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Så kan patienten behandlas
� Ett av symposierna vid årets riksstämma hade rubriken ”Hur tycker du
att patienten ska behandlas?”. Fyra kliniska fall som är vanliga inom barn-
och ungdomstandvården presenterades.

Vilka behandlingsalternativ var tänkbara?
Vilken behandling valdes och av vilka skäl?
Hur blev resultatet?

Två pedodontister och två ortodontister från Jönköping och Göteborg med-
verkade med Bengt Olof Hansson som moderator. Här presenterar deltagarna
vilka bedömningar som gjorts och hur de fyra fallen behandlats.

larisa krekmanova, Göteborg.
hans bäckström, Göteborg.
tobias nilsson, Jönköping.
anders magnusson, Jönköping.
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Tänderna 26, 46 och 36 har emaljhypomine-
raliseringar. Vid sex och nio månaders ål-
der var patienten kortvarigt sjuk och fick

antibiotikamedicinering, vilket kan ligga bakom
mineraliseringsstörningarna.

En ökad frekvens av hypomineraliserade första
molarer observerades på barn i Sverige i slutet av
1970-talet, ofta tillsammans med hypomineralise-
rade incisiver. Diagnosen har bland annat be-
nämnts morbus S (S=Sällström) och idiopatisk
emaljhypomineralisering. Beteckningen molar-
incisor hypomineralisation (mih) har nyligen lan-
serats.

Flera orsaker till mih har föreslagits, till exem-
pel respirations- och infektionssjukdomar under
perinatal-, neonatal- och småbarnsperioden lik-
som dioxiner i bröstmjölk.

Patientens hypomineraliserade molarer är hy-
persensibla vid intag av mat och dryck men också
vid tandborstning. Detta orsakar dagligt lidande.
Patienten är därför rädd för att tandbehandlingen
också ska vara smärtsam och obehaglig.

Smärtfrihet vid konserverande behandling av
hypersensibla tänder kan vara svårt att uppnå med
endast lokalanestesi. Detta ökar risken för ängslan
och rädsla och därmed samarbetsproblem i tand-
vårdssituationen vilket kan leda till att patienten
undviker tandvård i framtiden.

Att behandla smärta adekvat hos barn är en
utmaning. Svårigheten ligger i att smärta är en

subjektiv upplevelse och så mångfacetterad att den
behöver angripas från olika aspekter. När smärta
väl har utvecklats är den svårare att kupera. Därför
är det viktigt att möta en förväntad smärta så tidigt
som möjligt och helst förebygga den. För att höja
komforten och därmed smärttröskeln för patien-
ten bör lämpliga sederande och smärtlindrande
åtgärder vidtas. Det finns också en etisk aspekt i
valet av terapi, den att lindra lidande.

Behandling på kort och lång sikt
Det kortsiktiga behandlingsmålet är att få patien-
ten besvärsfri. Detta görs genom att konserveran-
de åtgärder snabbt sätts in under så komfortabla
förhållanden som möjligt.

Det kan diskuteras om patienten inte är bättre
hjälpt om de mineraliseringsstörda molarerna ex-
traheras ganska snart. Patienten är visserligen
ängslig och rädd inför större ingrepp och därmed
svårmotiverad till extraktion. Men hon skulle
tämligen snabbt bli av med sina besvär och sanno-
likt få en bättre livskvalitet på sikt. För extraktion
talar även att sexårständerna är lätta att extrahera i
tidigt skede.

Smärtstillande åtgärder
Paracetamol är vedertaget som förstahandsprepa-
rat vid behandling av lätt till medelsvår akut och
postoperativ smärta hos barn. Smärta orsakad vid
injektion och borrning kan man försöka minime-
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ra genom att ge smärtstillande medel profylak-
tiskt. Eftersom paracetamol når full effekt efter
cirka 1–2 timmar får patienten 500 mg preopera-
tivt en timme före lagningen.

Sedering med midazolam och lustgas
För att erbjuda ännu större möjlighet till bekväm-
lighet och minska den traumatiska upplevelse som
smärta kan innebära ges peroral premedicinering
med midazolam 1 mg/ml, 7,5 ml (maxdos). Re-
kommenderad peroral maxdos varierar i landet
mellan 7,5 och 10 mg.

I detta patientfall  finns  inga kontraindikatio-
ner till lustgassedering. Patienten är villig att ko-
operera till lustgasmasken. Därför inleds sedering
med lustgas efter den orala premedicineringen.

Lustgas ges för att förstärka den anxiolytiska
effekten och förbättra välbefinnandet. Lustgasen
ges i individuellt anpassad koncentration. Lustga-
sen har visserligen en påvisbar analgetisk effekt på
smärttröskeln i dentinet först vid koncentrationer
över 40 procent men dess generella påverkan på
det allmänna välbefinnandet kan förväntas höja
smärttröskeln.

Lokalanestesi
Vid val av lokalanestesimedel på barn är det viktigt
att ta hänsyn till toxicitet och duration i mjukväv-
naden samt risk för överdosering. För att uppnå
god smärtfrihet av en mineraliseringsstörd tand
kan Xylocain adrenalin användas. Det är också
brukligt.

Ett nytt lokalanestetikum, artikain-adrenalin
(Septocaine) finns nu på den svenska marknaden.
Medlet har lägre toxicitet än både lidokain-adre-
nalin (Xylocain adrenalin) och prilokain-felypres-
sin (Citanest Octapressin). Detta beror på att
medlet har kortare plasmahalveringstid vilket
minskar risken för överdosering. Det bör dock
beaktas att maxdoserna är specifika för artikain
och, mätt i antal ampuller, lägre än för till exempel
xylocain–adrenalin. Artikain har mjukvävnads-
duration på 2–5 timmar vilket inte är kortare än
för övriga lokalanestesimedel. Det har tidigare
framhållits att penetrationen i kortikalis skulle
vara bättre för artikain än för gängse preparat.
Inga klara bevis finns för detta.

Tandfyllningsmaterial
Vid val av tandfyllningsmaterial som semiperma-
nent lösning bör man beakta att komposit har
sämre retention till den mineraliseringsstörda
emaljen. I detta fall valdes därför Dyract som är en
kompomer.

larisa krekmanova

En 13-årig pojke visas av sin tandläkare för
en tandregleringsspecialist med frågeställ-
ningar om måttligt postnormalt bett, men

framförallt bilaterala saxbitningar. Modern upp-
ger att patienten har adhd (se faktaruta); i övrigt
är han frisk. Han har inga bettfysiologiska symtom
och hans läppslut är gott.

Efter information om bettavvikelsen önskar pa-
tienten och framför allt hans mor behandling. En
Andresenaktivator sätts in. Målet är att förbättra
incisivrelationen och om möjligt eliminera saxbit-
ningarna genom att föra fram underkäken och
samtidigt höja bettet. Efter sex månaders behand-
ling visar det sig att kooperation sviktar och bett-
avvikelserna kvarstår.

Aktivatorn sätts ut och behandlingsplanen änd-
ras. Bettet höjs med komposit palatinalt på över-
käksincisiverna. Därefter elimineras saxbitningar-
na med cross-elastics. Betthöjningen görs för att
underlätta saxbitningskorrektionen. Patienten
koopererar nu väl och efter tre månaders behand-
ling är saxbitningarna hävda och den temporära
betthöjningen avlägsnas.

Kommentar
Den ortodontiska behandlingen är indicerad på
grund av saxbitningarna. Saxbitning i ett bett med
goda platsförhållanden innebär sannolikt risk för
att de saxbitande tänderna elongeras. Underkäk-
ens rörlighet riskerar därmed att begränsas. Sena-
re bettsänkning kan inte heller uteslutas på grund
av bristande antagonistkontakter.

Att patienten också har diagnosen adhd ställer
andra krav på bemötande än vid en genomsnitts-
patient.

Personer med adhd har ofta problem med tids-
uppfattning, att organisera sin tillvaro och de
glömmer lätt. De har också svårt för att få saker
gjorda, de har svårt att välja om de ställs inför
alternativ och har ofta bekymmer med att uppfat-
ta instruktioner. Förändringar kan vara svåra att
hantera och innebära ökad stress. Karakteristiskt
är också ojämna prestationer – bra och dåliga da-
gar – vilket innebär att man lätt kan få uppfatt-
ningen att individen kan ”om bara vederbörande
skärper sig”.

Bemötandet och behandlingen av patienter
med adhd bör därför karakteriseras av tydliga och
enkla instruktioner. Man måste acceptera att ko-
operationen varierar.

Att använda apparatur som är enkel i sin ut-
formning och som inte innebär alltför stora för-
ändringar är att rekommendera. Om det är möj-
ligt är det bra att stegvis introducera apparaturen.
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adhd, Attention Deficit Hyperactivity Disorder

adhd fokuserar på uppmärksamhetsproblem och
problem med impulskontroll och hyperaktivitet.

•

För att behandlingen ska lyckas är det förstås ock-
så av stor vikt att målsman kan medverka aktivt.
Målsmans medverkan underlättas av noggrann
information om behandlingsbehov och behand-
lingsmetodik.

hans bäckström

figur 1–2. Kliniska bilder före behandling.
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  3

  4   5

  6   7

figur 3. Komposit 13–23 som temporär betthöjning.

figur 4–5. Cross elastics.

figur 6–7. Tre månader efter avlägsnande av apparatur.
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Dental erosion är ett tandslitage som har
uppkommit på grund av syrapåverkan.
Ofta ses en multifaktoriell etiologi. Risk-

faktorerna kan vara endogena eller exogena.

Endogena riskfaktorer
Magsyra (det vill säga saltsyra som har pH 1,0–1,5)
når munnen antingen beroende på kräkning eller
reflux. Ätstörningar samt andra stressrelaterade
sjukdomar orsakar ofta frekventa kräkningar som
kan leda till erosionsskador över en längre tidspe-
riod. Gastro-esofagal reflux är relativt vanligt i
vårt moderna samhälle. Forskning har visat att sju
procent av den vuxna populationen dagligen har
refluxer. De flesta av dessa är asymtomatiska och
erosionsskador på tänderna kan vara det första
tecknet. Barn med neurofysiologiska funktions-
hinder såsom cerebral pares har signifikant högre
grad av reflux än ”friska” barn. Försämrad saliv-
sekretion på grund av sjukdom, strålning, bieffekter
av medicinering och droger med mera ökar också
risken för erosionsskador.

Exogena riskfaktorer
Kosthållning, med sura drycker, frukter och andra
sura födoämnen har stor betydelse som orsaksfak-
torer för erosionsskador. Kritiskt pH för emaljen
anses ligga mellan 5,0 och 5,5. Det är inte bara syrans
pH som är avgörande utan även kombinationen av
syra och till exempel socker, fluorinnehåll och kalk.
Coca-Cola och andra läskedrycker, sportdrycker,
fruktjuicer, sura frukter som citron och apelsin
samt vin (främst mousserande vin) ligger inom det
pH-värde som kan orsaka erosionsskador vid fre-
kvent intag under en längre period.

Vår pojke hade under två år druckit cirka 1/2
liter Coca-Cola varje kväll. Han hade sköljt runt
och behållit drycken en stund i munnen innan han
svalde den. Han hade dessutom småätit mycket
och druckit fruktteer med socker i. Coca-Cola var
i detta fall säkerligen huvudproblemet men på
redan erosionsskadade tänder kan även andra fak-
torer som sötade fruktteer ha betydelse. Pojken
slutade dricka Coca-Cola och söta fruktteer. Han
minskade också avsevärt på småätandet och han
uppmanades att dricka mer vatten.

Mediciner och medikamenter med lågt pH kan
också orsaka erosionsskador. Det finns ett stort
antal preparat, framför allt vitamin C-tabletter,
acetylsalicylsyra och järnpreparat, som är väldigt
sura. Framför allt produkter i tuggtablettform har
visats ge upphov till erosionsskador.

Vår pojke använde inga mediciner eller andra
preparat som kunde förvärra erosionerna.

Livsstilsfaktorer kan också påverka utvecklingen
av erosionsskador. Under senare år har läskkon-
sumtionen ökat i Sverige. En annan faktor tycks
vara att konsumtionen av vatten utan tillsatser
minskat markant. Hård fysisk träning ger risk för
reflux, dehydrering och muntorrhet. Då hård fy-
sisk träning kombineras med sportdrycker ökar
erosionsrisken ytterligare. En sundare livsstil åt-
följs ofta av ökad konsumtion av frukt, grönsaker
och lågkaloridrycker. Laktovegetarianer har ett
ökat intag av erosiv kost vilket har visat sig öka
risken för erosionsskador. Drogmissbruk ger ofta
minskad salivsekretion och sura uppstötningar
och ökar därför risken för erosionsskador.

Andra riskfaktorer för erosioner är bantning, fas-
ta, anorexi och bulimi som ofta orsakar sänkt saliv-
sekretion. Tandborstning direkt efter intag av sura
produkter eller direkt efter refluxer och kräkningar
som vid anorexi och bulimi ökar erosionen.

Vår patient spelade tennis men drack inga sport-
drycker. Han åt ingen erosiv kost och han hade
inga symtom på sura uppstötningar. Pojken hade
mycket god munhygien. Tandkrämsmärken hade
varierat över tiden. Pojken rekommenderas lågslip-
ande tandkräm och extra mjuk tandborste.

Prevalens
En stor studie i England 1993 visade att 52 procent
av 5-åringarna hade tecken på erosionsskador
medan 24 procent uppvisade dentala erosioner in
till dentin eller pulpa registrerat på palatinalytan
på de primära överkäksincisiverna. Andra studier
visar också höga siffror för varierande grad av
erosioner, speciellt i mjölktandsbettet där emaljen
är tunnare. Det diskuteras om andelen erosions-
skador ökar. Shaw & Smith menar att det i dag är
omöjligt att uttala sig om detta eftersom det inte
finns något enkelt diagnostiskt index som är ac-
cepterat och använt över hela världen.

Erosioner drabbar vanligen först överkäkens
palatinalytor, därefter övriga palatinalytor samt
ocklusalytor i överkäken. Approximalytor drab-
bas sällan. Tändernas kuspar blir ”avrundade” och
man kan ofta se ”cuppings”, det vill säga små
gropar i emaljen i anslutning till molarernas kus-
par. Tandytan blir känslig för attrition och abra-
sion. Erosionsskador förekommer ofta i kombina-
tion med attrition och abrasion.

Mönstret för erosionsskador var typiskt för vår
patient. Skadorna var allvarligare i överkäksfronten
där dentinet var blottat. De incisala skären på tän-
derna 11 och 21 var mycket tunna. Patienten fick en
mjuk bettskena för att förhindra attrition. I sido-
partierna hade tänderna det typiskt avrundande
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utseendet och emaljen var tunnare än normalt. Stu-
diemodeller hade tagits då pojken avslutade tand-
regleringsbehandling (knappt tre år före första be-
söket). Dessa visade i princip inga erosionsskador.
Jämförelsen av studiemodeller var mycket illustra-
tiv vid information till patient och målsman.

Behandling
Behandlingen består i första skedet av att eliminera
orsaksfaktorer och förebygga fortsatt slitage. Däref-
ter ska estetik och funktion återställas genom kon-
serverande behandling och/eller protetisk rehabili-
tering. Erosionsproblematiken bör vara under kon-
troll före start av omfattande protetisk behandling.

Vid behandlingsstart ska status dokumenteras
med studiemodeller i hårdgips, foto och röntgen.
Det är viktigt att information till patienten ges i en
positiv anda för att få god ”complience”.

Utredning
På vår patient lades utrednings- och behand-
lingsgången upp på följande vis.
●   Studiemodeller, kliniskt foto, röntgen (Bild 1–3a).
●   Tidigare studiemodeller beställdes från

remittenten (Bild 3b).
●   Saliv- och bakterieprover togs. Samtliga prover

visade bra värden.
●   Kostutredning samt ingående information

angående orsak till erosionsskador.
●   Information angående egenvård för att förhindra

uppkomst av erosionsskador.
●   Gelskenor för daglig användning samt fluor-

tabletter alternativt fluorsköljning.
●   Mjuk-plastskena nattetid för att förhindra

fortsatt attrition.
●   Ort-ped-prot-konsult.
●   Komposituppbyggnad palatinalt 12, 11, 21 och 22

med flytande komposit.
●   Uppföljning och utvärdering med nya studie-

modeller och foton i avvaktan på protetisk terapi
(Bild 4–5).

Reducera de erosiva orsaksfaktorerna genom:
Kostrådgivning
●   Minska intag av sura produkter.
●   Minska intag av sockerhaltiga produkter.
●   Öka vattenintag.
●   Avsluta gärna en måltid med något alkaliskt som

en liten bit ost eller mjölk.

Förebygg fortsatt tandslitage genom:
●   Fluorbehandling.
●   Sugtabletter, natriumfluoridgel (0,2 %) i gelskena

eller fluorsköljning (undvik tuggummi eftersom
det kan öka syrasekretionen).

●   Upprepade fluorlackningar.

Munhygieninformation
●   Extra mjuk tandborste, lågslipande tandkräm.
●   Tungborstning.

●   Avvakta minst 30 minuter med tandborstning
efter syraattack.

Bettskena (mjukplast)

Långtidstemporära kompositfyllningar
●   Vid substansförlust (framför allt överkäksfron-

tens palatinalytor och molarer).

Återställ estetik och funktion genom:
●   Protetisk rehabilitering.
●   Eventuell konserverande tandbehandling

(kompositmaterial).

Vid misstanke om reflux ska patienten remitte-
ras till läkare för utredning.

Protetiker förordade att avvakta med protetisk
behandling till 18-19-årsåldern. Den protetiska
terapin ska eventuellt föregås av en betthöjning. I
avvaktan på protetisk behandling skyddades över-
käkens fronttänder med flytande komposit.

tobias nilsson

bild 1–2. Kliniska foton av patientens status vid undersökningstillfället.

bild 3a. Modeller tagna knappt tre år
före första besöket.

bild 4–5. Kliniska foton av patientens status efter komposituppbyggnad
med flytande komposit.

bild 3b. Modeller tagna vid undersök-
ningstillfället.
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Ansvarig allmäntandläkare extraherade de
primära överkäkshörntänderna så snart
som det upptäcktes att hörntanden var pa-

latinalt retinerad och lateralens rot resorberad.
Ortodontist konsulterades och patienten remitte-
rades omgående till specialistklinik för fortsatt be-
handling.

Behandlingsalternativ
Det fanns ett antal tänkbara behandlingar – med
eller utan extraktioner. Ett alternativ var att extra-
hera 22 och låta hörntanden erumpera på lateral-
ens plats och sedan linjera och lucksluta med fast

apparatur. Ett annat var att extrahera lateralen för
att senare ställa hörntanden på rätt plats med fast
apparatur och ersätta lateralen protetiskt. Ett tred-
je alternativ var att extrahera båda överkäkslate-
ralerna för att bibehålla symmetrin i käken och
lucksluta med fast apparatur.

Ett behandlingsalternativ utan extraktion var att
frilägga den retinerade hörntanden kirurgiskt och
inordna den i tandbågen med ortodontiskt drag.

Efter moget övervägande planerades för kirur-
gisk friläggning. Initialt strävade vi efter att avlasta
den skadade lateralens rot med ett drag rakt pos-
teriort till en transpalatinal bar (fig 10). När det
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figur 11.

figur 16.

figur 10. figur 12.

figur 17.

figur 13. figur 15.

figur 21. figur 14.

figur 18 figur 19. figur 20.



tandläkartidningen årg 94 nr 13 200250

vetenskap & klinik

ålder. Misstänks avvikande eruption måste
hörntanden lägesbestämmas röntgenolo-
giskt. Misstanke kan väckas om hörntanden
inte är palpabel innan elva års ålder, om
hörntänderna erumperar asymmetriskt, om
en lateral tippar eller om det finns tidigare
traumaskadade incisiver eller om det finns
annan tand- eller eruptionsstörning hos bar-
net eller barnets familj.

Studier visar att hörntanden kan guidas i sin
eruption till rätt position genom att den primära
hörntanden extraheras om en palatinal eruptions-
riktning av hörntänderna diagnostiseras tidigt.

anders magnusson

röntgenologiskt kunde fastställas att hörntanden
inte låg i kontakt med lateralens rot (fig 11) ändra-
des draget till en mer buckal riktning till en extru-
sionsarm lödd till baren. Då hörntanden stod i
spetseruption i alveolarutskottet ersattes extru-
sionsarmen med en buckal sektionsbåge (fig 12).
Den totala behandlingstiden uppgick till 29 måna-
der. 22 uppvisade då fortfarande ökad mobilitet
men var sensibel och funktionell (fig 13–21).

Behandlingsalternativ
Alla behandlingsalternativ erbjuder för- och nack-
delar.
●  Vilka estetiska aspekter finns vid extraktion
av lateraler?
●  Uppstår störande asymmetri vid enkelsidig
extraktion?
●  Leder tidig extraktion av lateral till att alveolar-
utskottet atrofierar?
●  Vilken funktion och överlevnad kan förväntas
av en rotresorberad lateral? Behandlingstid?

Estetiskt kan man få ett mycket gott resultat vid
extraktion av lateraler om färg och form är gynn-
sam på hörntänderna. Det krävs dock oftast att
beslut fattas om att extrahera lateralen innan färg
och form kan bedömas på hörntanden. Det gör
terapivalet mera chansartat. Detta gäller även
asymmetrier vid enkelsidig extraktion.

Ett flertal studier visar att tänder som har om-
fattande, utläkta rotresorptioner kan ha god
funktion och överlevnad – även om kvarvarande
mobilitet föreligger. Genom att man inte extrahe-
rar undviker man att alveolarutskottet atrofierar.
Förutsättningarna blir då mer gynnsamma för en
eventuell senare fixturinstallation och bibehållen
symmetri i överkäksfronten. Behandlingstiden för
en ortodontisk framdragning är i regel något läng-
re, men i det här aktuella fallet har apparaturen
varit mindre omfattande.

Prevalens
Prevalensen av ektopiskt erumperande hörntän-
der är mellan 1 och 1,8 procent. Vanligast är att
hörntanden är palatinalt retinerad. Tillståndet är
oftast enkelsidigt och vanligast hos flickor.

Tidig diagnostik
På grund av omfattningen av de problem som kan
relateras till en sen diagnostik av ektopiskt erum-
perande hörntänder, såsom risk för resorptions-
skador och mer omfattande behandling är tidig
diagnostik av största vikt.

Klinisk inspektion och palpation av hörn-
tandsregionen rekommenderas från åtta års




