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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Kunskapen om helkeramiska kronor är begränsad och få studier är gjorda 

inom allmäntandvård.  

Syfte: Projektet hade i syfte att undersöka femårsöverlevnaden för helkeramiska kronor 

samt att utvärdera om patientens kön, typ av porslin, typ av cement, rotfyllnadsstatus 

och tandposition påverkade överlevnaden. 

Material och metod: Studien är en retrospektiv journalstudie. Samtliga patienter som 

under åren 2008-2009 behandlades med en helkeramisk, krona på en kindtand 

inkluderades, totalt 297 kronor. Kronorna följdes sedan upp i fem år.  

Resultat: Kronöverlevnaden efter fem år var 91,6 %, ingen skillnad sågs mellan kronor 

utförda på kvinnor och män eller beroende på typ av porslin och typ av cement. 

Endokronor hade en något lägre överlevnad, 82,8 %, jämfört med fullkronor, 90,9 % 

och onlaykronor 100 % (p=0,081). Ingen skillnad sågs i överlevnad beroende på 

tandposition. 

Slutsats: Femårsöverlevnaden för keramiska kronor i sidopartier utförda inom 

allmäntandvården är god Den vanligaste komplikationen, oavsett krontyp, var lossnad 

krona.  

 

 

 

  



FÖRKORTNINGAR OCH DEFINITIONER AV TERMER 

CAD/CAM Computer-Aided Design/Computer-Aided Manufacturing. 

Endokrona Krona gjord på endodontiskt behandlad tand där kronan är 

utförd i litiumdisilikat (IPS Empress) och fäster ned i 

rotkanalen.  

MK-krona Metallkeramikkrona. 

Kärnförstärkt krona Krona med kärna av aluminiumoxid eller zirkoniumdioxid 

och ytporslin. 

 

IPS Empresskrona Monolitisk krona i litiumsilikat. 

 

Överlevnad 

 

Överlevnad (survival), definierades som helkeramisk krona 

på plats med eller utan komplikation vid 5-årskontrollen. 

Som komplikation räknas; karies, fraktur av ytporslin, 

lossad och recementerad krona, lagning på grund av karies 

eller efter endodontisk behandling. 
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BAKGRUND/INTRODUKTION  

För en tand i behov av restauration finns idag ett flertal alternativa behandlingar. En stor 

del av patienterna önskar idag metallfria, hållbara och även estetisk tilltalande 

ersättningar varför olika typer av kompositer och keramiska restaurationer utvecklats. 

Kompositer kan utföras direkt i munnen vilket innebär en mindre tidskrävande och 

därmed initialt en billigare behandling. Framställning av ersättningar i helkeram sker 

indirekt vilket innebär att ersättningen är tillverkad utanför munnen av en tandtekniker 

eller med Computer-Aided Design/Computer-Aided Manufacturing(CAD/CAM)-

teknik. Helkeramer är bland annat kända för sin goda estetik, biokompabilitet och för att 

inte ackumulera plack i samma utsträckning som andra typer av kronor
1
. Svagheterna 

hos dessa material är bland annat ökad frakturrisk samt tendens att lossna från tanden 

vid konventionell cementering
2
. Man har även sett att tanden i motstående käke ibland 

tar skada i form av ökat slitage
2
. Flera faktorer påverkar prognosen för restaurationen, 

såsom behandlare, preparationsteknik, storlek av skada på tanden, bitkraft och oral 

hygien. Komplikationer som kan uppstå vid behandling med helkeramer är t.ex. 

porslinsfrakturer, retentionsförluster, karies och vitalitetsförlust för tanden. Kronor i 

metallkeramik (MK) är den vanligaste krontypen och tillverkas även den indirekt. 

Referenspriset för en MK-krona i Örebro är 5730 kr. Det är väl känt att MK-kronor med 

tiden uppvisar ett sämre estetisk resultat då gingivan med tiden ofta drar sig tillbaka och 

den cervikala metallkanten riskerar att blottas. Om man som patient önskar metallfria 

ersättningar är alternativen kompositkrona eller en krona i helkeram. Kostnaden skiljer 

sig markant för en helkeramisk ersättning som enligt referenspriset i 

tandvårdsförsäkringen kostar 5730 kr jämfört med en kompositkrona som i Örebro 

kostar 1690 kr. Enligt en nyligen publicerad studie av Overmeer et al
3
 som studerat 5-

årsöverlevnaden på MK-kronor och kompositkronor i Örebro-, Södermanlands- samt 

Uppsala Läns landsting är överlevnaden (krona som satt på plats med eller utan 

modifikation under hela observationsperioden) för MK-kronor 93 % och för 

kompositkronor 70 %.  

Definitionen av överlevnad och misslyckande är olika i olika studier. I många fall 

definieras misslyckande som att konstruktionen, av olika skäl, måste ersättas och i andra 

fall betraktas konstruktionen som misslyckad så fort en korrigering måste göras.  
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Olika systematiska översikter har redovisat femårsöverlevnad (med eller utan 

justeringar) på 88,6 % - 96,6 % 4,5,6. Wang et al
6
 har i en systematisk översikt infattande 

totalt 37 artiklar tittat på frekvensen och storleken på frakturer på helkeramiska kronor 

och visade att helkeramer i molar- och premolarområdet efter fem år hade en 

frakturfrekvens på 10,5 %. Överlevnad användes inte som variabel men man angav att 

7,5 % av kronorna posteriort hade kärnfrakturer. I en annan systematisk översikt 

rapporterades 9,5 % misslyckande efter 36-223 månader
7
. Bindl et al

8
 studerade 

överlevnadsfrekvensen av helkeramiska kronor och definierade i sin studie överlevnad 

som en krona som inte frakturerat och satt kvar. Kronor som förlorats till följd av 

rotfrakturer eller omgörning på grund av ny protetik räknades inte in som förlorade, 

tänder som behövde rotfyllas genom kronan räknades inte heller in i gruppen 

frakturerade.  De redovisade resultaten visade att överlevnaden för kronor på premolarer 

var 97 % och för molarer 94,6 % för klassiska preparationer. Överlevnaden för kronor 

på tänder med reducerad mängd tandsubstans var 92,9 % på premolarer respektive 92,1 

% på molarer. Överlevnaden för kronor gjorda på endodontiskt behandlade tänder där 

kronan fäster ned i rotkanalen (så kallade endokronor) var 68,8 % för premolarer och 

87,1 % på molarer. I en systematisk översikt där man utvärderade rotfyllda tänders 

överlevnad i relation till kronersättning, redovisades en tioårsöverlevnad för rotfyllda 

tänder med kronersättning på 81 % 
9
. Naeselius

 
et al

10
 tittade i en studie på helkeramiska 

onlay och redovisade en överlevnad på 93 % efter fyra år. Inte heller i denna studie 

betraktades konstruktioner med endodontiska komplikationer som misslyckade även om 

onlayet behövde göras om. Samtliga misslyckanden såsom frakturer och karies skedde i 

molarområdet.  

Överlevnaden för keramiska kronor varierar således mellan studierna, beroende på 

uppföljningstid, endodontiskt status, hur man valt att definiera överlevnad och var 

studien är utförd. Redovisningen av kronor som förlorats till följd av tandförluster, 

endodontisk behandling och ny protetisk terapi har även hanterats på olika sätt i 

studierna. 

Studiens målsättning/Syfte 

Syftet med studien var att undersöka femårsöverlevnaden och eventuella komplikationer 

för helkeramiska kronor utförda inom allmäntandvården samt att utvärdera om 
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patientens kön, typ av porslin (litiumdisilikat och zirkoniumdioxid), typ av cement, 

rotfyllnadsstatus, tandposition samt motbitning påverkade resultatet.  

MATERIAL OCH METOD 

Design 

Studien är en retrospektiv journalstudie. Samtliga revisionspatienter som under åren 

2008-2009 blev behandlade med helkeramiska singelkronor (behandlingskod 801) på en 

eller flera premolarer och molarer och där patienten kommit tillbaka till 

allmäntandläkare på Folktandvården för undersökning fem år senare valdes ut. 

Selektion av studiegruppsdeltagare  

Samtliga revisionspatienter vid Folktandvården i Region Örebro län som under år 2008-

2009 blivit behandlade med helkeramiska singelkronor valdes ut via sökning i 

journalsystemet Lifecare. Patienter som flyttat ur länet eller avlidit inom fem år efter 

cementering av ersättningen exkluderas för att få femårsdata på samtliga inkluderade 

kronor. 

Datainsamling och mätprocedur 

Från patientens journal registrerades avpersonifierade data i ett undersökningsformulär. 

Varje journal öppnades endast vid ett tillfälle och kodades ej, genom detta förfarande 

erhölls anonyma data. För att undvika att data registrerades två gånger från samma 

journal infördes en daganteckning i den digitala journalen om att data extraherats. 

Mätmetoder och variabler 

Med hjälp av röntgenbilder tagna vid de regelbundna revisionsundersökningarna samt 

daganteckningar kunde man registrera om kronan fanns på plats, hade motbitning, 

uppvisade defekt och/eller hade lagats. Samtliga daganteckningar från cementering av 

kronan fram till den undersökning som var närmast fem år efter utlämningen av kronan 

granskades. Data avseende om kronan var på plats, förlust av tand eller krona, eventuell 

recementering, karies eller endodontisk behandling registrerades från journalerna. 

Success mättes ej då kliniska undersökningar ej genomfördes och defekter inte alltid 

kan identifieras utifrån röntgen eller daganteckningar. Motbitning registrerades som 

egna tänder/fast protetik, avtagbar protetik eller motbitning saknas. 
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Statistiska metoder  

Data redovisas med deskriptiv statistik. Parvisa test utfördes med chi-två-test i IBM 

SPSS statistics 22 och signifikansnivån sattes till 5 %. Chi-två-test användes för att 

undersöka eventuella skillnader i överlevnad och komplikationer för kronorna beroende 

på patientens kön, typ av porslin, typ av cement, rotfyllnadsstatus samt tandposition.  

Beräkning av sample storlek (power) 

Då underlag för antagande om kronornas överlevnadsfrekvens (i synnerhet i relation till 

bakgrundsfaktorer såsom till exempel kön, typ av porslin, rotfyllnadsstatus) saknades 

genomfördes studien som en totalundersökning. 

ETIK 

Eftersom genomförandet av studien innebar att patientjournaler skulle granskas gjordes 

en etisk prövning och ett rådgivande yttrande efterfrågades om studien inte krävde etisk 

prövning. Ett rådgivande yttrande erhölls den 5 maj 2014, Dnr 2014/004. Därefter 

gjordes en ansökning till landstinget om att få tillgång till patientlistor och 

patientjournalen. I samband med datainsamlingen avpersonifierades all data när de 

extraherandes ur journalerna, på detta sätt gjordes inga registreringar som kunde 

kopplas till enskild patient eller behandlare.  

RESULTAT 

Efter genomgång av samtliga patientjournaler, där åtgärd 801 registrerats, hittades 249 

patienter (136 kvinnor) med 297 helkeramiska kronor placerade i premolar-

/molarregionen där uppföljning fanns ≥ 5 år (tabell 1).  

Av samtliga patienter hade 212 fått en krona, 32 patienter hade fått två kronor och fem 

hade fått fler än två kronor. Av kronorna var 243 fullkronor, 29 endokronor samt 25 

onlaykronor. Samtliga tänder utom fyra hade motbitning i form av egna tänder och/eller 

fast protetik därför gjordes inga statistiska beräkningar avseende eventuell betydelse av 

motbitningen. Medelåldern för patienterna vid cementering var 55 år (SD 9,5) för män 

och 57 år (SD 11,5) för kvinnor och medeluppföljningen var 60 mån (SD 5,46) 

oberoende av kön eller krontyp. Av kronorna var 218 utförda i litiumdisilikat (IPS 

Empress) och 79 var kärnförstärkta. Vid cementering var 69 tänder rotfyllda varav nio 
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var försedda med pelare: fem gjutna pelare, tre kompositpost och en screwpost. 

Samtliga kronor cementerade på rotfyllda pelarförsedda tänder var utförda på kvinnor.  

Tabell 1. Antal helkeramiska kronor fördelat på tandposition, typ av material, 

rotfyllnadsstatus och kön 

Vital= ej rotfylld tand.  

Resultaten visar en femårsöverlevnad på 91,6 % utan någon större skillnad i överlevnad 

för keramiska kronor utförda på män och kvinnor eller mellan de två typerna av 

keramiska kronor; IPS Empresskronor och kärnförstärkta kronor (90,9 % resp. 93,7 %). 

En patient som fått två helkeramiska kronor förlorade båda kronorna, ingen av de övriga 

patienterna som fått fler än en krona uppvisade komplikationer vid mer än en krona. Det 

var lite sämre överlevnad för kronor hos patienter som fått fler än en krona 89,4 % 

jämfört med 92,5 % hos patienter som fått bara en krona. En något högre överlevnad, 

dock inte signifikant, sågs för kärnförstärkta kronor hos män (95,3 %) jämfört med 

kvinnorna (91,7 %). När det gäller IPS Empresskronor var kronöverlevnaden något 

högre bland kvinnor än bland män 91,9 % respektive 89,5 %. För kvinnor var det ingen 

skillnad i kronöverlevnad mellan materialen men för män sågs en liten skillnad där 

kärnförstärkta uppvisade något bättre överlevnad 95,3 % respektive 89,5 % (p=0,21).  

Majoriteten av kronorna, 72,4 %, var cementerade med resincement (Variolink) och av 

dessa förlorades 7,9 %. Av IPS Empresskronorna cementerades fem med självetsande 

cement (Rely-X), övriga cementerades med Variolink. Inga av IPS Empresskronorna 

cementerade med Rely-X lossnade under observationstiden. Av de kärnförstärkta 

kronorna cementerades tre med resincement, sju med glasjonomercement, sju med 

fosfatcement, 56 med Rely-X och för sex kronor fanns inget cement angivet. Ingen 

signifikant skillnad sågs i kronöverlevnad beroende på typ av cement (tabell 2). 

      Kärnförstärkt  IPS Empress 

  Vital Rotfylld  Vital Rotfylld Totalt 

Män Molar 19 5  49 14 87 

 Premolar 14 5  26 5 50 

Kvinnor Molar 13 7  50 15 85 

 Premolar 8 8  49 10 75 
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Tabell 2. Kronöverlevnad fördelat på typ av cement  

n=totalt antal kronor 

 

På de icke rotfyllda tänderna förlorades 7 % av kronorna och på tänderna som var 

rotfyllda gick 13 % förlorade (p=0,11). Av de totalt 69 kronorna utförda på rotfyllda 

tänder gick nio kronor förlorade varav en krona cementerad på en pelarförsedd tand. Av 

de kronor som förlorats på rotfyllda tänder förlorades sju (17,5 %) hos kvinnor och två 

(7,0 %) kronor förlorades hos män, skillnaden var statistiskt signifikant (p=0,019). Av 

de icke-rotfyllda tänderna genomgick 6,1 % endodontisk behandling efter att de 

kronförsetts, av dessa var 4,4 % molarer och 1,7 % premolarer. Andelen kronor utan 

komplikationer var i stort sett lika hos kvinnor (79,6 %) och män (82,5 %), därför 

redovisas resultaten avseende komplikationer sammanslaget för män och kvinnor och i 

stället fördelat på tandposition (tabell 3) och typ av material (tabell 4). Ingen statistiskt 

signifikant skillnad sågs avseende överlevnad och antal komplikationer i premolar- och 

molarområdet. Flest allvarliga komplikationer skedde dock i premolarregionen där 6,4 

% behövde recementeras och där 7,2 % av kronorna behövde göras om. Molarerna 

uppvisade färre antal recementeringar och omgörningar, 5,8 % respektive 5,2 % men 

drabbades i större utsträckning, av andra komplikationer såsom frakturer och 

sekundärkaries (tabell 3). Av de totalt 18 kronorna som gjordes om var åtta 

recementerade innan omgörning. 

 

 

 

 

 

 

Krona 

Resin-

cement 

Glas-

jonomer-

cement 

Själv-

etsande 

(Rely-X) 

Fosfat-

cement 

Uppgift 

saknas 

Totalt 

  n % n % n % n % n % n 

Borta 20 9,3 0 0 4 6,6 0 0 1 14,3 25 

Kvar 5 år 195 90,7 7 100 57 93,4 7 100 6 85,7 275 

Totalt 215 100 7 100 61 100 7 100 7 100 297 
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Tabell 3. Andel kvarvarande kronor med och utan komplikationer och kompletterande 

behandling/komplikation fördelat på tandposition 

P=Premolar, M=Molar, T=Totalt. Omgjord= kronan lossade och ny krona gjordes. Annan 

komplikation= fraktur, karies men kronan på plats. n=totalt antal kronor 

 

Den vanligaste kompletterande behandlingen efter cementering, för de IPS Empress och 

kärnförstärkta kronor som överlevt, var recementering. Det var ingen statistisk 

signifikant skillnad i antal kronor utan komplikationer avseende krontyp men 

endokronor uppvisade något sämre överlevnad, 82,8 %, jämfört med fullkronor, 90,9 % 

och onlaykronor 100 % (p=0,081). Fler IPS Empresskronor gjordes om (7,3 %) jämfört 

med kärnförstärkta (2,5 %), skillnaden var dock inte statistiskt signifikant (p=0,1) 

(tabell 4). 

 

Tabell 4. Andel kvarvarande kronor med och utan komplikationer och kompletterande 

behandling/komplikation fördelat på typ av krona. 

K=Kärnförstärkt, E=Empress, T=Totalt. Omgjord= kronan lossade och ny krona gjordes. 

Annan komplikation= fraktur, karies men kronan på plats. n=totalt antal kronor 

 

DISKUSSION 

Ersättningar i porslin är i dag en vanlig terapi på trasiga tänder i premolar- och 

molarområdet. Få studier är dock gjorda inom allmäntandvården. Garantier lämnas 

 Inga 

komplikationer  

Re-

cementerad 

Omgjord Annan 

komplikation 

Extraherad Tot. 

 n % n % n % n % n % n 

P 104 83,2 8 6,4 9 7,2 1 0,8 3 2,4 125 

M 137 79,7 10 5,8 9 5,2 12 7,0 4 2,3 172 

T 241 81,1 18 6,1 18 6,1 13 4,4 7 2,4 297 

 Inga 

komplikationer 

Re-

cementerad 

Omgjord Annan 

komplikation 

Extraherad Tot. 

 n % n % n % n % n % n 

K 63 79,7 6 7,6 2 2,5 5 6,3 3 3,8 79 

E 178 81,7 12 5,5 16 7,3 8 3,7 4 1,8 218 

T 241 81,1 18 6,1 18 6,1 13 4,4 7 2,4 297 
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ibland upp till fem år och ur ett såväl ekonomiskt som ett patientperspektiv är det då 

viktigt att ha kunskap om den förväntande kronöverlevnaden innan man tar beslut om 

att preparera tanden för en krona.  

Resultaten visar en femårsöverlevnad på 91,6 % utan någon större skillnad i överlevnad 

för keramiska kronor utförda på män och kvinnor eller mellan de två typerna av 

keramiska kronor. Överlevnaden är jämförbar med de 93 % som Pjetursson et al
4
 

redovisade för helkeramer i en systematisk review och för överlevnaden av MK-kronor i 

studien av Overmeer et al
3
.   

Tekniska och biologiska komplikationer inträffar i högre eller mindre grad när man 

utför kronterapi på tänder. I journalstudier finns alltid risk för ett dessa inte alltid är 

dokumenterade eller att eventuella komplikationer har åtgärdats på någon annan klinik. 

I denna studie gjordes fler IPS Empresskronor om (7,3 %) jämfört med kärnförstärkta 

(2,5 %), skillnaden var dock inte statistiskt signifikant (p=0,098) vilket kan bero på att 

antalet undersökta kärnförstärkta kronor var få. Andelen kvarvarande kronor med 

komplikationer var större i denna studie, med 9,2 % för IPS Empress och 13,9 % för 

kärnförstärkta kronor jämfört med de MK-kronor som undersöktes i studien av 

Overmeer et al
3
 där bara 2,3 % av kvarvarande kronor haft komplikationer. Teoretisk 

kan man förvänta sig en högre frekvens av tekniska komplikationer för protetiskt 

material med lägre hållfasthet men tidigare studier
 
av bondade kronor har visat att dessa 

håller bra. Van Dijken JW
 
et al

11
 visade i sin studie på helkeramiska kronor en beräknad 

överlevnad efter sju år på 93,4 % för vitala tänder samt 90,3 % för nonvitala. I denna 

studie var överlevnaden för kronor på vitala tänder 93 % och överlevnaden för rotfyllda 

tänder var lägre vilket stämmer väl med resultaten redovisade av Van Dijkens och 

medarbetare.  

Då i huvudsak endast två typer av cement användes, resincement och självetsande 

cement, och ingen skillnad i överlevnad sågs mellan dessa under observationsperioden 

förefaller de fungera lika bra under en femårsperiod. Inga kronor som cementerades 

med fosfatcement eller glasjonomercement förlorades, dock var antalet litet varför det är 

svårt att uttala sig om dessa cementtypers tillförlitlighet.  

 

Den statistiskt signifikanta skillnad för överlevnad av kronor på rotfyllda tänder mellan 
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män och kvinnor, där kvinnor uppvisade en ökad risk att förlora en krona utförd på en 

tand som var rotfylld, kan troligen förklaras av att fyra av de förlorade rotfyllda 

kronorna var endokronor utförda på premolarer hos kvinnor, endokronor på premolarer 

hade i denna studie liksom i studien av Bindl et al
8
. en sämre överlevnad än resterande 

krontyper. Anledningen till att endokronor uppvisar en sämre överlevnad kan vara brist 

på retention, preparationens storlek samt brist på emalj att bonda kronan till.  

Flera studier redovisar endodontiska komplikationer som ett resultat av kronterapi, 

Pjetursson och medarbetare
4
 redovisade 2,1 % endodontiska komplikationer efter fem år 

och Overmeer et al
3
 1 %. Av de kronorna som studerades i van Dijkens JW et al

11
 studie 

behövde 0,7 % genomgå endodontisk behandling efter cementering under en 

uppföljningsperiod på 4-7 år. Under uppföljningsperioden hade man dock endast 

tillgång till bitewingbilder vilket kan ha påverkat resultatet. I denna studie genomgick 

6,1 % av de icke-rotfyllda tänderna endodontisk behandling efter cementering och av 

dessa var 4,4 % molarer och 1,7 % premolarer. Orsaken till att fler tänder fick 

endodontiska komplikationer kan vara flera såsom pulparetning via läckage, större 

förlust av tandsubstans innan krona cementerades, dålig kontroll av vitalitet innan 

cementering av kronan och att apikalröntgen i den mån de fanns tillgängliga inte 

granskades. Trots den förhållandevis höga frekvensen av endodontiska komplikationer 

kan man inte utesluta att det troligen finns ett mörkertal då apikalröntgen inte fanns på 

samtliga kronor vid femårsuppföljningen vilket innebär att man kan ha missat 

asymptomatiska apikala förändringar.  

Endast premolar och molarer är inkluderade i denna studie och det är möjligt att 

keramiska kronor har en högre överlevnad i fronten än i sidopartierna. Studier på 

kronöverlevnad har visat olika resultat beroende på tandposition. Ferrario et al
12

 visar i 

sin studie att molarer utsätts för störst kraft som sedan minskar i premolarområdet och 

att kraften är som minst vid incisiverna Wang et al
6
 visar i sin studie att molarerna har 

en frakturfrekvens på 3,0 %, premolarerna 1,1 % och incisiverna 0,7 %. I denna studie 

registrerades något fler komplikationer för premolarer men skillnaden var inte 

signifikant. Molarerna uppvisade färre antal recementeringar (5,8 %) och omgörningar 

(5,2 %), jämfört med premolarerna (6,4 % respektive 7,2 %) men drabbades i större 

utsträckning av andra komplikationer såsom frakturer och sekundärkaries. Orsaken till 
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att fler kronor på premolarer lossnade eller behövde göras om kan bero på större laterala 

krafter i förhållande till kvarvarande tand, kort dentinpelare, felaktig utformning av 

kuspar mm.  

Naeselius et al
10

 visar i sin studie att överlevnaden för onlaykronor efter fyra år var 93 

% vilket är ett sämre resultat än i denna studie där 100 % av onlaykronorna överlevde 

fem år i funktion.  

Eftersom denna studie är en journalstudie har endast överlevnad använts som 

utfallsmått, lyckande (success) kräver en klinisk undersökning. Då det var ett begränsat 

antal keramiska kronor utförda under den aktuella tidsperioden (297) gjordes en 

uppföljning av samtliga kronor vilket innebar att 37 patienter bidrog med fler än en 

krona, en av dessa patienter uppvisade två kronförluster, ingen annan patient uppvisade 

fler än en kronförlust. Orsaken till en lite högre andel förlorade kronor hos patienter 

som fått mer än en krona kan bero på patientrelaterade faktorer eller ren slump. Någon 

större påverkan på resultaten till följd av att samtliga kronor inkluderades föreligger 

troligen inte. Studien är inte randomiserad vilket gör att en rättvis jämförelse mellan de 

olika materialen är svårt att göra, dessutom innehöll studien betydligt fler IPS 

Empresskronor. De små skillnader som sågs kan mycket väl bero på att materialvalet 

styrts av patientens önskemål, kvarvarande tandsubstans, tandläkarens preferens mm. 

För att inte få något bortfall har bara revisionspatienter inkluderats vilket kan betraktas 

som en brist i studien. Fördelen är dock att patienterna troligare inte sökt andra 

vårdgivare under uppföljningsperioden vilket innebar att det sannolikt var få 

komplikationer som åtgärdats på kliniker som inte är anslutna till Lifecare och därmed 

inte blivit registrerade i Folktandvårdens journalsystem. Fler studier, gärna prospektiva 

randomiserade behövs för att utvärdera keramiska kronor utförda inom 

allmäntandvården.  

 

Femårsöverlevnaden för keramiska kronor i sidopartier utförda inom allmäntandvården 

är god. Överlevnaden påverkades inte signifikant av patientens kön, typ av porslin eller 

cement. Den vanligaste komplikationen, oavsett krontyp, var lossnad krona. 
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