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Sammanfattning  

Syftet med studien var att undersöka effekten av användning av laser vid icke-

kirurgisk behandling av peri-implantit. Metoden som användes var en allmän 

litteraturstudie där sökning av vetenskapliga artiklar utfördes i databasen PubMed. 

Litteraturstudiens resultat sammanställdes utifrån 11 vetenskapliga artiklar. 

Resultatet visade inom lasergrupperna att Er:YAG laser, diodlaser, fotodynamisk 

terapi och Nd:YAG laser har en positiv effekt på olika parametrar, men i olika 

grad vid icke-kirurgisk behandling av peri-implantit. Däremot visar 

litteraturstudiens resultat att icke-kirurgisk laserbehandling har likvärdig effekt 

jämfört med andra icke-kirurgiska konventionella behandlingar på olika kliniska 

parametrar. Slutsatsen av litteraturstudien är att resultatet visade att icke-kirurgisk 

laserbehandling har en effekt på olika parametrar vid peri-implantit vilken kan 

likställas med andra icke-kirurgiska behandlingar. Fortsättningsvis behövs mer 

forskning om olika laserbehandlingars effekt vid behandling av peri-implantit.  
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The purpose of the study was to investigate the effect of laser therapy in the non-

surgical treatment of peri-implantitis. The method used was a general literature 

study where the search for scientific articles was performed in the PubMed 

database. The results of the literature study were compiled based on 11 scientific 

articles. The results showed within the laser groups that Er:YAG laser, diode 

laser, photodynamic therapy and Nd: YAG laser have a positive effect on 

different parameters, but to varying degrees in the treatment of peri-implantitis. 

However, non-surgical laser treatment has corresponding effect on various 

parameters as other conventional non-surgical clinical treatments in peri-

implantitis. The conclusion of the literature study is that the result showed that 

non-surgical laser treatment has an effect on various parameters in peri-implantitis 

that corresponds with other non-surgical treatments. Further research is needed on 

the effect of different laser treatments in the treatment of peri-implantitis. 
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1. INTRODUKTION 

1.1 Allmän hälsa och oral hälsa 

Hälsa innebär ett tillstånd av fysisk, psykisk och socialt välbefinnande och inte 

bara frånvaro av sjukdom utan omfattar hela individens livssituation (1). En 

grundläggande del i allmänna hälsan är den orala hälsan då många sjukdomar i 

munhålan kan kopplas till allmänna sjukdomar som exempelvis hjärt- och 

kärlsjukdom, cancer och diabetes (2). Den orala hälsan innefattar förmågan att 

kunna tala, le, smaka, tugga och svälja men även att förmedla olika känslor genom 

ansiktsuttryck utan smärta eller obehag (3). Ohälsosam kost med hög sockerhalt 

eller användning av tobak och alkohol kan bidra till de vanligaste orala 

sjukdomarna som karies och parodontala sjukdomar. De flesta orala sjukdomar 

kan till stor del förebyggas och behandlas i ett tidigt skede (4). I ett sent 

sjukdomsstadie kan tänder däremot förloras och behöva ersättas med 

tandimplantat (5). 

1.2 Tandimplantat 

Vid ersättning av förlorade tänder kan tandimplantat användas och enligt 

Socialstyrelsen installerades 63800 tandimplantat år 2011 där cirka 49% av 

personerna var över 65 år (6). Tandimplantat består av en titanskruv (fixtur), 

distans och krona eller protes. Fixturen opereras in i käkbenet för att motsvara en 

tandrot och distansen utgör kontakten mellan fixturen och konstruktionen som kan 

vara en tandkrona eller protes (7). Tandimplantat fungerar klinisk som en tand 

men vävnaden runt tänder och implantat skiljer sig åt. Vid implantat löper de 

kollagena fibrerna parallellt kring fixturen och fäster inte till fixturens yta 

eftersom rotcement och rothinna saknas. Fixturer består oftast av titan som är 

biokompatibelt vilket innebär en god förmåga att integrera med kroppen, i detta 

fall käkens benvävnad. När en direkt inläkning mellan benvävnad och fixtur sker 

kallas det osseointegrering (8).  
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1.3 Peri-implantär hälsa 

Vid ett friskt tillstånd runt implantat är tandköttet (mukosan) fast i konsistensen 

och uppvisar ingen rodnad, svullnad eller blödning vid sondering. På 

röntgenbilder ska ingen benförlust kring implantatet kunna ses (8), men trots god 

osseointegrering kan implantat utveckla komplikationer som peri-implant mukosit 

och peri-implantit (9, 10). 

1.4 Peri-implant mukosit och peri-implantit 

Den främsta orsaken till sjukdom i vävnaden runt tänder och implantat är 

bakterier. Bakteriebeläggningar i form av plack ansamlas på implantatytan och 

irriterar tandköttet som utvecklar en inflammation i vävnaden runt implantatet, så 

kallad mukosit. Bakteriearter som finns runt tänder och implantat varierar och de 

vanligaste mikroberna som hittats vid tandimplantat med peri-implantit är 

Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia/Prevotella nigrescens och 

Actinobacillus actinomycetemcomitans (11, 12). Peri-implant mukosit 

kännetecknas av blödning vid lätt sondering och/eller pus samt svullen och röd 

mukosa. Det kan observeras ett ökat fickdjup runt implantatet på grund av 

svullnaden. Mukosit är en reversibel sjukdom och antas föregå peri-implantit (13). 

Peri-implantit kännetecknas av blödning och/eller pus vid sondering med ett ökat 

fickdjup i förhållande till tidigare undersökning samt benförlust på röntgen (13). 

Om tidigare röntgenbilder saknas är diagnosen för peri-implantit när bennivån på 

röntgen reducerats ≥3 mm från fixturens skuldra tillsammans med blödning vid 

sondering och fickdjup på ≥6 mm (14). 

1.5 Riskfaktorer vid tandimplantat 

I Sverige registreras information och statistik om befolkningens tandhälsa och 

tandvård i tandhälsoregistret, men uppgifterna om förekomsten av peri-implantit 

är osäkra. Orsaken grundar sig i att personer med tandimplantat inte finns 

definierat i registret, utan begränsas till personer som fått behandling för peri-

implantit (6). I en svensk studie att 45% av patienter som haft tandimplantat i nio 

år hade utvecklat peri-implantit (15) och i en metaanalys framkom att mukosit och 

peri-implantit förekom i 43% och respektive 22% (16). Det finns flera olika 
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riskfaktorer som associeras med peri-implantit. I studier har det redovisats att 

personer med tidigare historia av parodontit (tandlossning) har större risk att 

drabbas av peri-implantit (9, 10) samt att personer som inte gick på parodontal 

stödbehandling hade en signifikant större benförlust än de som gick på 

regelbunden stödbehandling (9). Dålig munhygien visades i en studie vara 

förknippad med förekomsten av peri-implantit där högt plackindex ökade risken 

för peri-implantära sjukdomar (17). Rökning är ytterligare en riskfaktor för att 

drabbas av peri-implantit och personer som röker visar en betydligt större 

benförlust kring implantat (10). Det har även konstaterats att kronor och proteser 

som är cementerade kan öka risken för peri-implantära sjukdomar, jämfört med 

konstruktioner som kan skruvas på distansen på implantatet (18). 

Cementöverskott som finns kvar på implantatet kan uppfattas som ett främmande 

material av kroppen och ansamla bakterier som framkallar en inflammation i 

vävnaden vid implantatet (19), även dålig passform på protetik som inte möjliggör 

rengöring runt konstruktionen kan utgöra en risk att utveckla peri-implantit (20). 

Peri-implantit är en allvarlig sjukdom där progressionen går fortare än vid 

parodontit och kan leda till förlust av implantat om den inte behandlas (21).  

1.6 Behandlingsmetoder vid peri-implantit 

En god oral egenvård är väsentlig efter en implantatinstallation då bristfällig 

munhygien ökar risken för peri-implantit och kan på grund av benförlust leda till 

förlust av fixturen (22). Individuella munhygieninstruktioner ges av 

tandhygienister eller tandläkare som även registrerar plackförekomst och 

kontrollerar tandköttsfickor och blödning. Regelbundna stödbehandlingsbesök 

kan hjälpa patienter att upprätthålla god munhygien patienter med diagnosen 

mukosit som genomgått stödbehandling visade sig ha mindre risk att utveckla 

peri-implantit (23). Stödbehandling är en icke-kirurgisk behandling och innefattar 

mekanisk debridering och rengöring av implantatytor med plast eller titan kyretter 

eller ultraljud med plast, kol- eller metallspets (24, 25). Mekanisk rengöring syftar 

till att eliminera bakteriebeläggning på implantatytor och kan kombineras med 

antiseptika och antibiotika för att förbättra behandlingsresultatet. I en studie 

användes minocyklin (tetracyklin antibiotika) som tilläggsbehandling till 
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mekanisk rengöring och resulterade i reducerat fickdjup och minskad blödning vid 

sondering och ansågs vara fördelaktig vid behandling av peri-implantit (26, 27). 

Samtidigt bör antibiotika användas återhållsamt för att undvika 

resistensutveckling hos bakterier (28). Klorhexidin har en antiseptisk effekt och 

kan användas som tilläggsbehandling vid mekanisk rengöring. Behandling av 

peri-implantära sjukdomar med klorhexidin minskade blödning vid sondering men 

reducerade inte fickdjupet. Klorhexidin munsköljvätska och klorhexidin gel hade 

en begränsad antimikrobiell effekt (27). Användningen av Air-abrasioninstrument 

förekommer som en behandlingsmetod. Med hjälp av lufttryck och puder av 

glycin rengörs implantatytan vilket har visats minska blödning och fickdjup runt 

implantat med mild peri-implantit (29). Vid grav bennedbrytning kan kirurgiska 

behandlingsmetoder krävas. Tandköttet öppnas upp genom lambåkirurgi för att 

komma åt bättre vid rengöring av fixturytorna. Lambåkirurgi kan minska 

fickdjupet runt implantatet likaså blödning och pus vid sondering men desto mer 

benvävnad som förlorats runt fixturen desto sämre möjlighet för läkning vid 

kirurgi. Prognosen blir även sämre för patienter med svårighet att upprätthålla god 

munhygien efter operation (30).  

1.6.1 Laserbehandling 

Laser används inom tandvården både vid icke-kirurgisk och kirurgisk behandling. 

Lasern skjuter ut fotoner i en ljusstråle vilka kan ha effekt på olika vävnadstyper. 

Hårda och mjuka orala vävnader kan absorbera laserns ljus i olika utsträckning 

och beroende på laserns våglängd påverka ytan som bestrålas (31, 32). Inom 

tandvården används laser för att avlägsna sjuk vävnad genom ablation, verka 

blodkoagulerande samt att avdöda bakterier. Laser kan vara ett alternativ som 

behandlingsmetod vid parodontala sjukdomar och peri-implantära sjukdomar. 

Vanliga laservarianter som används inom tandvården är Erbium-doped yttrium 

aluminum garnet laser (Er:YAG laser) eller Erbium/chromium-doped yttrium 

aluminum garnet laser (Er, Cr:YSGG laser) som används för ablation av både 

mjukvävnad såsom mukosan men även hårdvävnad såsom tändernas emalj, 

dentin, benvävnad och dentala material (33). Vävnader består till stor del av 

vatten och vid ablation absorberas laserljuset av vävnaden som i sin tur förångar 
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vattnet. Neodymium-doped yttrium aluminum garnet laser (Nd:YAG laser) och 

Carbon dioxide (CO2 laser) har inte förmågan att abladera hårdvävnad utan lämpar 

sig till mjukvävnad. En annan laser som inriktas på mjukvävnad är diodlasern som 

visats ha koagulerande kapacitet i inflammerad och blödande vävnad, men 

fungerar sämre vid abladering (31, 32). Laserljus med lämplig våglängd kan 

kombineras med en fotoaktiv substans som appliceras på behandlingsområdet och 

metoden benämns som fotodynamisk terapi. Fotoaktiva substanser såsom 

toluidinblått O, metylenblått eller malakitgrönt är färgämnen som absorberar ljus i 

specifika våglängder. Fotoaktiva substanser binder till bakterieceller på vävnaden 

och aktiveras av laserljuset. De fotoaktiva bakteriecellerna bildar fria 

syreradikaler eller singletsyre på cellväggen vid strålning vilket leder till 

bakteriedöd (34, 35).  

1.7 Tandhygienistens roll 

En god munhygien påverkar den orala hälsan positivt och är avgörande för ett 

lyckat behandlingsresultat efter implantatinstallation (36). Tandhygienistens 

uppgift är att bistå patienten med individanpassad information, 

munhygieninstruktion och rekommendera lämpliga hjälpmedel för att underlätta 

rengöring runt implantat. Regelbundna undersökningar av patienter med implantat 

är viktigt för att upprätthålla peri-implantär hälsa. Tandhygienisten tar även 

röntgenbilder för att granska bennivån och upptäcka eventuell bennedbrytning. 

Vid varje undersökning kontrollerar tandhygienisten fickdjup och vävnad runt 

implantaten (37). Tandhygienister utför icke-kirurgisk behandling och avlägsnar 

vanligtvis plack och tandsten runt fixturer med kyretter i plast eller titan samt med 

ultraljud. Laserbehandling är ytterligare en behandlingsmetod som kan användas 

för att avlägsna såväl plack som tandsten runt fixturer. Eftersom fixturer är 

försedda med gängor och ofta har en rå yta kan de vara svåra att rengöra 

mekaniskt. Det kan därför vara betydelsefullt för tandhygienister att få kunskap 

om laserbehandling vid peri-implantit och om det är ett alternativ till 

konventionell behandling för att rengöra implantatytor.  
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2. SYFTE 
Syftet med studien var att undersöka effekten av användning av laser vid icke-

kirurgisk behandling av peri-implantit. 

3. METOD OCH MATERIAL 
Denna studie utförs som en allmän litteraturstudie, vilket avser att beskriva och 

redogöra för kunskapsläget inom ett specifikt område med hjälp av vetenskapliga 

artiklar (38). 

3.1 Sökstrategi 

Artikelsökning till litteraturstudien utfördes i databasen PubMed som är en 

medicinsk databas för artiklar inom medicin, omvårdnad och odontologi. För att 

få fram artiklar gjordes två blocksökningar. Sökorden som användes i 

blocksökningen var “peri-implantitis (MeSH)”, “peri implantitis”, 

“periimplantitis”, “laser therapy (MeSH)” och “laser treatment”. Sökorden i 

respektive block kombinerades med sökoperatören OR och de båda 

blocksökningarna kopplades ihop med sökoperatören AND (Figur 1). 

Begränsningar som användes var “Humans”, “Clinical trial” och “English”. En 

tidsbegränsning mellan 20060101 - 20211031 utfördes och resulterade 

sammanlagt i 20 vetenskapliga artiklar.  

  

Inklusionskriterierna för denna litteraturstudie var kliniska studier utförda på 

människor samt studier som använde laser vid behandling av peri-implantit. 

Exklusionskriterierna var fallstudier, studier som handlar om laserbehandling vid 

mukosit utan att beröra peri-implantit och studier som utförde laserbehandling i 

kombination med kirurgi. 

3.2 Urval 

Urvalet utfördes i två steg. I första steget lästes samtliga titlar och abstrakt (n=20) 

för att avgöra vilka som skulle läsas i fulltext. En artikel var inte tillgänglig i 

fulltext och beställdes via Kristianstads Högskolans bibliotek. Utifrån inklusions- 

och exklusionskriterierna exkluderades artiklar som handlade om laserbehandling 
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vid mukosit (n=4) och artiklar som utförde laserbehandling i kombination med 

kirurgi (n=6). I andra steget lästes de kvarvarande (n=10) artiklarna i fulltext där 

ytterligare en artikel exkluderades (n=1) som var en fallstudie. Slutligen 

inkluderades 9 artiklar i denna litteraturstudie. 

 

Referenslistorna i de nio vetenskapliga artiklarna granskades manuellt genom 

läsning av titlar. I de nio vetenskapliga artiklarnas referenslistor fanns det totalt 

368 referenser. Vetenskapliga artiklar vars titel inte uppfyllde 

inklusionskriterierna exkluderades (n=340). Totalt valdes 28 vetenskapliga 

artiklar som söktes upp i PubMed och deras abstrakt lästes. Av de 28 artiklarna 

exkluderades artiklar enligt följande; äldre än 15 år (n=13), utförde 

laserbehandling i kombination med kirurgi (n=2), reviewartiklar (n=4), 

laserbehandling utförd på hund (n=1), artiklar som redan inkluderats i 

litteraturstudien (n=3), artiklar som inte var tillgängliga (n=1), artiklar där 

laserteknik jämfördes med annan laserteknik (n=1) och artiklar där resultatet 

presenteras som en sammanställning av både mukosit och peri-implantit som en 

grupp (n=1). Två artiklar kvarstod vilka inkluderades i studien. 
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Figur 1. Sökschema PubMed 

Datum Sökning 

nr 

Namn på block Sökord och boelsk 

operator (AND, OR) 

Typ av 

sökning  

Antal 

träffar 

31/10 

2021 

1 Peri-implantit Peri-implantitis MeSH 3299 

OR  

Peri implantitis Fritext 

OR  

Periimplantitis Fritext 

31/10 

2021 

2 Laserbehandling Laser therapy MeSH 142632 

OR  

Laser treatment Fritext 

31/10 

2021 

3  #1 AND #2  298 

  

  

Begränsningar: Humans, clinical trial, English, publicerade senaste           20 

15 åren.   

Exkluderade efter titel och abstrakt 

 

10  

Exkluderade efter läsning i fulltext 

 

1 

Inkluderade i studien 

 

9 

  

17/1 2022 Manuell sökning 368 

Exkluderade efter titel 340 

Exkluderade efter abstrakt 26 

Inkluderade i studien 2 

4. ETISKA ASPEKTER 
Alla vetenskapliga artiklar som inkluderats i litteraturstudien var publicerade och 

därmed offentligt material. Samtliga artiklar är etiskt granskade och godkända av 

etisk kommitté och innehållet i artiklarna studerades objektivt utan förvrängning 

av innehållet. 
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5. RESULTAT 
Resultatet sammanställdes av 11 vetenskapliga artiklar som utfört en klinisk 

undersökning på människor. Samtliga inkluderade studier är randomiserade 

kontrollerade studier (RCT) som är utförda i USA, Saudiarabien, Sverige, Kina, 

Schweiz, Italien, Tyskland och Turkiet. Studierna använder olika typer av 

laserbehandling för att behandla peri-implantit icke-kirurgiskt och jämförs med 

olika konventionella behandlingar. Resultaten presenteras under rubriker indelade 

efter fyra olika lasrar som behandlingsmetoder; Er:YAG laser (n=3), diodlaser 

(n=2), fotodynamisk terapi (n=5) och Nd:YAG laser (n=1) (tabell 1). Kliniska 

parametrar som undersökts är plackförekomst, BOP (blödning vid sondering), 

fickdjup, klinisk fästenivå (CAL), bennivå på röntgen och bakterieförekomst. I 

text redovisas skillnader mellan lasergruppen och kontrollgruppen. I tabellerna 

redovisas skillnaderna inom lasergruppen respektive inom kontrollgruppen från 

studie start till studie slut.  

 

Tabell 1. Översiktstabell av studierna som inkluderades i litteraturstudien. 
Författare/referens Er: YAG Diodlaser Fotodynamisk 

terapi 

Nd: YAG 

Almohareb et al. 2020 (46) 

 

  X  

Alqahtani et al. 2020 (43) 

 

 X   

Arisan et al. 2015 (42)  

 

 X   

Bassetti et al. 2014 (44) 

 

  X  

Persson et al. 2011 (41) 

 

X    

Renvert et al. 2010 (40) X    

Romeo et al 2016 (47) 

 

  X  

Schwartz et al. 2006 (39) 

 

X    

Schär et al. 2012 (48)   X  

Strauss et al. 2021 (49) 

 

   X 

Wang et al. 2019 (45) 

 

  X  
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5.1 Er: YAG laser 

I en studie av Schwarz et al. (2006) (39) var syftet att undersöka patienter med 

moderat och avancerad peri-implantit efter icke-kirurgisk behandling med Er: 

YAG laser. Moderat peri-implantit definierades som marginalbenförlust på 

röntgen <30% av implantatlängden, 4–6 mm fickdjup samt blödning och pus vid 

sondering. Avancerad peri-implantit definierades som marginalbenförlust på 

röntgen >30% av implantatlängden, fickdjup >7mm samt blödning och pus vid 

sondering. Vid studie start utfördes professionell tandrengöring och 

munhygieninstruktion. Patienterna behandlades antingen med Er: YAG laser eller 

mekanisk debridering med plastkyrett och klorhexidin digluconate 0,2%. Under 

samtliga uppföljningsperioder utfördes professionell tandrengöring och 

munhygieninstruktion. Vid 3 månader respektive 6 månader efter studie start var 

BOP reduktionen signifikant högre i lasergruppen jämfört med kontrollgruppen 

vid moderat peri-implantit (p<0,01) liksom vid avancerad peri-implantit (p<0,05). 

Varken fickdjupsreduktion eller CAL vid 3, 6 och 12 månader visade någon 

statistiskt signifikant skillnad, vid moderat eller avancerad peri-implantit, mellan 

laser gruppen och kontrollgruppen (NS). Resultaten av kliniska parametrar inom 

lasergruppen respektive kontrollgruppen presenteras i tabell 2. 

 

Tabell 2. Kliniska parametrar vid behandling med Er: YAG laser eller mekanisk 

debridering och klorhexidin digluconate 0,2% inom grupperna från studie start till 

studie slut. 
Parameter Studiens längd Lasergrupp Kontrollgrupp            

 

  Moderat    Avancerad Moderat   Avancerad 

BOP (%) Bl 

12 mån 

    92               85 

    33               65 
 

     82             99 

     50             68 

PD (mm) Bl 

12 mån 

4,6±0,9        5,9±0,9 

4,1±0,4*      5,5±0,6* 

  4,5±0,8      6,0±1,3 

  4,3±0,5*    5,6±0,9* 

PI (%) Bl 

12 mån 

    -                   -        -                - 

CAL (mm) Bl 

12 mån 

5,3±1,0         6,5±1,2 

5,0±0,7         6,3±1,1 

  5,1±1,0      6,6±1,4 

  5,0±0,9      6,3±1,1 

Baseline (Bl), blödning vid sondering (BOP), fickdjup (PD), plackförekomst (PI),  

klinisk fästenivå (CAL), ej redovisat (-), statistiskt signifikant inom respektive grupp p<0,05 (*). 
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I Renvert et al. (2010) (40) studie var syftet att tillämpa icke-kirurgisk 

laserbehandling med Er: YAG eller air-abrasiv behandling för att jämföra 

behandlingseffekten hos individer med avancerad peri-implantit. Peri-implantit 

definierades som benförlust >3 mm på röntgen och fickdjup >5 mm samt blödning 

och/eller pus vid sondering. Studiens resultat redovisas på implantatnivå där totalt 

55 implantat behandlades. Laser gruppens implantat bestrålades med Er: YAG 

laser och kontrollgruppens implantat blästrades med Perio-flow. Vid varje 

uppföljning fick patienterna munhygieninstruktioner. Vid 6 månader hade 18% av 

implantaten synligt plack i laser gruppen och i kontrollgruppen var motsvarande 

siffra 11% (p<0,05). För BOP fanns det ingen signifikant skillnad mellan 

grupperna vid 6 månader (p=0,22). Gällande fickdjupet på implantatnivå visades 

ingen signifikant skillnad mellan laser gruppen och kontrollgruppen vid 6 

månader (p=0,55). Vid 6 månader sågs en benförlust på röntgen vid fixturerna i 

laser gruppen −0,3 mm (SD ± 0,9) och i kontrollgruppen -0,1mm (SD ±0,8) 

(p=0,42).  

 

Persson et al. (2011) (41) genomförde en mikrobiologisk analys på den 

patientgrupp som ingick i studien av Renvert et al. (2010) (40). Syfte var att 

undersöka kliniska och mikrobiologiska effekter av icke-kirurgisk behandling 

med Er: YAG laser eller air-abrasiv behandling. Peri-implantit definierades som 

benförlust >2 mm på röntgen och fickdjup >5 mm samt blödning och/eller pus vid 

sondering. Patienternas implantatytor i lasergruppen bestrålades med Er: YAG 

laser och kontrollgruppen implantat blästrades med Perio-flow. Före och efter 

behandlingarna togs bakterieprov från den djupaste tandköttsfickan vid 

implantaten. Resultatet visade en månad efter behandling en statistisk signifikant 

reducering av bakteriearterna Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus 

och Staphylococcus anaerobius i kontrollgruppen (p<0,001) och efter 1 månad i 

lasergruppen konstaterades en reducering av bakteriearterna Fusobacterium 

nucleatum    nucleatum (p=0,002) och Fusobacterium nucleatum 

naviforme (p=0,002). Vid 6 månader hade antalet av de flesta bakteriearterna ökat 

inom respektive grupp (NS) (tabell 3). Vid 6 månader kunde inga statistiskt 

signifikanta skillnader mellan grupperna för någon bakterieart påvisas. Resultaten 
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av bakteriearter inom lasergruppen respektive kontrollgruppen presenteras i tabell 

3. 

 

Tabell 3. Procent bakteriearter vid behandling med Er:YAG laser eller air-

abrasive (kontrollgruppen) inom respektive grupp från studie start till studie slut. 
Bakterieart Studiens längd Lasergruppen (%) Kontrollgruppen (%) 

Fusobacterium 

nucleatum  nucleatum 

Bl 

6mån 

        11,3 

26,7 (NS) 

             13,3 

    25,0 (NS) 

Porphyromonas 

gingivalis 

Bl 

6mån 

          5,9 

13,5 (NS) 

                3,2 

     18,2 (NS) 

Pseudomonas 
aeruginosa 

Bl 
6mån 

        13,2 
19,2 (NS) 

              28,9 

     18,2 (NS) 

Staphylococcus 

anaerobius 

Bl 

6mån 

         0,0 

8,9 (NS) 

               2,2 

     9,1 (NS) 

Staphylococcus aureus Bl 

6mån 

        11,3 

11,1 (NS) 

             17,8  

     4,5 (NS) 

Fusobacterium 

nucleatum naviforme  

Bl 

6 mån 

- - 

Baseline (Bl), ej statistiskt signifikant inom respektive grupp (NS). 

5.2 Diodlaser 

I en studie av Arisan et al. (2015) (42) var syftet att undersöka tilläggseffekten av 

diodlaser vid debridering under icke-kirurgisk behandling. Peri-implantit 

definierades som marginell benförlust <3 mm, fickdjup 4–6 mm samt blödning 

och/eller pus vid sondering. Behandlingen utfördes på patienter med mild till 

moderat peri-implantit. Patienterna behandlades genom mekanisk debridering och 

diodlaser eller endast mekanisk debridering med plastkyrett. Resultatet visade 

efter 1 månad ingen statistisk signifikant skillnad i reducering av plackförekomst 

mellan laser gruppen och kontrollgruppen (p=0,745). Ingen statistisk signifikant 

skillnad i fickdjup vid månad 1 och 6 konstaterades mellan laser gruppen och 

kontrollgruppen (p-värde saknas). Efter 6 månader konstaterades att laser gruppen 

hade en statistisk signifikant ökad benförlust jämfört med kontrollgruppen 

(p=0,0013). Resultaten av kliniska parametrar inom lasergruppen respektive 

kontrollgruppen presenteras i tabell 4. 
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Tabell 4. Kliniska parametrar vid behandling med diodlaser eller mekanisk 

debridering inom grupperna från studie start till studie slut. 
Parameter Studiens längd Lasergrupp Kontrollgrupp 

BOP (%) Bl 

6mån 

100 

95,8 

100 

100 

PD (mm) Bl 

6mån 

5,37 

  5,08* 

5,17 

  4,71* 

PI (%) Bl 

6mån 

91,7 

   54,2* 

91,7 

   41,7* 

MBL 

(medelvärde±SD) 

Bl 

6mån 

2,13±0,47 

  2,79±0,48* 

2,35±0,56 

2,63±0,53 
Baseline (Bl), blödning vid sondering (BOP), fickdjup (PD), plackförekomst (PI), marginell 

benförlust (MBL), statistiskt signifikant inom respektive grupp p<0,001 (*). 

  

 

Alqahtani et al. (2020) (43) genomförde en studie med syftet att bedöma effekten 

av mekanisk debridering med och utan diodlaser vid icke-kirurgisk behandling av 

peri-implantit. Peri-implantit definierades som benförlust på minst 3 mm, fickdjup 

på >4 mm samt blödning vid sondering >30%. Patienterna behandlades antingen 

genom mekanisk debridering med plastkyrett eller mekanisk debridering med 

diodlaser. Dag två och sju efter behandling bestrålades fixturerna igen i 

lasergruppen. Resultatet visade vid 3 och 6 månader efter behandling en statistisk 

signifikant större reducering av plackförekomst (p<0,05), BOP (p<0,05) och 

fickdjup (p<0,05) i laser gruppen jämfört med kontrollgruppen. Gällande 

benresorption konstaterades ingen statistisk signifikant skillnad mellan grupperna 

efter 6 månader (p-värde saknas). Resultaten av kliniska parametrar inom 

lasergruppen respektive kontrollgruppen presenteras i tabell 5. 
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Tabell 5. Kliniska parametrar vid behandling med diodlaser och mekanisk 

debridering eller endast mekanisk debridering inom grupperna från studie start till 

studie slut. 
Parameter Studiens längd Lasergrupp Kontrollgrupp 

BOP (%) Bl 

6mån 

               69 

   25* 

63 

52 

PD (mm) Bl 

6mån 

                5 

  1,8* 

5,1 

4,8 

PI (%) Bl 

6mån 

               60 

   23* 

52 

44 

CBR (mm) Bl 

6mån 

4,6 

4,5 

4,5 

4,4 
Baseline (Bl), blödning vid sondering (BOP), fickdjup (PD), plackförekomst (PI), benresorption 

(CBR), statistiskt signifikant inom respektive grupp p<0,05 (*). 

 

5.3 Fotodynamisk terapi 

Bassetti et al. (2014) (44) genomförde en studie med syfte att jämföra kliniska och 

mikrobiologiska effekter vid icke-kirurgisk behandling av initial peri-implantit 

med fotodynamisk terapi eller minocykline HCI mikrosfärer som tillägg. Peri-

implantit definierades som marginell benförlust på röntgen 0,5–2 mm, fickdjup på 

4-6 mm samt blödning vid sondering vid >1 implantatyta. Alla implantat 

debriderades mekaniskt med titankrytter och luftpolering med glycinpuder 

användes för att avlägsna biofilm under tandköttskanten. I lasergruppen 

applicerades fotoaktiv substans fenotiazinklorid i tandköttsfickorna vid 

implantaten som sedan spolades med 3% väteperoxid och därefter bestrålades 

med diodlaser. Efter en vecka upprepades fotodynamisk terapi och 

munhygieninstruktion. I kontrollgruppen spolades tandköttsfickorna vid 

implantaten med 3% väteperoxid, därefter applicerades minocykline HCI 

mikrosfärer. Studiens resultat redovisas på implantatnivå. Resultatet visade ingen 

statistisk signifikant skillnad mellan laser gruppen och kontrollgruppen i 

plackförekomst efter 12 månader (p>0,5). Det konstaterades ingen statistisk 

signifikant skillnad i BOP och fickdjup mellan lasergruppen och kontrollgruppen 

9 respektive 12 månader efter behandling (p>0,05). Mellan lasergruppen och 

kontrollgruppen visades ingen statistisk signifikant skillnad i CAL vid 3, 6, 9 och 

12 månader efter behandling (p>0,05). Plackförekomst, fickdjup och BOP 

reducerades signifikant inom kontrollgruppen vid 12 månader. Kliniska 
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parametrar inom lasergruppen respektive kontrollgruppen presenteras i tabell 6. 

Gällande bakteriearterna konstaterades ingen statistisk signifikant skillnad mellan 

laser gruppen och kontrollgruppen vid 3, 6 och 12 månader (p-värde saknas). 

Resultaten av bakteriearter inom lasergruppen respektive kontrollgruppen 

presenteras tabell 7. 

 

Tabell 6. Kliniska parametrar vid behandling med fotodynamisk terapi eller 

minocykline HCI mikrosfärer inom grupperna från studie start till studie slut. 
Parameter Studiens längd Lasergrupp Kontrollgrupp 

BOP () Bl 

12mån 

4,03±1,66 

  1,74±1,37* 

4,41±1,47 

  1,55±1,26*   

PD (mm) Bl 

12mån 

4,39±0,55 

4,08±0,81 

4,39±0,77 

  3,83±0,85* 

PI (medelvärde) Bl 

12mån 

0,13±0,21 

0,01±0,04 

0,21±0,27 

  0,00±0,00* 

CAL (mm) Bl 

12mån 

2,66±0,73 

2,58±0,94 

2,72±0,72 

2,41±0,70 
Baseline (Bl), blödning vid sondering (BOP), medelvärde för antal ytor på implantaten med 

blödning (), fickdjup (PD), plackförekomst (PI), klinisk fästevinst (CAL), statistiskt signifikant 

inom respektive grupp p<0,05 (*). 
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Tabell 7. Procent bakteriearter vid behandling med fotodynamisk terapi eller 

minocykline HCI mikrosfärer inom grupperna från studie start till studie slut. 
Bakterieart Studiens längd Lasergrupp Kontrollgrupp 

Porphyromonas 

gingivalis 

Bl 

12mån 

10 

0 

25 

 5* 

Tannerella forsythia 

 

Bl 

12mån 

20 

11 

30 

  10* 

T. denticola 

 

Bl 

12mån 

10 

5 

15 

 5* 

Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans 

Bl 

12mån 

5 

0 

10 

0 

Prevotella intermedia 

 

Bl 

12mån 

10 

11 

0 

0 

Campylobacter rectus 

 

Bl 

12mån 

15 

11 

15 

 0* 

Fusobacterium 

nucleatum 

Bl 

12mån 

45 

  11* 

60 

 15* 

Capnocytophaga 

gingivalis 

Bl 

12mån 

5 

11 

25 

10 

Parvimonas micra Bl 

12mån 

15 

0 

25 

10 

Eubacterium nodatum Bl 

12mån 

0 

0 

15 

0 

Eikenella corrodens Bl 

12mån 

20 

11 

35 

 5* 
Baseline (Bl), statistiskt signifikant inom respektive grupp p<0,05 (*).  

 

I en studie av Wang et al. (2019) (45) var syftet att undersöka effekten och 

säkerheten av fotodynamisk terapi som behandling på patienter med peri-

implantit. Peri-implantit definierades som benförlust på röntgen, fickdjup >6mm 

samt blödning och pus vid sondering. Patienternas implantat i lasergruppen och 

kontrollgruppen blästrades först med glycinpuder. Därefter applicerades den 

fotoaktiva substansen toluidine blå i tandköttsfickan runt implantaten i 

lasergruppen. Efter tre minuters infärgning användes sterilt vatten för att avlägsna 

överflödigt färgämne. Implantatytorna bestrålades sedan med diodlaser. I 

kontrollgruppen tvättades implantatytan med 0,9% koksaltlösning. Resultatet 

visade 1 månad efter behandling ingen statistisk signifikant skillnad i 

plackförekomst mellan lasergruppen och kontrollgruppen (p>0,999), däremot vid 

3 och 6 månader efter behandling reducerades plackförekomsten statistiskt 
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signifikant i laser gruppen jämfört med kontrollgruppen (p<0,001). Efter 1 månad 

var fickdjupet statistisk signifikant djupare i lasergruppen jämfört med 

kontrollgruppen medan 3 och 6 månader efter behandling visade fickdjupet 

statistisk signifikant reducering i lasergruppen jämfört med kontrollgruppen 

(p<0,001). En statistisk signifikant förbättring av BOP och CAL konstaterades i 

lasergruppen jämfört med kontrollgruppen vid studiens slut (p<0,05).  Resultaten 

av kliniska parametrar inom lasergruppen respektive kontrollgruppen presenteras i 

tabell 8. 

 

Tabell 8. Kliniska parametrar vid behandling med fotodynamisk terapi eller 

koksaltlösning inom grupperna från studie start till studie slut. 
Parameter Studiens längd Lasergrupp Kontrollgrupp 

BOP (%) Bl 

6mån 

100 

  4,6* 

100 

100 

PD (mm) Bl 

6mån 

4,93±1,07 

  3,06±0,29* 

6,3±0,7 

  5,2±0,5* 

PI (%) Bl 

6mån 

100 

 72,3  

100 

100   

CAL Bl 

6mån 

1,85±0,86 

1,32±0,43 

1,49±0,67 

1,49±0,67 
Baseline (Bl), blödning vid sondering (BOP), fickdjup (PD), plackförekomst (PI), klinisk fästenivå 

(CAL), statistiskt signifikant inom respektive grupp p<0,05 (*). 

 

 

I studien av Almohareb et al. (2020) (46) var syftet att utvärdera effekten av 

fotodynamisk terapi som ett komplement till mekanisk debridering vid behandling 

av svår peri-implantit med abscess. Peri-implantit definierades som benförlust >3 

mm, fickdjup >6 mm vid minst ett implantat, blödning och/eller pus vid sondering 

samt klinisk fästeförlust på <3 mm. Mekanisk debridering med ultraljud utfördes 

på implantaten och patienterna fick munhygieninstruktion. I lasergruppen 

applicerades den fotoaktiva substansen metylenblått runt implantaten för att sedan 

strålbehandlas med diodlaser. I kontrollgruppen fick patienterna amoxicillin 

antibiotika som tillägg tre gånger om dagen under sju dagar samt uppmanades 

patienterna att skölja med klorhexidin munsköljning 0,12% två gånger om dagen.  

Resultatet visade efter 12 månader en statistisk signifikant förbättring av BOP i 

laser gruppen jämfört med kontrollgruppen (p-värde saknas). Resultaten av 

kliniska parametrar inom lasergruppen respektive kontrollgruppen presenteras i 
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tabell 9. Gällande bakteriearter konstaterades en statistisk signifikant skillnad 

mellan laser gruppen och kontrollgruppen för Porphyromonas gingivalis (p<0,05). 

Resultaten av bakteriearter inom lasergruppen respektive kontrollgruppen 

presenteras i tabell 10. 

 

Tabell 9. Kliniska parametrar vid behandling med fotodynamisk terapi eller 

amoxicillin antibiotika inom grupperna från studie start till studie slut. 
Parameter Studiens längd Lasergrupp Kontrollgrupp 

BOP (%) Bl 

12mån 

45,3±14,8 

        18,6±7,9* 

43,8±13,9 

25,7±8,1* 

PD (mm) Bl 

12mån 

5,2±2,0 

3,8±0,9* 

         5,4±2,1 

  4,1±1,0* 

PI (%) Bl 

12mån 

        38,6±9,5 

        25,6±8,0* 

41,2±11,7 

27,1±9,3* 

Baseline (Bl), blödning vid sondering (BOP), fickdjup (PD), plackförekomst (PI), statistiskt 

signifikant p<0,05 (*). 

 

 

Tabell 10. Reducering av olika kolonibildande bakteriearter (Cfu/ml) före och 

efter behandling med fotodynamisk terapi eller amoxicillin antibiotika inom 

grupperna. 
Bakterieart Studiens längd Lasergrupp Kontrollgrupp 

Porphyromonas 

gingivalis 

Bl 

12mån 

5,73±1,12 

4,67±1,44 
5,29±1,64 

4,84±1,35 

Treponema 

denticola 

Bl 

12mån 

4,19±1,92 

3,75±1,70 
4,54±1,08 

3,96±1,88 

Tannerella 

forsythia 

Bl 

12mån 

4,22±1,73 

3,33±1,74 
4,46±1,21 

3,86±1,89 
Baseline (Bl). 

 

 

I studien av Romeo et al. (2016) (47) var syftet att bedöma effekten av 

fotodynamisk terapi i jämförelse med konventionell behandling av peri-implantit. 

Peri-implantit definierades vid fickdjup på >4mm, blödning vid sondering och pus 

samt plackindex >40%. Patienternas implantat i lasergruppen och kontrollgruppen 

blästrades med glycinpuder samt debriderades med kolfiberkyrett. I lasergruppen 

applicerades därefter metylenblått i tandköttsfickorna runt implantaten som sedan 

sköljdes bort och implantaten bestrålades sedan med diodlaser. Patienterna fick 

munhygieninformation och instruktion. Resultatet visade ingen statistisk 

signifikant skillnad i plackförekomst efter 6 månader mellan lasergruppen och 
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kontrollgruppen (p-värde saknas). Lasergruppens medelvärde på fickdjup vid 6 

månader var 2 mm jämfört med kontrollgruppen där medelvärdet för fickdjup var 

3 mm (p-värde saknas). Resultaten av kliniska parametrar inom lasergruppen 

respektive kontrollgruppen presenteras i tabell 11.  

 

Tabell 11. Kliniska parametrar vid behandling med fotodynamisk terapi eller 

mekanisk debridering inom grupperna från studie start till studie slut. 
Parametrar Studiens längd Lasergrupp Kontrollgrupp 

BOP (%) Bl 

6 mån 

100 

0 

100 

10 

PD (mm) Bl 

6 mån 

5 

2 

5 

3 

PI (%) Bl 

6 mån 

60 

17 

62 

25 
Baseline (Bl) 

 

I studien av Schär et al. (2012) (48) var syftet att jämföra kliniska effekter av 

tilläggsbehandling med fotodynamisk terapi eller antibiotika vid icke-kirurgisk 

behandling av peri-implantit. Peri-implantit definierades som benförlust på 

röntgen 0,5-2mm efter implantatinstallation, fickdjup på 4-6mm samt blödning 

vid sondering. På samtliga implantat utfördes mekanisk debridering med titan 

kyrette och blästrades med glycinpuder. I lasergruppen applicerades fotoaktiv 

substans (fenotiazinklorid) i tandköttsfickorna vid implantaten och sköljdes sedan 

med 3% väteperoxid. Därefter bestrålades implantaten. Fotodynamisk terapi 

upprepades efter en vecka. I kontrollgruppen sköljdes tandköttsfickorna vid 

implantaten med 3% väteperoxid och därefter applicerades minocykline HCI 

mikrosfärer. Vid varje uppföljning fick patienterna munhygieninformation och 

instruktion. Resultatet visade ingen statistisk signifikant skillnad i plackförekomst 

mellan lasergruppen och kontrollgruppen efter 3 månader (p>0,05), däremot efter 

6 månader visades en statistisk signifikant skillnad i plackförekomst mellan 

lasergruppen och kontrollgruppen (p-värde saknas). Ingen statistisk signifikant 

skillnad i BOP konstaterades efter 6 månader mellan lasergruppen och 

kontrollgruppen (p>0,05). Vid 3 och 6 månader visades ingen statistisk signifikant 

skillnad mellan grupperna i fickdjup (p>0,05) och CAL (p>0,05). Vid 6 månader 

konstaterades en signifikant reducering av plackförekomst, BOP och fickdjup 
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inom lasergruppen och kontrollgruppen. Ingen signifikant reducering sågs av 

CAL inom grupperna (tabell 12). 

 

Tabell 12. Kliniska parametrar vid behandling med fotodynamisk terapi eller 

mekanisk debridering och minocykline HCI mikrosfärer inom grupperna från 

studie start till studie slut. 

Baseline (Bl), statistisk signifikant inom respektive grupp p<0,05 (*). 

5.4 Nd:YAG laser 

I studien av Strauss et al. (2021) (49) var syftet att undersöka effekten av Nd: 

YAG laserbehandling på peri-implantit. Peri-implantit definierades som 

benförlust på röntgen från implantatinstallation, fickdjup på >4 mm med blödning 

och/eller pus vid sondering. Patienterna delades upp i en lasergrupp och en 

kontrollgrupp. I båda grupperna debriderades implantaten med ultraljud och 

sköljdes med en lösning bestående av sterilt vatten och klorhexidin. I lasergruppen 

bestrålades därefter implantaten med Nd:YAG laser två gånger. Studiens resultat 

redovisas på implantatnivå. Resultatet visade större fickdjupsreducering i 

lasergruppen jämfört med kontrollgruppen efter 12 månader, däremot 

konstaterades ingen statistisk signifikant skillnad i fickdjupsreducering mellan 

grupperna (p=0,380). Större reducering av BOP konstaterades i lasergruppen 

jämfört med kontrollgruppen efter 12 månader (p-värde saknas). Resultaten av 

kliniska parametrar inom lasergrupp respektive kontrollgrupp presenteras i tabell 

13. 

  

 

 

Parameter Studiens längd Lasergrupp Kontrollgrupp 

BOP Bl 

6mån 

4,03±1,66 

  1,51±1,41* 

4,41±1,47 

  2,10±1,55* 

PD Bl 

6mån 

4,19±0,55 

  3,83±0,58* 

4,39±0,77 

  3,90±0,78* 

PI Bl 

6mån 

0,13±0,21 

  0,00±0,00* 

0,21±0,27 

  0,03±0,15* 

CAL Bl 

6mån 

2,66±0,73 

2,50±0,77 

2,72±0,72 

2,53±0,65 
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Tabell 13. Kliniska parametrar vid behandling med Nd:YAG laser inom 

grupperna från studie start till studie slut. 
Parameter Studiens längd Lasergrupp Kontrollgrupp 

BOP (%) Bl 

12mån 

100 

10 

80 

33 

PD (mm) Bl 

12mån 

 6,51 

 4,61 

5,34 

3,99 

RBL (mm) Bl 

12mån 

 4,22 

 3,80 

2,86 

2,61 
Baseline (Bl), blödning vid sondering (BOP), fickdjup (PD), bennivå på röntgen (RBL). 

 

6. DISKUSSION  

6.1 Metoddiskussion 

Studien utfördes som en allmän litteraturstudie för att få en aktuell överblick inom 

forskningsområdet. Denna litteraturstudie undersökte effekten av olika typer av 

laser vid behandling av peri-implantit. Om syftet i stället skulle varit att undersöka 

effekten av endast en lasertyp vid behandling av peri-implantit hade möjligtvis 

resultatet blivit mer rättvist över hur effektiv den specifika lasertypen är, men det 

hade givit för få artiklar. Litteratursökningen utfördes i databasen PubMed 

eftersom det är en av de största databaserna som innehåller artiklar inom det 

medicinska området (50). Ytterligare artikelsökningar hade kunnat utföras i andra 

databaser som kunde resultera i fler relevanta artiklar. De huvudsakliga sökorden 

som användes var peri-implantitis (MeSH) och laser therapy (MeSH). Till varje 

MeSH-sökord tillades fritextord (periimplantitis, peri implantitis, laser treatment) 

som ökade chansen att hitta fler artiklar inom forskningsområdet vilket kan anses 

som en styrka.  

 

Sökningen resulterade i 20 träffar efter begränsningarna “Humans”, “Clinical 

trial” och “English” med en tidsbegränsning på 15 år. Ett antal faktorer kan ha 

påverkat litteraturstudiens resultat som till exempel begränsningen “English” 

vilket kan ha resulterat i att viktig information fallit bort på grund av att artiklar på 

andra språk än engelska kunde ha varit värdefulla. Begränsningen “Clinical trial” 

behövdes för att få fram in vivo studier det vill säga studier utförda på människor, 
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men kan ha resulterat i att andra artiklar med värdefull information fallit bort. 

Tidsbegränsning på 15 år var nödvändig för att få fram tillräckligt med artiklar till 

litteraturstudien men kan räknas som en svaghet eftersom den långa 

tidsintervallen kanske inte representerar hur laserbehandling utförs idag. Utan 

samtliga begränsningar hade däremot sökresultatet blivit större och mindre 

överskådligt.  

 

För att utöka antalet artiklar och på så sätt stärka litteraturstudiens resultat 

utfördes en manuell sökning genom att granska referenslistorna i de artiklarna 

som inkluderades i resultatet. Genom denna manuella sökning inkluderades 

ytterligare två artiklar som uppfyllde studiens inklusions och exklusionskriterier.  

I samtliga av artiklarnas resultat presenterades resultatet som en jämförelse mellan 

grupper som fick olika behandlingar där artiklarnas design skiljer sig genom sättet 

att analysera och redovisa resultaten. I vissa artiklar redovisas resultaten på 

patientnivå och i andra på implantatnivå. Detta gjorde det svårt att tolka och 

jämföra resultaten. Artiklar som inkluderades hade även ett fåtal antal deltagare 

vilket försvårade generalisering och kan räknas som en svaghet i litteraturstudien. 

 

Implantatinstallation har blivit allt vanligare i olika delar av världen och med 

tanke på att de inkluderade artiklarna är genomförda i olika länder medför detta ett 

mångsidigt resultat vilket styrker litteraturstudien.  

6.2 Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens resultat visade inom lasergrupperna att Er:YAG laser, diodlaser, 

fotodynamisk terapi och Nd:YAG laser har en positiv effekt, men i olika grad vid 

behandling av peri-implantit. Framför allt konstaterades en reduktion av BOP vid 

användning av laser vid icke-kirurgisk behandling. Det visades även en förbättring 

av plackförekomst, fickdjup och klinisk fästenivå. Ingen större förbättring av 

bennivå kunde fastställas efter laserbehandling. Däremot visar litteraturstudiens 

resultat likvärdiga effekter när de olika laservarianterna jämförs med 

kontrollgrupper som utfört andra icke-kirurgisk konventionella behandlingar.  
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Majoriteten av litteraturstudiens studier baseras på laserterapi i kombination med 

konventionell behandling som jämförs med en kontrollgrupp (42, 43, 44, 45, 46, 

47, 48, 49). När laserterapi kombineras med konventionell behandling försvåras 

utvärderingen av laserns effekt som enskild terapi vid behandling av peri-

implantit. Däremot när laserterapi används som enskild behandling och jämförs 

med en kontrollgrupp kan laserns effekt säkerställas. I Renvert et al. (2010) (40) 

och Schwarz et al. (2006) (39) studier utfördes Er: YAG laser som enskild 

behandling på en patientgrupp som jämfördes med en kontrollgrupp som fick 

konventionell behandling. I Schwarz et al. (2006) (39) konstaterades ingen 

signifikant skillnad i fickdjup eller klinisk fästenivå mellan lasergruppen och 

kontrollgruppen, men en statistisk signifikant högre reducering av blödning vid 

sondering konstaterades i lasergruppen jämfört med kontrollgruppen. Laser i sig 

har kapacitet att desinficera implantat vilket har påvisats i andra studier (51, 52, 

53, 54) och olika lasertyper har även visats ha effekt på mjukvävnad genom att 

avlägsna sjuk vävnad, dämpa inflammation genom avlägsnande av bakterier och 

verka blodkoagulerande (55, 56, 57). I Renvert et al (2010) (40) sågs däremot 

ingen signifikant skillnad mellan lasergruppen och kontrollgruppen gällande 

fickdjup eller blödning vid sondering. Varför resultatet gällande blödning vid 

sondering skiljer sig åt i Schwarz et al. (2006) (39) och Renvert et al. (2010) (40) 

studier kan bero på att Renvert et al. (2010) (40) använde air-abrasive i sin 

kontrollgrupp. Att ingen signifikant skillnad i blödning vid sondering kunde 

påvisas mellan lasergruppen och kontrollgruppen i Renverts et al. (2010) (40) 

studie kan bero på att både air-abrasive och Er:YAG laser har en antimikrobiell 

effekt genom att avlägsna cytotoxiska bakteriekomponenter vilket har konstaterats 

i en studie av Kreisler et al. (2004) (58). 

 

Bennivån redovisades i fyra studier (39, 42, 43, 49). I studierna av Strauss et al 

(2021) (49) och Alqahtani et al. (2020) (43) konstaterades en liten förbättring av 

bennivån i lasergrupperna och kontrollgrupperna. I studierna av Arisan et al. 

(2015) (42) och Renvert et al. (2010) (40) ökade benförlusten mer i lasergruppen 

än kontrollgruppen vilket kan bero på en temperaturökning i det bestrålade 

området från lasern som kan ha påverkat läkningsförhållandena runt implantatet 
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negativt och orsakat vävnadstrauma (59, 60, 61). Att bedöma benförändringar 

efter endast sex månader kan även anses som en kort utvärderingsperiod (40, 43). 

 

För att bibehålla behandlingsresultatet efter en peri-implantär behandling oavsett 

behandling med laser eller konventionell metod krävs regelbundna 

stödbehandlingar (62). I fyra studier (39, 44, 48, 49) utfördes regelbundna 

stödbehandlingar i form av munhygieninstruktion och professionell tandrengöring 

i både lasergrupperna och kontrollgrupperna. Dessa studier har likvärdiga resultat 

som i studierna där munhygieninstruktion och professionell tandrengöring inte 

utfördes vid uppföljningsperioderna. Det kan vara så att om den professionella 

tandrengöringen hade kombinerats med mekanisk debridering i kontrollgruppen 

eller laserbehandling i lasergruppen under dessa stödbehandlings-perioder hade 

bättre resultat möjligtvis konstaterats. Intervall på stödbehandling bör ske på 

individuella indikationer och utifrån sjukdomsstatus samt patientens kooperation 

för att bibehålla en fortsatt god munhygien (63, 64).  

 

Nationella riktlinjer avråder från fotodynamisk diodlaser och lågenergilaser vid 

behandling av peri-implantit (36), vilket inte kan styrkas i denna litteraturstudie, 

då samtliga laservarianter visar liknande effekt som vid konventionell behandling. 

Ytterligare en anledning kan vara att Nationella riktlinjer tar hänsyn till flera 

faktorer som exempelvis att tandvårdsbehovet kan minska på sikt genom 

tillämpning av mekanisk rengöring och beaktar kostnadseffektiva skäl. 

Laserbehandling är en dyr investering för tandvården vilket påverkar kostnaden 

för patienten som kan bli dyr för både för både samhället och den enskilde 

patienten. Litteraturstudien är viktig för tandvården genom att tillföra kunskap om 

laserbehandlings effektivitet vid peri-implantit men vidare forskning behövs för 

att säkrare kunna utvärdera omfattningen av laserbehandlingens effekt vid peri-

implantit.     
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6.3 Slutsats 

Litteraturstudiens resultat visade att icke-kirurgisk laserbehandling har en effekt 

på olika kliniska parametrar vid peri-implantit som kan likställas med andra icke-

kirurgiska behandlingar. Fortsättningsvis behövs mer forskning om olika 

laserbehandlingars effekt vid behandling av peri-implantit. 
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BILAGA 1: Artikelöversikt 

 

Författare 

Land 

År 

Titel Syfte Urval  Metod  

 

Resultat  Etiskt 

tillstånd 

Frank Schwarz, 

Katrin Bieling, 

Martin Bonsmann, 

Thilo Latz, Jürgen 

Becker 

Tyskland 

2006 

 

Nonsurgical treatment 

of moderate and 

advanced 

periimplantitis 

lesions: a controlled 

clinical study 

Utvärdera effekten av 

Er:YAG laser vid 

icke-kirurgisk 

behandling på 

patienter med moderat 

och avancerad peri-

implantit 

20 patienter 

med moderat 

och 

avancerad 

peri-implantit 

Lasergruppen behandlades 

antingen med Er:YAG laser 

och kontrollgruppen 

behandlades med mekanisk 

debridering med plastkyrett 

och klorhexidin digluconate 

0,2%.  

Resultatet visade vid 3 månader respektive 6 

månader efter studie start var BOP 

reduktionen signifikant högre i lasergruppen 

jämfört med kontrollgruppen vid moderat 

peri-implantit (p<0,01) liksom vid avancerad 

peri-implantit (p<0,05). Varken 

fickdjupsreduktion eller CAL vid 3, 6 och 12 

månader visade någon statistiskt signifikant 

skillnad, vid moderat eller avancerad peri-

implantit, mellan laser gruppen och 

kontrollgruppen (NS) 

JA 

Stefan Renvert, 

Christel Lindahl, 

Ann-Marie Roos 

Jansåker, G Rutger 

Persson 

Sverige 

2011 

Treatment of peri-

implantitis using an 

Er:YAG laser or an 

air-abrasive device: a 

randomized clinical 

trial 

Jämföra 

behandlingseffekter 

mellan air-abrasiv och 

Er:YAG laser vid 

avancerad peri-

implantit 

42 patienter 

med 

avancerad 

peri-implantit 

Lasergruppens implantat 

behandlades med Er:YAG 

laser och kontrollgruppens 

implantat blästrades med 

Perio-flow. 

Resultatet visade vid 6 månader 18% av 

implantaten synligt plack i lasergruppen och i 

kontrollgruppen var motsvarande siffra 11% 

(p<0,05). För BOP fanns det ingen signifikant 

skillnad mellan grupperna vid 6 månader 

(p=0,22). Gällande fickdjupet på 

implantatnivå visades ingen signifikant 

skillnad mellan laser gruppen och 

kontrollgruppen (p=0,55) vid 6 månader. Vid 

6 månader sågs en benförlust på röntgen vid 

fixturerna i laser gruppen −0,3 mm (SD ± 0,9) 

och i kontrollgruppen -0,1mm (SD ±0,8) 

(p=0,42).  
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Rutger Persson, 

Ann-Marie Roos-

Jansåker, Christel 

Lindahl, Stefan 

Renvert 

Sverige 

2011 

 

Microbiologic results 

after non-surgical 

erbium-doped:yttrium, 

aluminum, and garnet 

laser or air-abrasive 

treatment of peri-

implantitis: a 

randomized clinical 

trial 

Undersöka kliniska 

mikrobiologiska 

effekter av icke-

kirurgisk behandling 

med Er:YAG laser 

eller air-abrasiv metod 

42 patienter 

med 

avancerad 

peri-implantit 

Lasergruppens implantat 

behandlades med Er:YAG 

laser och kontrollgruppens 

implantat blästrades med 

Perio-flow. Bakterieprov 

togs från den djupaste 

tandköttsfickan vid 

implantaten före och efter 

behandling. 

Resultatet visade en månad efter behandling 

konstaterades en statistisk signifikant 

reducering av bakteriearterna Pseudomonas 

aeruginosa, Staphylococcus aureus och 

Staphylococcus anaerobius i kontrollgruppen 

(p<0,001) och i lasergruppen konstaterades en 

reducering av bakteriearterna Fusobacterium 

nucleatum   nucleatum (p=0,002) och 

Fusobacterium nucleatum 

naviforme (p=0,002) efter en månad 

JA 

Dorothee Schär, 

Christoph Ramseier, 

Sigrun Eick, Nicole 

Arweiler, Anton 

Sculean, Giovanni 

Salvi 

Schweiz 

2012 

Anti-infective therapy 

of peri-implantitis 

with adjunctive local 

drug delivery or 

photodynamic 

therapy: six-month 

outcomes of a 

prospective 

randomized clinical 

trial 

 

Jämföra kliniska 

effekter av 

tilläggsbehandling 

med fotodynamisk 

terapi eller antibiotika 

vid icke-kirurgisk 

behandling av peri-

implantit. 

40 patienter 

med initial 

peri-implantit 

Lasergruppens implantat 

debriderades med titankyrett 

och blästrades med 

glycinpuder därefter 

applicerades fotoaktiv 

substans fenotiazinklorid i 

tandköttsfickorna och 

spolades med 3% 

väteperoxid före bestrålning 

av diodlaser. 

Kontrollgruppens implantat 

debriderades med titankyrett 

och blästrades med 

glycinpuder, 

tandköttsfickorna spolades 

med 3% väteperoxid och 

därefter applicerades 

minocykline HCI 

mikrosfärer   

Resultatet visade ingen statistisk signifikant 

skillnad i plackförekomst konstaterades 

mellan lasergruppen och kontrollgruppen 

efter 3 månader (p>0,05) däremot efter 6 

månader visades en statistisk signifikant 

skillnad i plackförekomst mellan lasergruppen 

och kontrollgruppen (p-värde saknas). Ingen 

statistisk signifikant skillnad i BOP 

konstaterades efter 6 månader mellan 

lasergruppen och kontrollgruppen (p>0,05). 

Vid 3 och 6 månader visades ingen statistisk 

signifikant skillnad mellan grupperna i 

fickdjup och CAL (p>0,05 respektive) 

JA 
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Mario Bassetti, 

Dorothee Schär, 

Beat Wicki, Sigrun 

Eick, Christoph A 

Ramseier, Nicole B 

Arweiler, Anton 

Sculean, Giovanni E 

Salvi 

Schweitz 

2014 

 

Anti-infective therapy 

of peri-implantitis 

with adjunctive local 

drug delivery or 

photodynamic 

therapy: 12-month 

outcomes of a 

randomized controlled 

clinical trial 

Jämföra kliniska och 

mikrobiologiska 

effekter vid icke-

kirurgisk behandling 

av initial peri-

implantit med 

antingen 

antibiotikabehandling 

eller fotodynamisk 

terapi som tillägg 

40 patienter 

med peri-

implantit 

Lasergruppens implantat 

debriderades mekaniskt med 

titankrytter och luftpolering 

med glycinpuder, fotoaktiv 

substans fenotiazinklorid 

applicerades i 

tandköttsfickorna och 

spolades med 3% 

väteperoxid före bestrålning 

med diodlaser. 

Kontrollgruppens implantat   

debriderades mekaniskt med 

titankrytter och luftpolering 

med glycinpuder, 

tandköttsfickorna spolades 

vid implantaten med 3% 

väteperoxid, därefter 

applicerades minocykline 

HCI mikrosfärer 

Resultatet visade ingen statistisk signifikant 

skillnad mellan lasergruppen och 

kontrollgruppen i plackförekomst efter 12 

månader (p>0,5). Det konstaterades ingen 

statistisk signifikant skillnad i BOP och 

fickdjup mellan lasergruppen och 

kontrollgruppen vid 9 respektive 12 månader 

efter behandling (p>0,05). Mellan 

lasergruppen och kontrollgruppen visades 

ingen statistisk signifikant skillnad i CAL vid 

3, 6, 9 och 12 månader efter behandling 

(p>0,05). Ingen statistisk signifikant skillnad 

av bakteriearterna mellan lasergruppen och 

kontrollgruppen vid 3, 6 och 12 månader 

konstaterades (p-värde saknas) 

JA 

Volkan Arisan, Zihni 

Cuneyt Karabuda, 

Selahattin Volkan 

Arici, Nursen 

Topçuoğlu, Güven 

Külekçi. 

Turkiet 

2015 

A randomized clinical 

trial of an adjunct 

diode laser application 

for the nonsurgical 

treatment of peri-

implantitis 

Undersöka 

tilläggseffekten av 

diodlaser vid 

debridering under 

icke-kirurgisk 

behandling vid peri-

implantit 

48 patienter 

med peri-

implantit 

Lasergruppen behandlades 

genom mekanisk 

debridering med plastkyrett 

och diodlaser. 

Kontrollgruppen 

behandlades genom 

mekanisk debridering med 

plastkyrett 

Resultatet visade efter 1 månad ingen 

statistisk signifikant skillnad i reducering av 

plackförekomst i lasergruppen och 

kontrollgruppen (p=0,745). Ingen statistisk 

signifikant skillnad i fickdjup vid månad 1 

och 6 konstaterades mellan lasergruppen 

respektive kontrollgruppen (p-värde saknas). 

Efter 6 månader konstaterades en statistisk 

signifikant skillnad mellan lasergruppen och 

JA 
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kontrollgruppen i marginell benförlust 

(p=0,0013) 

Umberto Romeo, 

Gianna Maria Nardi, 

Fabrizio Libotte, 

Silvia Sabatini, 

Gaspare Palaia, 

Felice Roberto 

Grassi 

Italien  

2016 

 

 

 

The Antimicrobial 

Photodynamic 

Therapy in the 

Treatment of Peri-

Implantitis 

 

Bedöma effekten av 

fotodynamisk terapi i 

jämförelse med 

konventionell 

behandling av peri-

implantit 

40 patienter 

med peri-

implantit 

Lasergruppens implantat 

blästrades med glycinpuder 

samt debriderades med 

kolfiberkyrett, metylenblått 

applicerades i 

tandköttsfickorna runt 

implantaten och bestrålades 

med diodlaser. 

Kontrollgruppens implantat 

blästrades med glycinpuder 

samt debriderades med 

kolfiberkyrett 

Resultatet visade ingen statistisk signifikant 

skillnad i plackförekomst efter 6 månader 

mellan lasergruppen och kontrollgruppen (p-

värde saknas).  

 

JA 

H Wang, W Li, D 

Zhang, W Li, Z 

Wang 

Kina 

2019 

 

Adjunctive 

photodynamic therapy 

improves the 

outcomes of peri-

implantitis: a 

randomized controlled 

trial 

Undersöka effekten 

och säkerheten av 

fotodynamisk terapi 

som behandling på 

patienter med peri-

implantit 

131 patienter 

med peri-

implantit 

Lasergruppens implantat 

blästrades med glycinpuder 

toluidine blå applicerades 

och överflödigt färgämne 

spolades bort med sterilt 

vatten och bestrålades med 

diodlaser. Kontrollgruppens 

implantat blästrades med 

glycinpuder och tvättades 

med 0,9% koksaltlösning 

Resultatet visade 1 månad efter behandling 

ingen statistisk signifikant skillnad i 

plackförekomst mellan lasergruppen 

(p>0,999) och kontrollgruppen (p>0,999) 

däremot vid 3 och 6 månader efter behandling 

reducerades plackförekomsten statistiskt 

signifikant i lasergruppen (p<0,001) jämfört 

med kontrollgruppen (p<0,001). Efter 1 

månad var fickdjupet statistisk signifikant 

djupare i lasergruppen jämfört med 

kontrollgruppen medan vid 3 och 6 månader 

efter behandling visade fickdjupet statistisk 

signifikant reducering i lasergruppen jämfört 

med kontrollgruppen (p<0,001). Efter 6 

månader konstaterades en större reducering av 

JA 
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fickdjup i lasergruppen jämfört med 

kontrollgruppen (p<0,001). En statistisk 

signifikant förbättring av BOP och CAL 

konstaterades i lasergruppen jämfört med 

kontrollgruppen vid studiens slut (p<0,05) 

Fawaz Alqahtani, 

Nasser Alqhtani, 

Sree Lalita Celur, 

Darshan Devang 

Divakar, Abdulaziz 

A Al-Kheraif, Fahad 

Alkhtani 

Saudiarabien 

2020 

 

Efficacy of 

Nonsurgical 

Mechanical 

Debridement with and 

Without Adjunct 

Low-Level Laser 

Therapy in the 

Treatment of Peri-

Implantitis: A 

Randomized 

Controlled Trial 

Bedöma effekten av 

mekanisk debridering 

med och utan 

diodlaser vid icke-

kirurgisk behandling 

av peri-implantit  

67 patienter 

med peri-

implantit 

Lasergruppens implantat 

behandlades genom 

mekanisk debridering med 

diodlaser. Kontrollgruppens 

implantat genom mekanisk 

debridering med plastkyrett    

Resultatet visade vid 3 och 6 månader efter 

behandling konstaterades en statistisk 

signifikant reducering av plackförekomst, 

BOP och fickdjup i lasergruppen jämfört med 

kontrollgruppen (p<0,05). Gällande 

benresorption konstaterades ingen statistisk 

signifikant skillnad mellan grupperna efter 6 

månader (p-värde saknas) 

 

 

 

JA 

Thamer Almohareb, 

Nawaf Alhamoudi, 

Modhi Al Deeb, 

Mohammed S Bin-

Shuwaish, Sameer A 

Mokeem, Syed Saad 

Shafqat, Fahim 

Vohra, Tariq 

Abduljabbar 

Saudiarabien 

2020 

 

Clinical efficacy of 

photodynamic therapy 

as an adjunct to 

mechanical 

debridement in the 

treatment of per-

implantitis with 

abscess 

Utvärdera effekten av 

fotodynamisk terapi 

som ett komplement 

till mekanisk 

debridering vid 

behandling av svår 

peri-implantit med 

abscess  

 

40 patienter 

med peri-

implantit 

Lasergruppens implantat 

behandlades genom 

mekanisk debridering med 

ultraljud, fotoaktiva 

substansen metylenblått 

applicerades och bestrålades 

med diodlaser. 

Kontrollgruppens implantat 

behandlades genom 

mekanisk debridering med 

ultraljud och patienterna 

fick amoxicillin antibiotika 

som tillägg tre gånger om 

Resultatet visade efter 12 månader en 

statistisk signifikant förbättring av BOP i 

lasergruppen jämfört med kontrollgruppen (p-

värde saknas). Gällande bakteriearter 

konstaterades en statistisk signifikant skillnad 

för Porphyromonas gingivalis mellan 

lasergruppen och kontrollgruppen (p<0,05). 
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Klinisk fästenivå (CAL), blödning vid sondering (BOP). 

dagen under sju dagar samt 

uppmanades patienterna att 

skölja med klorhexidin 

munskölj 0,12% två gånger 

om dagen 

Gabriel Strauss, 

David Goteiner, 

Kevin Murawski, 

Steven R Singer, 

Howard J Drew, 

Andrew Sullivan 

USA 

2021 

 

Laser-Assisted 

Therapy for the 

Treatment of Peri-

implantitis. Part I. 

Clinical outcomes 

Undersöka effekten av 

Nd:YAG 

laserbehandling på 

peri-implantit 

 

34 patienter 

med peri-

implantit 

Lasergruppens implantat 

behandlades genom 

mekanisk debridering med 

ultraljud och sköljdes med 

sterilt vatten och 

klorhexidin och bestrålades 

med Nd:YAG laser. 

Kontrollgruppens implantat 

behandlades genom 

mekanisk debridering med 

ultraljud och sköljdes med 

sterilt vatten och 

klorhexidin.   

Resultatet visade större fickdjupsreducering i 

lasergruppen jämfört med kontrollgruppen 

efter 12 månader, däremot konstaterades 

ingen statistisk signifikant skillnad i 

fickdjupsreducering mellan grupperna 

(p=0,380). Större reducering av BOP 

konstaterades i lasergruppen jämfört med 

kontrollgruppen efter 12 månader (p-värde 

saknas) 

JA 
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