och klinisk bild visar avsaknad av ben periimplantärt. 
b) Periimplantär lesion fylld med benersättningsmaterial och täckt med ett membran 
perforerat för att passa implantatets diameter. 
c) Efter en uppföljningsperiod på tolv månader indikerar en röntgenundersökning 
defektfyllnad, och kliniskt ses där inget tecken på inflammation. 

a b c

” Som en del av operationen måste beslut tas 
huru vida det kirurgiska tillvägagångssättet 
ska vara resektivt, rekonstruktivt eller en 
kombination av de båda.” 
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yta) användas. Framgångsrika resultat har i själva 
verket rapporterats i upp till sju år efter en sådan 
kombinerad metod [35] (figur V).

Slutligen: Kirurgisk periimplantitbehandling 
kombineras ofta med systemiska antibiotika i syfte 
att uppnå bättre hantering av kvarvarande biofilm. 
Resultatet av en nyligen genomförd RCT visar dock 
att systemiska antibiotika som komplement till kon-
ventionell periimplantitkirurgi endast ger ytterligare 
kliniska förbättringar när det gäller implantat med 
en rå yta [36]. Systemiska antibiotika ges vanligen 
också vid rekonstruktiva behandlingar, och syftar 
då till infektionskontroll.

Studier rapporterar i allmänhet ett lyckat utfall 
efter kirurgisk behandling av periimplantit för ma-
joriteten av de behandlade implantaten, men den 
långsiktiga stabiliteten i resultatet verkar – som 

förväntat – till stor del vara beroende av stödbe-
handling [11].

STÖDBEHANDLING VID PERIIMPLANTIT 
På samma sätt som behandlingen av parodontit i 
allmänhet bör innehålla en fas av parodontal stöd-
behandling (SPT), bör hanteringen av periimplan-
tära sjukdomar också innefatta periimplantär stöd-
behandling (Supportive Periimplant Treatment, 
SPiT). Övervakning av den periimplantära situa-
tionen och upprätthållande av periimplantär häl-
sa vid implantat med reducerade bennivåer måste 
omfatta individuellt anpassade munhygienprogram 
som syftar till optimal egenvård utförd av patien-
ten [37], ”chair-side”-borttagning av supramuko-
sala beläggningar och polering av åtkomliga im-
plantatytor (figur VI). 

Figur V a–f. Kombinerad 
augmenterande och resektiv 
kirurgi inklusive implanto-
plastik.

a b c

d e f

Figur VI a–c. Stödbehand-
ling av implantat efter 
periimplantär behandling. 
Visualisering genom plack-
färgning och instruktion för 
användning av interdentala 
borstar.

a b c

” En utvärdering 
av patientens 
förmåga och 
vilja att upprätt-
hålla korrekt 
plackkontroll 
bör göras före 
beslutet om 
eventuell reha-
bilitering med 
implantat.” 
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Förebyggande av sjukdom kan vara svårt att uppnå 
och är starkt beroende av prognostiska faktorer på 
både individ- och implantatnivå [33, 38, 39]. Trots 
detta visar studier gällande effekten av stödbehand-
lingsprogram på implantat med en intakt bennivå 
att även om inte en total utläkning av sjukdomen 
uppnås, har SPiT en betydande positiv effekt på bi-
behållandet av den periimplantära bennivån [40]. 
Det är rimligt att anta att detsamma gäller för un-
derhåll av implantat med en reducerad bennivå.

I dagsläget har vi mycket begränsad information 
om effekten av de olika instrument som används, 
och endast få studier jämför olika SPiT-program 
[41]. Översiktsrapporter har slagit fast att majori-
teten av patienterna som deltar i ett SPiT-program 
med regelbunden professionell biofilmsborttag-
ning vid både implantat och tänder inte kommer 
att förlora sina implantat [11].

Eftersom behandling av periimplantära sjuk-
domar är tidskrävande, ibland besvärlig och i viss 
mån oförutsägbar, bör huvudfokus vid fall av bett 
som rehabiliterats med implantat vara att undvika 
att sjukdom över huvud taget utvecklas. Detta in-
kluderar en grundlig bedömning av hela bettet på 
jakt efter områden med obehandlad parodontit 
före implantatinstallationen, eftersom det är känt 
att de påverkar implantatens prognos negativt (fi-
gur VII). Det är kritiskt viktigt att behandling av 
parodontit görs före implantatinstallationen hos 
patienter som är mottagliga (känsliga) för paro-
dontit. En utvärdering av patientens förmåga och 
vilja att upprätthålla korrekt plackkontroll bör gö-
ras före beslutet om eventuell rehabilitering med 
implantat. Dessutom måste lokala faktorer såsom 
benvolym, närhet till anatomiska strukturer och 
mängden tillgänglig keratiniserad slemhinna, vilka 
kan påverka implantatens livslängd, övervägas. Om 
det kortsiktiga eller långsiktiga resultatet hämmas 
av sådana faktorer, bör för patienten lämpligare 
alternativa restorativa lösningar övervägas. Efter 
implantatinstallation och belastning bör patienten 
följa ett strukturerat stödbehandlingsprogram för 
att minimera risken av att periimplantär mukosit 
utvecklas till periimplantit [42].

SAMMANFATTNING
Periimplantit är en plackassocierad sjukdom i väv-
naderna runt tandimplantat och kännetecknas av 
progressiv förlust av implantatstödjande ben. Pe-
riimplantitlesioner tenderar att vara större i storlek 
och progrediera mer aggressivt än parodontitlesio-
ner. Progressiv förlust av implantatstödjande ben på-
verkas av ett antal faktorer, till exempel plack, sam-
tidig parodontal sjukdom och systemisk hälsostatus. 

Det finns ingen ”golden standard” vid behandling 
av periimplantit, men det är fördelaktigt att följa en 
strukturerad plan som liknar behandlingsstegen 
vid behandling av parodontit; undersökning som 
syftar till att hitta de underliggande orsakerna till 

Figur VII. En bedömning 
av hela bettet för att finna 
områden med obehandlad 
inflammation måste utföras 
och ingå som en del i den 
initiala behandlingsplane-
ringen.

sjukdom, icke-kirurgisk behandling, oftast kirurgisk 
behandling och stödbehandling. 

Flera instrument finns att välja på vid icke-kirur-
gisk behandling, men tillgängligheten till implan-
tatytan måste beaktas i varje enskilt fall. Kirurgi 
syftar främst till att ge bättre tillgång till den kon-
taminerade implantatytan för att kunna uppnå ef-
fektiv biofilmsborttagning. Man måste fatta beslut 
huruvida det kirurgiska tillvägagångssättet ska vara 
resektivt, rekonstruktivt eller en kombination av de 
båda. Dessutom måste tillvägagångssättet för yt-
dekontaminering övervägas. Efter operation måste 
patienterna ingå i ett stödbehandlingsprogram för 
att hålla implantaten fria från sjukdom.

ENGLISH SUMMARY
Treatment of peri-implantitis
Odd Carsten Koldsland, Christian Damgaard and 
Andreas Stavropoulos
Tandläkartidningen 2022; 114 (2): 46–52
Peri-implantitis is a plaque-associated disease in 
tissues around dental implants, characterized by 
progressive loss of implant-supporting bone. The 
size of peri-implantitis lesions tend to be larger in 
size and progress more aggressively than periodon-
titis lesions. Progressive loss of implant-supporting 
bone is influenced by a number of factors e.g. pla-
que, concomitant periodontal disease, and syste-
mic health status. There is no golden standard in the 
treatment of peri-implantitis, but it is advantageous 
to follow a structured path similar to the treatment 
steps in periodontal therapy; examination aiming 
to find the underlying causes of disease, non-sur-
gical treatment, surgical treat ment, and supporti-
ve treatment. Several different tools are available 
for non-surgical treatment, but the accessibility of 
the implant surface must be considered in every 
case. Surgery aims primarily to provide better ac-
cess to the contaminated implant surface in order to  
achieve effective biofilm removal. Decisions must 
be made, whether the surgical approach should be 
resective, reconstructive, or a combination thereof. 
Also, the means of surface decontamination must 
be considered. Following surgery patients need to 
be enrolled in a maintenance-program to keep the 
implants free of disease. l
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