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Sammendrag 
 

Innledning  

Behandling av peri-implantitt inkluderer på lik linje som ved periodontitt, et systematisk 

behandlingsregime med tre faser. Selve behandlingsfasen består av lukket 

kyrretasje/depurasjon og kirurgi. Smerter etter slik behandling er tidligere lite beskrevet. 

Hensikten med denne studien var å kvalitativt og kvantitativt vurdere smerte og ubehag 

etter peri-implantitt behandlingene; kyrettasje og kirurgi. 

 

Materiale og metoder 

Etter systemisk fase med årsaksrettet utredning og hygieneinstruksjon ble 45 pasienter med 

diagnosen peri-implantitt gitt følgende behandling: 

En uke før kirurgi ble overkonstruksjonen fjernet og rengjort. Kyrettasje ved affiserte 

implantater og applisering av 1 % klorhexidin (CHX)-gel ble utført. Pasientene ble instruert i å 

skylle med 0,2 % CHX-løsning to ganger daglig. Registrering av smerte på Visual Analogue 

Scale (VAS) ble utført samme dag og de påfølgende 7 dager. Det ble også registrert 

smertekvalitet og inntak av smertestillende (legemiddel og dosering) på samme skjema. 

Et systemisk antibiotikaregime ble instituert dagen før kirurgi. Kirurgi inkluderte rengjøring 

av implantatene, fjerning av inflammasjonsvev og eventuelt lett osteoplastikk. Rensing av 

implantater ble gjort med titankyretter og 3 % hydrogenperoksid på bomullstupfere 

etterfulgt av skylling med fysiologisk saltvann. Apikal reposisjonering av flap ble 

gjennomført. Et VAS-skjema ble utdelt til pasientene etter kirurgi og besvart daglig i totalt 8 

dager. Skylling med CHX ble opprettholdt to ganger daglig, til suturene ble fjernet (dag 14).  

 

Resultat 

Smerteintensitet etter kyrettasje ble rapportert av 33 pasienter. Samme dag som behandling 

(dag 0), var gjennomsnittlig VAS-score 2,3 (SD 2,1) med høyeste på 7,5 og laveste på 0,0. 

Samtlige pasienter rapporterte smertefrihet ved dag 7. 

Smerteintensitet etter kirurgi ble rapportert av 42 pasienter. Samme dag som behandling 

(dag 0), var gjennomsnittlig VAS-score 3,5 (SD 2,7) med høyeste på 8,8 og laveste på 0,0. 

Trettini av 42 pasienter rapporterte smertefrihet på dag 7. 

De mest uttalte formene for smerte, både etter kyrettasje og kirurgi, var bankende/ømhet 

og nummenhet.  

 

Konklusjon 

Smerter etter kyrettasje og kirurgi ble ansett mild av de fleste pasientene i denne studien. 

Noen av pasientene hadde imidlertid store smerter etter behandlingen. Det er viktig å 

vurdere smerte/ubehag etter peri-implantitt behandling for å kunne informere pasienten og 

dermed bidra til at pasienten blir mer forberedt på eventuelle smerter/ubehag etter 

behandling. 
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1. Innledning 
 

Implantatforankret protetikk har blitt et vanlig behandlingsalternativ for erstatning av tapte 

tenner. Tidligere var det konvensjonell avtakbar eller fast protetikk som dominerte. 

Peri-implantitt er definert som forekomst av inflammasjon i mucosa og tap av ben rundt et 

implantat. Peri-implantat mucositt defineres som forekomst av inflammasjon i mucosa uten 

tap av ben rundt implantatet (1).  

 

Prevalensen av peri-implantitt har vært vanskelig å estimere. Resultater fra seinere studier 

viser imidlertid at både peri-implantitt og peri-implantat mucositt er vanlige tilstander, og 

prevalensen har vært anslått til ca. 10 % av alle implantater og ca. 20 % av alle pasienter i 

løpet av en 5 til 10 års periode (2). 

 

Ikke alle tilfeller av peri-implantat mucositt utvikler seg til peri-implantitt, men det er viktig å 

behandle mucositt for å forebygge utvikling. Inflammasjonen kan elimineres dersom 

biofilmen fjernes fra implantatoverflaten og vevet rundt. Dette gjøres gjennom grundig oral 

hygieneinstruksjon, mekanisk rengjøring av implantatet og oppfølging av pasienten.  

 

Dersom peri-implantat mucositt utvikler seg til peri-implantitt, er det viktig å starte 

behandling så tidlig som mulig for å unngå tap av implantatet på sikt. Behandlingen 

gjennomføres i tre faser, tilsvarende behandling av periodontitt.  

 

Fase 1, utredningsfasen. 

Dette er en årsaksrettet fase som innebærer utredning av systemiske tilstander som kan 

påvirke prognosen. Nødvendige undersøkelser gjøres og det settes en tentativ diagnose.  Det 

er essensielt at pasienten involveres i behandlingsprosessen fra start. Pasienten må 

informeres om tilstanden og eventuelle risikofaktorer. Det er viktig å motivere, instruere og 

veilede pasienten i oral hygiene og eventuelt røykeslutt. Fasen leder frem til en 

behandlingsplan med basis i endelig diagnose, prognose og målbeskrivelse. 

Fase 2, behandlingsfasen. 

Den aktive behandlingen utføres i henhold til behandlingsplanen. Det er konsensus i 

litteraturen om at det er nødvendig å utføre kirurgi for å behandle peri-implantitt (3). Som 

ved periodontitt anbefales det også lukket kyrettasje/depurasjon før kirurgien for å dempe 

inflammasjonen (4). 

Fase 3, vedlikeholdsfasen. 

Eventuell inflammasjon og progresjon av festetap vurderes. Støttebehandling gis avhengig av 

de funn man gjør. Det settes opp kontrollregime basert på tilstandens alvorlighetsgrad og 

risiko for videre festetap. 

 

Det overordnede målet for kirurgisk behandling av peri-implantitt er å oppnå 

infeksjonsfrihet ved å fjerne biofilm og tilstrebe adekvat plaquekontroll. Det er viktig at det 
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etableres en morfologi av mucosa som gjør det lettere for pasienten å opprettholde en 

tilfredsstillende daglig infeksjonskontroll. I tillegg må overkonstruksjonen ha en utforming 

som legger til rette for optimal rengjøring av implantatet.  
 

Sykdommene periodontitt og peri-implantitt er ikke nødvendigvis smertefulle i seg selv. 

Imidlertid er behandlingen av periodontitt kjent for å være forbundet med ubehag, og 

smerteintensiteten har blitt rapportert av klinikere å variere betydelig mellom pasienter (5). 

 

The International Association for the Study of Pain (IASP) har definert smerte som: “An 

unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue 

damage, or described in terms of such damage” (6). Denne definisjonen påpeker at smerte 

ikke bare oppstår som følge av en vevskade, men er en subjektiv og personlig opplevelse 

som er uavhengig av underliggende sykdom eller skade, noe som gjør at smerte kan være 

vanskelig å måle. Dette støttes også av McCaffery og Beebe sin definisjon fra 1986: «Pain is 

whatever the experiencing person says it is, existing whenever the experiencing person says 

it does» (7). 

 

Foruten Visual Analogue Scale (VAS), er Numeric Range Scale (NRS) og Verbal Range Scale 

(VRS) hyppig brukt for smertegradering i klinisk forskning. NRS er en tallbasert skala hvor 

smerte graderes fra 1-10 mens VRS benytter seg av ulik gradbøying av adjektiver for å 

beskrive smerte (8).VAS er en hyppig brukt kvantitativ målemetode for smerteintensitet i 

klinisk forskning, og beskrives som en endimensjonal smertemålingsmetode (9).  

Det finnes forskjellige aspekter og typer smerter som er interessante å måle for å kunne si 

noe om opplevelsen pasientene har av smerte, og dermed øke forståelsen av smertebildet 

etter behandling. Vurderingen kan være med på å si noe om den underliggende etiologien, 

og dermed være nyttig når behandler og pasient skal velge tiltak for å håndtere smerten. 

Kvaliteten på smerte kan beskrives med følelser vi alle har opplevd, som «sviende», 

«kløende», «bankende», «isende» og «nummenhet». Vanligvis beskriver pasienter dype 

vevssmerter som svake, verkende og krampaktig, mens nerverelaterte smerter har en 

tendens til å være sporadiske, skytende eller brennende (10). 

 

Postoperativ smerteopplevelse etter periodontittbehandling er evaluert i flere studier (11-

19). Her er smerter etter periodontal behandling evaluert og sett i sammenheng med 

effekten av analgetiske midler, lokalanestesi og periodontal pakning. Postoperative smerter 

og ubehag etter peri-implantitt behandling er derimot lite beskrevet. 

 

Økt kunnskap om postoperativ smerte etter peri-implantitt behandling kan gjøre behandler 

bedre i stand til å informere pasienten slik at pasienten blir mer forberedt på eventuelle 

smerter og ubehag etter et slikt inngrep. Dette vil være til nytte både for behandler og 

pasient. Samtidig vil det være interessant å undersøke hvorvidt ulike parametere har 

betydning for smertebildet etter slik behandling. Parameterne inkludert i denne studien var 
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kjønn, røyking, antall implantater, alvorlighetsgrad av peri-implantitt og lokalisasjon av 

implantatene. 

 

Oppgavens overordnede problemstilling var: Hvordan oppleves smerten (kvantitativt og 

kvalitativt) hos pasienter som har gjennomgått peri-implantitt behandling? 

 

Denne hovedproblemstillingen ble behandlet i to deler:  

1. Hvordan var smerteopplevelsen hos pasienter etter peri-implantitt behandling? 

2. Hva påvirket smerteopplevelsen hos slike pasienter? 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



 7 

2. Materiale og metoder 
 

Datagrunnlaget er hentet fra Avdeling for periodonti ved Det odontologiske fakultet ved 

Universitetet i Oslo. Professor Anne Merete Aass og postdoktor Odd Carsten Koldsland har 

gjennomført en klinisk studie hvor kyrettasje og kirurgi ble utført på pasienter med peri-

implantitt. 

 

Totalt 45 pasienter deltok i nevnte studie ved Det odontologiske fakultet, 24 kvinner og 21 

menn.  Tolv av 45 pasienter besvarte ikke skjemaene etter kyrettasje og tre etter kirurgi. 

Pasientenes alder varierte fra 46 til 78 år, med et gjennomsnitt på 66 år. Alle pasienter ble 

undersøkt grundig klinisk og røntgenologisk, og de ble nøye vurdert før inklusjon.  

 

Inklusjonskriterium for studien: 

- Diagnosen peri-implantitt (beintap >2mm og inflammasjon) ved ett eller flere 

implantat. 

 

Eksklusjonskriteriene for studien tok utgangspunkt i vanlige kontraindikasjoner for kirurgi: 

- Akutte tilstander av gingivitt og periodontitt. 

- Dårlig munnhygiene, mye plaque (≥ 20 % av tann- og implantatflater). 

- Medisinske kontraindikasjoner. 

 

Pasientene ble intervjuet angående helse, vaner og livssituasjon. Helseopplysninger ble 

registrert for å vurdere hvilke helseaspekter som kunne påvirke vellykketheten av 

behandlingen, og for å vurdere hvorvidt pasienten kunne inkluderes i studien. Den andre 

delen av spørreundersøkelsen inneholdt opplysninger om pasientens vaner og livssituasjon, 

inkludert røykevaner og høyeste gjennomførte utdanningsnivå. Samtlige pasienter anså seg 

selv som friske. 

 

Innsamling av data ble utført mellom november 2012 og mai 2015. 

 

Det ble innvilget anbefaling fra Regional Etisk Komite (2012/2257). Skriftlig informasjon til 
deltakerne ble gitt, og samtykke til deltakelse og bruk av bilder ble innhentet. Alle 
pasientene hadde mulighet til å si nei til deltakelse i studien uten at dette skulle gå utover 
behandlingstilbudet.  
 
Etter systemisk fase med årsaksrettet utredning og hygieneinstruksjon (Figur 1) ble følgende 

behandling gitt: 
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Figur 1: Innfarging av plaque. 

 

 

En uke før kirurgi ble overkonstruksjonen fjernet og rengjort. Kyrettasje av vevet rundt det 

affiserte implantatet og applisering av 1 % klorhexidin (CHX)-gel ble utført (Figur 2).  

 

 

 

Figur 2: Rengjøring av implantatet ved hjelp av kyrette, etterfulgt av applisering av 1 % 

klorhexidin-gel. 

 

 

Pasienten ble instruert i å skylle med 0,2 % CHX-løsning to ganger daglig. Registrering av 

smerte på VAS ble utført samme dag og de påfølgende 7 dager. Det ble også registrert 

smertekvalitet og inntak av smertestillende (legemiddel og dosering) på samme skjema 

(Figur 3). 
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Figur 3: VAS-skjema. Informasjon som beskrivelse av smerte/ubehag (kvalitativt) og hvorvidt 

smertestillende hadde blitt tatt (legemiddel og dosering) ble også inkludert på samme 

skjema.   

 

 

Et systemisk antibiotikaregime (amoxicillin 500mg (1+1+1) og metrondiazole 500mg (1+1+1) 

i totalt 10 dager) ble startet dagen før kirurgi. Kirurgi inkluderte rengjøring av implantatene, 

fjerning av inflammasjonsvev og eventuelt lett osteoplastikk. Rensing av implantater ble 

gjort med titankyretter og 3 % hydrogenperoksid på bomullstupfer etterfulgt av skylling med 

fysiologisk saltvann (Figur 4). Apikal reposisjonering av flap ble gjennomført og suturert med 

resorberbare Vicryl suturer. Et VAS-skjema ble også utdelt til pasientene etter kirurgi og 

besvart daglig i 7 dager (Figur 3). Skylling med CHX ble opprettholdt to ganger daglig, til 

suturene ble fjernet (dag 14).  
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Figur 4: Implantatene gjøres tilgjengelig ved hjelp av flap-prosedyre, deretter skylt med 

fysiologisk saltvann. 

 

 

 

 

2.1 Analyse av data. 

Students t-test ble benyttet som statistisk metode for å analysere data. Testen brukes gjerne 

om gjennomsnittsverdien i et normalfordelt datasett. Det er i tillegg en hypotese test egnet 

for kontinuerlige utfallsvariabler (her: VAS) og for små utvalgspopulasjoner. Det ble både 

sammenlignet mellom grupper (kyrettasje vs. kirurgi) og innad i en gruppe. Signifikansnivå 

ble satt til p<0,05.  

 

2.2 Smertevurdering 

Det finnes flere forskjellige versjoner av VAS. Den mest brukte, er en 100 mm horisontal linje 

med stopplinjer i hver ende. Den ene enden kan for eksempel være merket med «ingen 

smerter» og motsatt ende med «verst tenkelige smerter» (8). Pasientene blir bedt om å 

markere et punkt på linjen som de mener representerer deres nåværende oppfatning av det 

angitte fenomenet som er beskrevet. VAS leses av ved å måle avstanden, vanligvis i 

millimeter, fra den ene enden av skalaen til punktet pasienten har markert (20). Smerte etter 

behandling av peri-implantitt ble i denne studien registrert ved hjelp av VAS og et 

spørreskjema. I motsetning til i flere andre studier, har det i denne studien blitt målt i 

centimeter(i stedet for i millimeter). Spørreskjemaet benyttet i denne studien har til hensikt 

å fange opp ulike smertekvaliteter, og inkluderer også hvorvidt smertestillende hadde blitt 

tatt (legemiddel og dosering).   
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3. Resultater 

3.1 Smerteintensitet etter kyrettasje og kirurgi 

Smerteintensitet etter kyrettasje og kirurgi framgår av henholdsvis Figur 5 og Figur 6. 

 

Post-kyrettasje 

 

Figur 5. Smerteintensitet i dagene etter kyrettasje, gjennomsnitt- og maks score registrert på 

VAS. 

 

Post-kirurgi: 

 
Figur 6. Smerteintensitet i dagene etter kirurgi, gjennomsnitt- og maks score. 

 

Smertefrihet blir i studien definert som avkrysset «ingen smerter» på spørreskjemaet 

og/eller VAS-score <1,0.  

 

Etter kyrettasje rapporterte 20 av 33 pasienter smerteintensitet på 1,0 eller lavere samme 

dag som behandling (Figur 5). Til sammenligning rapporterte 12 av 42 pasienter samme 

intensitet etter kirurgi (Figur 6). Etter én uke rapporterte samtlige 33 pasienter 

smerteintensitet på under 1,0 etter kyrettasje. Det samme gjaldt 39 av 42 pasienter etter 

kirurgi. De siste gjenværende pasientene rapporterte lavere enn 2,0. 
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Samme dag som kyrretasjebehandlingen rapporterte fire av 33 pasienter smerteintensitet på 

over 5,0. Til sammenligning rapporterte 14 av 42 samme intensitet etter kirurgi. Tre av 

pasientene som rapporterte smerteintensitet over 5,0, rapporterte dette både etter 

kyrettasje og kirurgi. Etter én uke rapporterte ingen pasienter smerteintensitet på over 5,0 

hverken etter kyrettasje eller kirurgi.  

 

Studien viser at pasientene rapporterte høyere smerteintensitet etter kirurgi sammenlignet 

med kyrettasje samme dag som inngrepet. Det var likevel ingen statistisk signifikante 

forskjeller i postoperativ smerteintensitet på noen av dagene.  

 

Kyrettasje: 

- Dag 0: Fem pasienter registrerte «ingen smerte» (15 %). 

- Dag 3: 21 pasienter registrerte «ingen smerte» (64 %). 

- Dag 7: 33 pasienter registrerte «ingen smerte» (100 %). 

 

Kirurgi: 

- Dag 0: Tre pasienter registrerte «ingen smerte» (0,7 %). 

- Dag 3: 22 pasienter registrerte «ingen smerte» (52 %). 

- Dag 7: 39 pasienter registrerte «ingen smerte» (91 %). 

 

Samtlige pasienter (tre) som rapporterte smerteintensitet over 5,0 både etter kyrettasje og 

kirurgi, rapporterte smertefrihet (<1,0) på VAS 7 dager etter kirurgi. 

 

3.2 Smerteintensitet og sykdommer 

Studien viste ingen assosiasjon mellom rapportert smerteintensitet og sykdommer 

(revmatisk sykdom, høyt blodtrykk og trigeminus nevralgi).  

 

3.3 Smerteintensitet og røyking 

Det var 23 røykere og 20 ikke-røykere med i studien. Én pasient snuste og to pasienter 

rapporterte ikke.  

 

Etter kyrettasje og kirurgi var gjennomsnittlig smertescore hos røykere henholdsvis 2,3 og 

4,0. Høyeste og laveste rapporterte smerte var henholdsvis 7,5 og 0,0 etter kyrettasje, og 8,8 

og 0,0 etter kirurgi. Ti av 23 (43 %) røykere rapporterte smertefrihet samme dag som 

kyrettasje, og tre etter kirurgi (13 %). Samtlige pasienter som røykte rapporterte 

smertefrihet allerede tre dager etter kyrettasje. Syv av 20 (35 %) ikke-røykere rapporterte 

smertefrihet allerede samme dag som kyrettasje, og 7 av 20 (35 %) etter kirurgi.  To av disse 

rapporterte fremdeles smerte 3 dager etter kyrettasje og 5 etter kirurgi. Etter én uke, 

rapporterte samtlige ikke-røykende pasienter smertefrihet etter kyrettasje og alle bortsett 
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fra èn etter kirurgi. Gjennomsnittlig smertescore hos ikke-røykere var 2,3 etter kyrettasje og 

3,1 etter kirurgi.  

 

Analyser viste ingen statistiske sammenhenger i rapportert smerteintensitet etter 

behandling mellom røykere og ikke-røykere. 

 

3.4 Smerteintensitet og kjønn 

Smerteintensitet samme kveld som behandling relatert til kjønn er fremstilt i Figur 7 og 8.  

 

Kyrettasje: 

 

Figur 7. Smerteintensitet hos kvinner og menn i prosent etter kyrettasje.  
 

Kirurgi: 

 

Figur 8. Smerteintensitet hos kvinner og menn i prosent etter kirurgi.  

 

Det var ingen statistiske signifikante forskjeller i postoperativ smerteintensitet mellom 

kvinner og menn. 

 

3.5 Smerteintensitet og antall implantater 

Gjennomsnittlig rapportert smerteintensitet etter kyrettasje relatert til antall implantater 

behandlet: 
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1-2 implantater (n=19): 

- Dag 0: pasientene rapporterte lavest smerteintensitet med gjennomsnitt på 2,1 (SD 

2,2) 

- Dag 7: ingen pasienter rapporterte smerter (SD 0,1) 

3-4 implantater (n=8): 
- Dag 0: gjennomsnittlig rapportert smerteintensitet: 2,6 (SD 1,7) 
- Dag 7: ingen pasienter rapporterte smerter (SD 0,0) 

5-7 implantater (n=18): 
- Dag 0: gjennomsnittlig rapportert smerteintensitet: 2,4 (SD 2,2) 
- Dag 7: ingen pasienter rapporterte smerter (SD 0,0) 

 
Det var ingen statistisk signifikante forskjeller i smerteintensitet etter kyrettasje med hensyn 
til antall implantater behandlet. 
 
Gjennomsnittlig rapportert smerteintensitet etter kirurgi relatert til antall implantater 

behandlet: 

1-2 implantater(n=19): 

- Dag 0: pasientene rapporterte smerteintensitet på 2,3 (SD 2,6) 

- Dag 7: ingen pasienter rapporterte smerter (SD 0,0) 

3-4 implantater(n=8) 

- Dag 0: pasientene rapporterte smerteintensitet på 5,2 (SD 2,0) 

- Dag 7: to pasienter rapporterte smerter på henholdsvis 1,2 og 1,4 (SD 0,6) 

5-7 implantater(n=18): 

- Dag 0: pasientene rapporterte smerteintensitet på 3.8 (SD 2,6) 

- Dag 7: én pasient rapporterte smerter på 1,6 (SD 0,4) 

 

Statistiske analyser viste signifikant høyere rapportert smerteintensitet dag 0 etter kirurgi 

(p<0,05) for operasjoner ved 3-4 implantater enn ved 1-2 implantater. 

 

Det var en statistisk signifikant høyere rapportert smerte etter kirurgi enn etter kyrettasje 

for pasienter med 3-4 implantater (p<0,05).  

 

3.6 Smerteintensitet og alvorlighetsgrad av peri-implantitt  

Gjennomsnittlig rapportert smerteintensitet etter kyrettasje relatert til alvorlighetsgrad av 

peri-implantitt (millimeter bentap på hardest rammede implantat): 

2,1-5,0 mm (n=7) 

- Dag 0: pasientene rapporterte smerteintensitet på 1,1 (SD 0,6) 

- Dag 7: ingen pasienter rapporterte smerter (SD 0,0) 

5,1-8,0 mm (n=19) 
- Dag 0: pasientene rapporterte smerteintensitet på 3,0 (SD 2,0) 
- Dag 7: ingen pasienter rapporterte smerter (SD 0,0) 

8,1-13,0 mm (n=19): 
- Dag 0: pasientene rapporterte smerteintensitet på 1,9 (SD 2,2) 
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- Dag 7: ingen pasienter rapporterte smerter (SD 0,0) 
 

Det var statistisk signifikant høyrere rapportert smerteintensitet hos pasienter med 5,1-8,0 
mm bentap enn de med 2,1-5,0 mm (p<0,05). Det var imidlertid ingen statistisk signifikante 
forskjeller i smerteintensitet mellom pasienter med 2,1-5,0 mm og 8,1-13,0 mm bentap, og 
mellom 5,1 mm og 8,1-13,0 mm bentap.  
 

Gjennomsnittlig rapportert smerteintensitet etter kirurgi relatert til alvorlighetsgrad av peri-

implantitt (millimeter bentap på hardest rammede implantat): 

2,1-5,0 mm (n=7): 

- Dag 0: pasientene rapporterte smerteintensitet på 1,5 (SD 1,3) 

- Dag 7: ingen pasienter rapporterte smerter (SD 0,0) 

5,1-8,0 mm (n=19): 
- Dag 0: pasientene rapporterte smerteintensitet på 4,0 (SD 2,7) 

- Dag 7: to pasienter rapporterte smerteintensitet på 1,2 og 1,6 (SD 0,5) 

8,1-13,0 mm (n=19): 
- Dag 0: pasientene rapporterte smerteintensitet på 3,7 (SD 2,7) 

- Dag 7: én pasient rapporterte smerteintensitet på 1,4 (SD 0,3) 
 
Pasienter med 5,1-8,0 mm og 8,1-13,0 mm bentap rapporterte signifikant mer smerter etter 
kirurgi enn pasienter med 2,1-5,0 mm bentap (p<0,05).  
 
Det var statistisk signifikante forskjeller mellom kyrettasje og kirurgi i smerteintensitet etter 
behandling for gruppen med 8,1-13 mm bentap. 
 

3.7 Smerteintensitet og lokalisasjon, dag 0 

Det ble ikke funnet statistisk sammenheng mellom anterior og posterior lokalisasjon av 

implantatene og smerteintensitet etter kyrettasje og kirurgi. Det var heller ingen forskjell i 

smerteintensitet etter kyrettasje og kirurgi mellom implantater plassert i maxilla og 

mandibula. 

 

3.8 Bruk av smertestillende medikamenter 

Resultatene angående bruk av smertestillende medikamenter på dag 0, dag 3 og dag 7 viste 

at en større andel av pasientene benyttet seg av smertestillende legemidler på dag 0 og dag 

3 etter kirurgi sammenlignet med kyrettasje. Etter kyrettasje var det 8 % som rapporterte 

bruk av kodeinholdig smertestillende, 42 % Paracetamol/Ibuprofen på dag 0. Kun en pasient 

som brukte kodein, rapporterte bruk av kodein daglig. Etter kirurgi ble det på dag 0 

rapportert at 12 % av pasientene brukte analgetika med kodein, 73 % rapporterte bruk av 

Paracetamol og/eller Ibuprofen, mens 15 % av pasientene ikke tok smertestillende.  

 

På dag 7 etter behandling var det ingen pasienter som rapporterte om selvmedisinering med 

smertestillende utover regelmessig bruk uavhengig av peri-implantitt behandling. Fem 

pasienter rapporterte at de benyttet smertestillende, som Paralgin Forte, Voltaren, Ketorax 
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og Tramadol, daglig uavhengig av aktuelle behandling. Studien viser ingen assosiasjon 

mellom daglig bruk av smertestillende og rapportert smerteintensitet. 

 

3.9 Smertekvalitet  

Tabell 2. Antall pasienter som har rapportert ulike former for smertekvalitet 

  Kyrettasje   Kirurgi   

    Dag 0 Dag 3 Dag 7 Dag 0 Dag 3 Dag 7 

0 Ingen smerte 5 21  3 22 30 

1 Svie 4 2  11 3 2 

2 Kløe 1 1  5 3 1 

3 Bankende/øm 21 10  33 12 4 

4 Isende 0 0  2 2 0 

5 Nummenhet 7 2  16 4 1 

6 Ved sambitt 0 0  2 1 1 

7 Ved spising 4 2  8 7 1 

8 Ved kulde 0 0  8 0 0 

9 Ved varme 0 0  8 0 0 

10 Feber 0 0  1 0 0 

11 Smaksforstyrrelse 0 0  0 0 1 

12 Kvalme 0 0  2 1 2 

13 Hodepine 1 1  6 3 1 

14 Trøtt 2 1  3 4 1 

15 Hevelse 0 3  5 3 0 

16 Løs mage    0 2 2 

17 Utslett    0 1 2 

        

 Mangler data 12 13  3 3 3 

        

 Totalt antall 

pasienter 

45 45  40 40 40 

 

De mest uttalte formene for smerte, både etter kyrettasje og kirurgi, var bankende/ømhet 

og nummenhet.  
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4. Diskusjon 

 

Denne studien formidler informasjon om postoperativ smerteopplevelse etter behandling av 

peri-implantitt. Grad av smerteintensitet har vist seg å være å være svært varierende. De 

aller fleste pasientene rapporterte mild grad av smerte både ved kyrettasje og kirurgi, men 

enkelte rapporterte store smerter. Dette viser stor variasjon i pasientenes smerteopplevelse 

etter behandlingen. 

 

Det er mange faktorer som kan ha innvirkning på smertene både i negativ og positiv 

forstand, noe som gjør smerte høyst subjektivt og vanskelig å måle. Dette kan være 

fysiologiske, psykologiske, sosiale og kulturelle forhold (21). 

 

4.1 Antall implantater/alvorlighetsgrad/varighet av kirurgi  

Etter kirurgi viste denne studien statistiske signifikante forskjeller i smerteintensitet mellom 
ulikt antall implantater og alvorlighetsgrad (mm bentap).  
 

Det ble ikke registrert nøyaktig hvor lang tid hver behandling tok, men samtlige inngrep var 

av varighet på over 60 minutter. Likevel kan antall implantater og alvorlighetsgraden av peri-

implantitt (millimeter bentap på hardest rammede implantat) bli brukt for å evaluere om det 

finnes noen korrelasjon mellom varighet av kyrettasje eller kirurgi og smerteopplevelse i 

etterkant av behandlingen. Jo flere implantater og dypere lommer, desto mer krevende 

behandling og lengre behandlingstid. Dette medfører følgelig lengre tid med blottlagt ben. 

Blottlegging av ben utløser en inflammatorisk respons og bidrar dermed til økt postoperative 

smerter (22). 

Dette samsvarer med studier gjort på implantatinnsetting (23, 24). Selv om disse studiene 

ikke tar for seg behandling av peri-implantitt, gjelder prinsippet om lengre behandlingstid 

(og dermed lengre tid med blottlagt ben) og økte postoperative smerter, også her. I en 

studie av Gonzales-Santana et al. (23) ble postoperativ smerte og hevelse en uke etter 

implantatinnsetting undersøkt ved hjelp av VAS. Blant variablene som ble testet viste «antall 

implantater» en statistisk signifikant korrelasjon med den maksimale smerteintensiteten 

som ble målt 6 timer etter kirurgi. Smerteintensiteten økte med antall implantater.  

 

I en annen studie viste statistisk analyse av postoperativ smerte etter implantatinnsetting at 

økt varighet av kirurgi gav mer smerte i etterkant av inngrepet (25). Samme studie fant 

derimot ingen sammenheng mellom antall implantater og graden av postoperativ 

smerteintensitet. 

 

Videre viste en studie som tok for seg postoperativ smerte etter ulike periodontale 

behandlinger, at kirurgisk behandling ga mer postoperativ smerte enn ikke-kirurgisk 

behandling. Dette foreslo forfatterne til dels kunne skyldes lenger varighet av inngrepene 
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(5).  I en annen studie viste Curtis et al. en statistisk signifikant sammenheng mellom økt 

varighet av kirurgisk inngrep og økt postoperativ smerte ved periodontal kirurgi (14). 

 

Tilsvarende er det viktig å innse at manglende statistisk signifikans ikke nødvendigvis betyr at 

det ikke er noen forskjell mellom gruppene – størrelsen på utvalget og nøyaktighet av 

observasjonene avgjør styrken i undersøkelsen. Selv om denne studien f.eks. ikke viste 

sammenheng mellom postoperativ smerte og røyking, så kan tobakksbruk ha en reell 

betydning for smertenivået, men at dette ikke ble funnet i denne studien. Et statistisk 

signifikant funn (p<0,05) er en potensielt viktig oppdagelse da den viser en reell forskjell 

mellom gruppene i studien. Manglende signifikans (p>0,05) sier mindre, da det ikke betyr at 

gruppene er like. 

 

4.2 Smertekvalitet 

I oppgaven ble også kvaliteten på smerte registrert. Resultatene viste at de fleste pasientene 

som registrerte noe form for smerte eller ubehag, opplevde denne som bankende og/eller 

øm. En del pasienter rapporterte også svie og nummenhet. 

 

Kvaliteten på smerten vil blant annet avhenge av inflammasjon og/eller nerveskader. Det er 

derfor viktig å skille mellom smerte idet vevet blir skadet (kirurgisk) og smerte i 

tilhelingsfasen (inflammasjonsprosessen postoperativt). Dette blir i litteraturen omtalt som 

henholdsvis mekanisk og inflammatoriske smerter (26). Når en kontrollert stimulus aktiverer 

nociseptorene, er responsen størst idet stimulus inntreffer og svekkes gradvis etter at det 

fjernes. Generelt er det større respons fra A-fibre enn fra C-fibre ved denne type mekanisk 

påkjenning, og de er dermed ansvarlig for den intense smerten pasienter føler etter 

mekaniske stimuli (27). Inflammatorisk smerte er smerte som utløses når nociseptorer 

aktiveres av inflammatoriske mediatorer. I mange tilfeller er smerten fra disse mediatorene 

et resultat av vevsskade, som for eksempel under operasjonen, og kan derfor regnes som 

indirekte smerte. Denne type smerte er mer langvarig, og er knyttet til umyeliniserte C—

fibre. Et eksempel er den kjemiske substansen histamin som er ansvarlig for den kraftige, 

kløende og langvarige responsen fra C-fibrene (26). Den bankende/ømme følelsen 

pasientene i denne studien rapporterte, passer inn som C-fiber smerte. Smerteopplevelse i 

denne studien ble rapportert med relativt høy/intens smerte, med en mer sammensatt 

smerteopplevelse (øm, bankende, sviende, kløe, ved spising, kulde, varme etc.) de første 

dagene.  Deretter falt intensiteten «logaritmisk» og de gjenværende smerteopplevelsene ble 

beskrevet som bankende/ømme. Dette kan tyde på at smerten den første dagen var 

sammensatt av mekanisk smerte og inflammasjon, mens den i slutten av uken i hovedsak var 

inflammatorisk.  

 

4.3 Kartlegging av postoperativ smerte 

Standardiserte behandlingsprosedyrer er en essensiell komponent i studier som evaluerer 

smerte og ubehag. Tidligere publikasjoner indikerer at preoperativ angst hos pasienter kan 
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resultere i økt postoperativ smerte (28). For å gjøre forholdene så like som mulig, ble 

samtlige behandlinger utført av de samme spesialistene i periodonti. Det kan tenkes at 

gjentatte møter med operatør kan bidra til redusert angst/frykt hos pasientene.  

 

Med en erfaren kliniker kan behandlingen i tillegg utføres raskere, mindre traumatisk og 

med større tiltro fra pasientens side. Graden av preoperativ angst hos pasienten kan tenkes 

å være mindre. Påstanden er kontroversiell, og en litteraturstudie som omhandlet smerter 

etter kirurgisk fjerning av visdomstenner konkluderte med at det mest sannsynlig var en 

sammenheng mellom klinikerens erfaring og redusert postoperativ smerte (29). Imidlertid 

viser en annen publikasjon ingen sammenheng mellom operatørens erfaring og 

postoperative smerter (24). 

 

I klinisk forskning eksisterer det ulike smertegraderings-verktøy som forsøker å 

kommunisere pasientens egen oppfatning av smerteintensitet. I denne studien ble opplevd 

smerte rapportert ved hjelp av smertegraderingsverktøyet VAS. 

 

I og med at smerte er høyst subjektiv og kan være vanskelig å måle, vil det være relevant å 

drøfte hvorvidt VAS er den beste metoden for måling av postoperative smerter.  

 

NRS er en tallbasert skala hvor smerte graderes fra 1-10 (30). Den blir oppfattet som enkel å 
forstå og anvende. NRS er lett å formidle i kliniske sammenhenger og mange pasienter er 
kjente med dette smertekartleggings-verktøyet (31). En tallmessig anvendelse av subjektiv 
smerteopplevelse kan dog være problematisk ved sammenligning av smerte på tvers av 
grupper, da en smerteintensitet på for eksempel 5 kan være forskjellig hos to ulike individer. 
 

VRS er en verbal deskriptiv skala. Skalaen benytter seg av ulik gradbøying av adjektiver for å 

beskrive smerte (8). Den er lite sensitiv for endringer og lite egnet for statistisk analyse. Da 

VRS som regel har fem svarmuligheter, er den enkel å bruke i klinisk praksis. Skalaen er ofte 

foretrukket blant barn og eldre.   

 

VAS er en sensitiv skala da smerteintensiteten kan graderes på millimeternivå. Selv små 

endringer i smerteintensitet hos et individ kan registreres og dette vil følgelig være lett å 

detektere på skalaen. Smertemåling på VAS har vist seg å ha god reproduserbarhet. I en 

studie som involverte akutt smerte, lå 90 % av scorene på samme punkt på VAS, ved 

gjentakelse innenfor en kort tidsperiode. Dette viser at VAS har en høy test-retest reliabilitet 

(32). VAS er ikke kultur- eller språkavhengig (8). Alt dette tatt i betraktning var valg av VAS 

som smertemålingsmetode i denne studien hensiktsmessig. 

 

Med bruk av selvrapportering vil det alltid være usikkert om pasientene har fylt ut skjema på 

det angitte tidspunktet. Rapportering på et seinere tidspunkt basert på hukommelse vil være 

en feilkilde ved bruk av VAS.  
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Selve studiemodellen kan diskuteres. Et fenomen som må tas høyde for i alle studier er den 

såkalte Hawthorneeffekten. Dette ble dokumentert under Hawthorneestudiene i 1920-årene 

i USA og går ut på at det å bli utsatt for undersøkelser i seg selv fører til atferdsendringer 

(33). Deltakelse i denne studien kan ha ført til ekstra oppmerksomhet på smerter i etterkant 

av behandlingen. Pasientene vet at de er deltaker i en studie som blant annet skal evaluere 

smerte, noe som kan føre til at pasientene kjenner ekstra godt etter når de skal rapportere 

sine smerteopplevelser.  Dette vil i seg selv kunne ha innvirkning på resultatet. 

4.4 Studieutvalget 

En av svakhetene ved denne studien er størrelsen på populasjonsutvalget. Generelt er det 

slik at jo større utvalget er, desto mer representativt for en større populasjon vil det være. 

Ved et større populasjonsutvalg vil estimatet blir mer presist. Samtidig vil sannsynligheten 

for å finne falske positive og falske negative, henholdsvis type 1 og type 2 feil, bli mindre.  

 

Størrelsen på studien er avgjørende for den statistiske styrken. Det kunne vært 

hensiktsmessig å ta i bruk statistiske beregninger for å avdekke nødvendig størrelse på 

populasjonsutvalget før studien ble påbegynt. Styrkeberegning for å avdekke minste kliniske 

interessante forskjell hadde også vært et nyttig hjelpemiddel i forkant av studien. Små 

studieutvalg vil uansett alltid være sårbare for tilfeldige utslag (34). 

 

Likevel er det ikke slik at svarene ikke er representative for studiepopulasjonen som helhet. 

Utvalget vårt er representativt ut ifra inklusjonskriteriene, slik at resultatene til en viss grad 

kan overføres til andre pasienter med peri-implantitt. Imidlertid vil det alltid være usikkerhet 

knyttet til resultatene, da vi ikke har svar fra hele studiepopulasjonen. 

 

4.5 Kyrettasje vs. kirurgi 

Analysene viste ingen statistiske signifikante forskjeller i gjennomsnittlig postoperativ smerte 

noen av dagene etter kyrettasje og kirurgi ved peri-implantitt. Dette samsvarer ikke med 

tidligere publikasjoner gjort på smerter etter ikke-kirurgisk og kirurgisk behandling 

(5)(35)(36). Imidlertid tar disse studiene for seg smerter etter behandling av inflammasjon 

rundt tenner, og ikke implantater.  

 

En studie gjort av Canakçi et al. rapporterte postoperativ smerte, postoperativ dentin 

hypersensitivitet og ubehag opplevd under ulike periodontale behandlinger (5). 

Registreringer ble gjort på VAS i millimeter, og ikke i centimeter som i denne studien. 

Behandlingene inkluderte SRP (“scaling and root planing”), MWF (“modified Widman flap”), 

OR (“osseous resection”) og GV (“gingivektomi”). Førstnevnte innebærer ikke-kirurgisk 

behandling, mens de resterende prosedyrene er kirurgiske inngrep. Resultatene i studien 

viste at postoperativ smerte var signifikant høyere (p<0,05) for enkelte typer periodontal 

kirurgisk behandling (OR og GV) sammenlignet med SRP og MWF (5). MWF er den 

prosedyren som ligner mest på den kirurgiske prosedyren som ble utført i denne studien.   
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I studien utført av Canakçi et al. (5) ble det rapportert gjennomsnittlig VAS-verdier etter SRP 

og MWF på henholdsvis 1,4 (SD 4,4) og 1,6 (SD 3,9). Etter SRP rapporterte 13 % av 

pasientene smertefrihet og 12 % etter MWF samme dag som behandling (dag 0). Analyse 

viste ingen statistisk signifikant forskjell i smerteintensitet mellom SRP og MWF, noe som 

samsvarer med resultatene i denne studien.   

 

Videre viste resultatene i denne studien utført på pasienter med peri-implantitt, at 

gjennomsnittlig smertescore samme dag som behandling var 2,3 (SD 2,1) etter kyrettasje og 

3,5 (SD 2,7) etter kirurgi. Det var 15 % av pasientene som rapporterte smertefrihet etter 

kyrettasje og 0,7 % etter kirurgi.  

 

De dypeste lesjonene (8,1-13 mm bentap) viste signifikant høyere smerteintensitet etter 

kirurgi sammenlignet med kyrettasje. Dette kan henge sammen med restinflammasjon, som 

igjen avhenger av tilstrekkelig kyrettasje i området. Inflammasjon i vevet gjør det både 

vanskeligere å anestesere og kan føre til mer postoperative smerter. I tillegg kan tiden være 

med på å forklare høyere rapporterte smerter etter kirurgi.  

 

Samtidig må det understrekes at SRP ikke kan sammenlignes med kyrettasje. Rotplanering 

inkluderer instrumentering for å fjerne den mikrobielle flora som enten ligger på 

rotoverflaten eller fritt i lommen og all kontaminert sement (planering av rotoverflaten). 

Dette blir også i litteraturen omtalt som depurasjon. Kyrettasje innebærer eliminering av 

lomme-epitel med en kyrette for å fullstendig eliminere bakterier og sykt vev. Dette oppnår 

en dypere og mer fullstendig rengjøring. Siden rotoverflaten ved periodontitt gjennomgår 

rotplanering og dermed fjerning av kontaminert sement, ville en kunne anta at dette ville 

føre til mer postoperative smerter enn etter kyrettasje ved peri-implantitt, men dette vil 

som tidligere nevnt være avhengig av inflammasjonsgraden i vevet.  

 

Resultatene samsvarer med resultatene i studien utført av Canakçi et al. når det gjelder 

forskjellen på smerteintensitet mellom ikke-kirurgisk og kirurgisk behandling (5).  

 

En annen publikasjon gjort av Matthews et al. viste at kirurgisk periodontal behandling førte 

til signifikant mer postoperativ ubehag enn ikke-kirurgisk behandling. Her ble VAS besvart på 

selvrapporterte spørreskjema etter periodontal behandling (35). 

En faktor som kan være med på å forklare hva som gjorde at våre resultater ble avvikende 

fra Matthews et al. (35), kan være at behandlingen i deres studie ble utøvet av 

avgangselever og behandlet tenner. Behandlingen i denne studien derimot, ble utført av 

spesialister med bred erfaring og inkluderte implantater.  

 



 22 

4.6 Smerteintensitet og kjønn  

De siste tiårene har forskning innenfor biomedisin og helse viet en større interesse for 

sammenhengen mellom smerteopplevelse og kjønn. Det finnes flere studier som evaluerer 

sammenhengen mellom postoperativ smerte og kjønn etter implantatinnsetting og 

peridontittbehandling (17, 24, 37). Imidlertid er det ikke funnet studier som beskriver 

betydningen av kjønn for smerter etter behandling av peri-implantitt.  

Denne studien viser at for kyrettasje var det menn (8 %) (2 stk.) som registrerte en 

postoperativ smerteintensitet mellom 7,5-10,0. Til sammenligning var det ingen kvinner som 

registrerte smerteintensitet på dette nivået. Etter den kirurgiske behandlingen var det 

kvinnene (17 %) (4 stk.) som registrerte en smerteintensitet på 7,5-10,0. Det var ingen menn 

som hadde registrert en smerteintensitet i denne øvre del av skalaen. Det ble ikke funnet 

statistisk signifikante forskjeller i rapportert smerte mellom menn og kvinner etter kyrettasje 

og kirurgi. 

Disse funnene underbygges av studier gjort av Canacki et al. Disse fant ingen forskjell i 

smerteintensitet hos menn og kvinner etter kirurgisk og ikke-kirurgisk periodontal 

behandling (5, 37).  

Studier angående kirurgi ved tenner viser at kvinner opplever mer postoperativ smerte enn 

menn. Seymour et al. så på smerte etter oral og periodontal kirurgi hos 100 pasienter. 

Smerteintensitet ble registrert på VAS og studien viste at kvinner rapporterte signifikant mer 

smerte enn menn (38). 

Det er også blitt rapportert en høyere grad av smerte hos kvinner enn hos menn i studier 

som inkluderer neuropatiske tilstander, kroniske muskel- og skjelettsmerter, 

temporomandibulær smerte, ansiktssmerter og tannpine (39). 

Årsaken til manglende forskjeller mellom kvinner og menn i denne studien er ikke åpenbare. 

En mulig forklaring kan være at studien viser generelt mild smerteintensitet i 

totalpopulasjonen, med unntak av enkelte pasienter. I tillegg er det et lavt antall pasienter 

med i studien, noe som gjør at det ikke er mulig å konkludere. 

 

4.7 Smerteintensitet og lokalisasjon 

Denne studien viste ingen signifikante forskjeller på VAS-verdier mellom ulike lokalisasjoner. 

Dette samsvarer ikke med en studie av Canakci et al. som viste signifikant lavere VAS-verdier 

for posteriore områder enn anteriore områder. Periodontittbehandling av incisiver ble 

rapportert til å ha høyere VAS-verdier enn molarer (37). En forklaring kan være at tettheten 

av frie nerveender er høyere i anteriore områder i munnen enn i posteriore områder (40).  

 

Det ble i denne studien registrert at enkelte pasienter hadde punktsmerter under 

behandlingen, men dette ble dessverre ikke skrevet ned. En del av pasientene hadde 
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implantater lokalisert både anteriort og posteriort, og det ble heller ikke rapportert hvilket 

område pasientene hadde smerter fra. Derfor blir det vanskelig å sammenligne lokalisasjon 

og smerteintensitet. 

 

4.8 Smerteintensitet og sykdommer  

Resultatene i studien viser ingen sammenheng mellom allmenn helse og rapportert 

smerteintensitet. Kun én av seks pasienter med revmatisk sykdom rapporterte smerte på 

7,6-10,0.  Studier viser at pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom kan ha større 

risiko for postoperativ infeksjon under og etter behandling sammenlignet med friske 

pasienter, og følgelig mer postoperativt ubehag. Dette gjaldt spesielt pasienter som gikk på 

anti-inflammatoriske medikamenter, som for eksempel TNF-a-hemmere (41). Kun én pasient 

i denne studien rapporterte å gå på medikamenter mot revmatisme.  

 

Manglende assosiasjon mellom pasienter med rapporterte sykdommer og postoperativ 

smerte kan ha sammenheng med for lite studieutvalg. 

 

4.9 Smerteintensitet og røyking 

Analyser viste ingen statistiske sammenhenger i rapportert smerteintensitet etter 

behandling mellom røykere og ikke-røykere (p>0,05).  

 

Resultatene her samsvarer ikke med hva vi forventet ut ifra tidligere studier gjort for å 

evaluere tobakkens innvirkning på sårtilheling etter operativ behandling (42). 

 

Andre studier er blitt foretatt for å undersøke sammenhengen mellom røyking og 

postoperative smerter. Capuzzi et al. (43) fant statistisk signifikant sammenheng mellom økt 

postoperativ smerteopplevelse og tobakksbruk i etterkant av kirurgisk fjernelse av 

retinerende visdomstenner. Pasienter som røykte under 15 sigaretter per dag etter, 

opplevde mer smerter 24 timer postoperativt enn pasienter som ikke røykte. Pasienter som 

røykte veldig mye (over 20 sigaretter per dag), registrerte enda høyere score på VAS. Det har 

blitt foreslått at dette kan skyldes redusert alveolær vaskularisering som et resultat av færre 

gingivale kar (44). Videre kan redusert vaskularisering føre til forsinket sårtilheling som igjen 

kan gi større grad av ubehag postoperativt (43). I en annen studie, derimot, ble det ikke 

funnet noen statistisk sammenheng mellom røyking og smerte etter periapikal kirurgi (p > 

0,05) (45).  

 

4.10 Bruk av smertestillende medikamenter 

Bruk av smertestillende medikamenter ble rapportert i syv dager etter kyrettasje og kirurgi. 

Resultatene viste at en større andel av pasientene benyttet seg av smertestillende 

legemidler på dag 0 og dag 3 etter kirurgi sammenlignet med kyrettasje, denne forskjellen 

var ikke statistisk signifikant. Enkelte pasienter gikk på smertestillende for andre 

helsemessige årsaker.  
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Kloostra et al. gjorde en studie på to grupper med i alt 70 pasienter som mottok ikke-

kirurgisk og kirurgisk periodontal behandling. Det ble funnet forskjell i bruk av 

smertestillende medikamenter 2 uker etter behandling hos de to gruppene. Andelen 

pasienter som ikke tok smertestillende etter behandling var signifikant høyere for gruppen 

som fikk ikke-kirurgisk behandling (93,3 %), sammenlignet med gruppen som fikk kirurgisk 

behandling (40,5 %) (36). 

 

 

 

 

 

 

5. Konklusjon 

 

Smerter og ubehag i etterkant av kyrettasje og kirurg ved peri-implantitt viste seg å være 

mild hos de fleste pasientene i denne studien. Imidlertid var det betydelige smerter og 

ubehag hos enkelte. Vi fant ikke statistisk signifikant forskjell mellom smertene etter kirurgi 

og kyrettasje. Tilsvarende studier etter periodontal behandling viser stor forskjell. Dersom 

smertene etter kyrettasje er betydelig, må effekten og nytten av forbehandling/kyrettasje 

før kirurgi vurderes nærmere. Det er behov for mer forskning på nytten/behovet for 

forbehandling/kyrettasje. 

 

Det ble funnet en signifikant sammenheng mellom antall implantater og alvorlighetsgrad av 

peri-implantitt og rapportert smerteintensitet. Resultatene viste at postoperativ smerte 

etter behandlingen kvalitativt ble rapportert som bankende og/eller øm.  
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