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Study aims:
tooth retention of periodontally affected molars,
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Methods:

This is a retrospective cohort study including
patients who had received periodontal therapy
for moderate to advanced chronic or aggressive
periodontitis between 1982 and 1998 at the
Christian-Albrechts-University Kiel, in Germany,
and who attended regular SPT for ≥ 9 years (3-12
months recall interval). Patients had to present
with at least one first or second molar once initial
periodontal therapy (T1) was completed.
Costs were calculated based on fee items, according
to the German fee structure in the context of a
secondary-care setting.

A mixed public-private payment setting was
included in the analyses, as most patients (86%)
were enrolled in public insurance, although not all
items (such as SPT) were covered and these were
therefore paid for by the patient. Resources and
costs were calculated per tooth; in those cases where
services were provided for more than one tooth at
the same time (e.g. examination, antibiotics), costs
were distributed among all teeth present.
Effectiveness was defined as years of tooth retention
from patients’ inclusion to extraction or last
observation time (censoring).
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