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fall 1 – ann lindunger
En i dag fullt frisk 14 år gammal flicka, född i 
Afghanistan och boende i Sverige sedan fyra års 
ålder, remitterades till specialisttandvården pe-
dodonti vid åtta års ålder på grund av minerali-
seringsstörningar. Hon hade vid två års ålder en 
allvarlig infektion samt kalciumbrist. 

Flickan besvärades av kraftiga ilningar i tän-
derna när hon åt och drack samt svårigheter med 
tandborstningen. 

Diagnoser
n Mineraliseringsstörningar 16, 26, 36, 46, 13–23, 

33, 31, 41, 43
n Ektopisk eruption 26 
n Outvecklade anlag 35, 45
n Plack, gingivit
n Karies
n 16, ½ kb postnormal rel 26 1 kb postnormal rel
n Höb + 6 mm
n Djupt bett med gingival påbitning
n Lokal trångst 25
n Agenesi 32, 42

Terapiplan
n Målet för terapiplanering på kort och lång sikt 

är en kombination av ett kariesfritt, väl fung-

Så behandlades  
patienterna
FALLBESKRIVNING I förra numret av 
Tandläkartidningen presenterade de 
svenska föreningarna för ortodonti, pedo-
donti och protetik tre fallbeskrivningar. 
Fallen diskuterades vid årets riksstämma. 
Här presenteras handläggningen av de tre 
fallen.

erande bett utan smärta eller ilningar samt god 
estetik.

n Skapa förutsättningar för god munhygien.
n Att ej skapa tandvårdsrädsla.
n Fortlöpande uppföljning av bettutveckling 

samt terapiplanering i samråd med ortodontist 
samt protetiker.

Behandling
Inledningsvis gavs noggrann information till för-
äldrar och patient angående skador på tänderna, 
hur dessa uppstått samt behandlingsmål. Infor-
mation angående vikten av goda kost- och mun-
hygienvanor gavs. 

Behandlingen startade med invänjning till 
tandbehandling, vilket gick mycket bra. Fyll-
ningar med ljushärdande glasjonomer gjordes 
på 11, 21, 16, 26, 36, 46, 85. Fluorlackning utför-
des vid besöken. Efter detta hade patienten inga 
problem med tandborstning då det inte ilade i 
tänderna längre.

I samråd med ortodontist beslöts att tanden 65 
skulle få sitta kvar för att behålla platsen för 25. 

Fortlöpande uppföljning av munhygien, profy-
lax samt bettutveckling gjordes.

Vid tio års ålder extraheras 65 samt 85. Även 
73 extraheras då 33 erupterat mesialt om tanden. 
Samtidigt gjordes fyllningarna på tänderna 12b, 
11b, 21b, 22b om med komposit. 16, 26, 46 hade 
nya sönderfall i emaljen och dessa täcktes med 
glasjonomer.

Vid tolv års ålder avlägsnades 16 och 26 opera-
tivt. Då patienten inte hade några problem med 
tandbehandling samt fullgod anestesi kunde läg-
gas, kunde behandlingen utföras på konventio-
nellt sätt utan sedering.

Uppföljning med nytt opg visade på god bett-
utveckling samt fortsatt rotutveckling 35, 45.

Vid 13 års ålder extraheras 75  och ett halvår se-
nare är 35 under eruption. 45 har erupterat samt 
17 och 27 mesialvandrat. Prognosen för fullstän-
dig luckslutning är god då anlag finns för 18 samt 
28.

Terapidiskussion tillsammans med protetiker 
har gjorts och i samråd med patient och föräldrar 
beslöts att avvakta med protetisk terapi. I framti-
den kan kronor göras på 11 och 21 då de är tunna 
och saknar emalj incisalt. 36 och 46 kan kronför-
ses vid behov. 

I underkäksfronten kan protetisk terapi för-Figur I. OPG från 2006, före behandling.
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svåras av det djupa bettet. Kompositfyllningar 
kan eventuellt göras buckalt i underkäksfronten 
samt palatinalt i överkäksfronten vid behov.

Nyligen har rotbehandling på tanden 11 påbör-
jats på grund av pulpanekros. En komplikation 
som troligen uppstått på grund av tunn emalj. 

Diskussion
Defekter i de hårda tandvävnaderna uppkommer 
om funktionen störs hos ameloblaster och/eller 
odontoblaster under den tid tänderna utvecklas. 
6-årstanden initieras i 4:e fostermånaden. Mi-
neralisationen börjar vid födelsen och är färdig 
runt 3 års ålder. 

 Störningar i emaljbildningen kan orsakas av 
många olika etiologiska faktorer: ärftliga som 
amelogenesis imperfecta (drabbar hela dentitio-
nen), förvärvade som trauma, infektion, hypokal-
cemi. Ofta är orsaken okänd. Olika tandutveck-
lingsstörningar kan påverka emalj och dentin i 

varierande grad beroende på allvarlighetsgraden 
på störningen, när den inträffar samt hur länge 
den varar.

Kronologiska emaljhypoplasier kan uppstå till 
följd av till exempel hög dos strålning, infektion, 
malnutrition och medicinering.

Hypokalcemi leder till deformiteter i skelett 
och tänder. Tänderna får typiska kronologiska 
defekter relaterade till tiden för hypokalcemin. 
Oftast ses störningar på incisivernas kronor som 
utvecklas under samma period som första per-
manenta molaren. Horisontella fåror och gropar 
ses ofta i incisala tredjedelen av kronan på den 
permanenta tanden. Även kusptopparna på per-
manenta hörntänder kan vara skadade. Hårdväv-
nad som bildats före och efter sjukdomsperioden 
är normal.

Fluoros uppträder symmetriskt i bettet. Tän-
der som mineraliseras vid samma tidpunkt drab-
bas på likartat sätt.

fall 1. efter behandling

Figur III. OPG från 2009. 35 har ännu ej erupterat. Figur IV. OPG från 2010. 17 och 27 har mesialvandrat 
mer och 35 är nu i ocklusion.

Figur II a–d. 17 och 27 har erupterat och mesialvandrat efter extraktion av 16, 26. Ett flertal 
kompositfyllningar har gjorts. Eventuell protetisk terapi kommer att göras i framtiden.

a b

c d
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Extraktion av 6-årstanden rekommenderas 
strax före 7-ors eruption. Tidigare extraktion 
ökar risken för att 7-an distalförflyttas och tippar. 
Sena extraktioner kan medföra att luckslutning 
uteblir.

Vid omfattande substansförluster kan prote-
tiska ersättningar med kronor eller onlays guld 
eller porslin bli aktuellt. Protetiska ersättningar 
bör inte utföras förrän efter 16 år.

Anamnestiska uppgifter tillsammans med kli-
niska och röntgenologiska fynd är av största vikt 
för att kunna ställa rätt diagnos samt göra en 
väl genomtänkt behandlingsstrategi. Frågor att 
ställa:
n	 Komplikationer vid graviditet, förlossning? 

Har barnet varit sjuk de första levnadsåren? 
Medicinering? Har någon annan familjemed-
lem liknande tandskador? Kommunalt vatten, 
egen brunn? Fluortillförsel?

n	 Vilka tänder är drabbade? Är både primära och 
permanenta tänder drabbade?

n	 Hur ser tändernas emalj ut? Färg? Substans-
förlust? Utbredning?

n	 Är tänderna hypersensibla?
Behandlingens utformning beror på mineralise-
ringsstörningarnas svårighetsgrad. 

Ett stort problem kan vara behandlingssvårig-
heter, ofta på grund av patientens låga ålder då 
emaljstörningarna uppträder samt hypersen-
sibilitet i tänder. Behandlingstillfällena kan bli 
många. Erfarenheter av smärta och obehag hos 
patienten under upprepad behandling är kopp-
lad till förekomst av tandvårdsrädsla. En fullgod 
anestesi är av största vikt, ofta i kombination med 
någon form av sedering. 

Ett annat problem är emaljsönderfall, ilningar 
och svårigheter att upprätthålla god munhygien 
med efterföljande karies. Emaljhypoplasier krä-
ver oftast täta kontroller och profylax. Fluorlack 
kan ha viss inverkan på remineralisation och hy-
persensibilitet. Information ska ges till föräldrar 
om orsak och symtom. Instruktion i skonsam 
tandborstningsteknik. Betona vikten av daglig 
fluortillförsel.

Fissurförsegling samt fyllningsterapi med 
ljushärdande glasjonomer kan vara att föredra 
vid sönderfall då det är sämre fäste för komposit. 
Vid omfattande substansförlust kan prefabrice-
rade stålkronor eller ortodontiska band vara en 
semipermanent lösning för att bibehålla normala 
vertikala och horisontella dimensioner.

En annan lösning, som ofta är att föredra fram-
för upprepade behandlingar med risk för att ska-
pa tandvårdsrädsla, är extraktion. Det är viktigt 
att följa bettutvecklingen kliniskt samt röntge-
nologiskt med opg. Tidig diagnostik samt terapi-
planering, på kort och lång sikt, tillsammans med 
ortodontist bör göras. Konsultera eller remittera 
till pedodontist vid behov. Protetiker kan behöva 
konsulteras.

Extraktion bör göras i samråd med ortodontist 
för att klargöra vilken tidpunkt som är den bästa. 
Det är viktigt att ta hänsyn till patientens den-
tala ålder, eventuella trångställningar, glesställ-
ningar, förekomst av agenesier, djupt bett som 
kan påverka val av terapi samt tidpunkten för 
åtgärder. Trångställningar har visats vara gynn-
samt för ett gott resultat liksom förekomsten av 
visdomstand.

fall 2 – ann-cathrin johnsson
17-årig pojke önskar åtgärda sitt stora överbett 
och 21 som står i infraposition. 

Då patienten kommer till specialistkliniken är 
21 endodontiskt behandlad och försedd med Ca-
lacept. Hans överbett på 10 mm gör att han har 
svårt att hålla ihop läpparna. 

Det är lätt till måttlig platsbrist i käkarna (–2,5 
mm i ök och –1,5 mm i uk). Han föddes med 
trachealisstenos och defekt ventrikelseptum, 
men är nu fullt frisk. 

Terapiplan
Målet med behandlingen var att minska det öka-
de horisontella överbettet på 10 mm, normalisera 
frontala relationen samt att ersätta ankylotisk 21, 
då den var extraktionsmässig. 

Vår plan blev att extrahera 14, 24, stripsa ap-
proximalt uk-incisiverna för att vinna lite plats, 
fast apparatur ök och uk och efter extraktion av 
21 ersätta den med en implantatstödd krona.  Vi 
valde att inte extrahera i uk då vi hade en stabil 
postnormal molarrelation och en mindre trång-
ställning i uk som inte krävde extraktion. En fun-
dering vi hade var att flytta 22:an till 21:ans plats 
och undvika att extrahera en premolar på vä sida 
i ök. Nu hade vi från början en korrekt mittlinje i 
ök och vi visste inte om det skulle bli problem att 
avlägsna den ankylotiska 21:an, så vi behöll den 
som luckhållare under tiden vi behandlade med 
fast apparatur. I vissa fall kan man använda en 
ankylotisk tand som förankring vid förflyttning 
av granntänderna, likväl som man kan använda 
ett implantat som förankring, det var dock inte 
lämpligt i detta fall då vi skulle retroklinera ök-
incisiverna.
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fall 2. under och efter ortodontibehandling

a

b

c

Figur V a–c.

För att förhindra läckage från 21:ans rotkanal 
till omgivande ben och riskera ytterligare ben-
destruktion, skickades en remiss till pedodonti-
avdelningen för att förstärka roten med kompo-
sit. Detta behövdes dock inte då »naturen« själv 
hade löst det genom att ben växt in i rotkanalen, 
så kallad ersättningsresorption då dentinet blir 
ersatt med ben. Den bästa behandlingen med 
denna traumaskadade 21 skulle ha varit decoro-
nering vid 8–9 års ålder. Man skulle då ha avlägs-
nat kronan, utfört en temporär rotfyllning med 
Calacept och låtit roten läka in i benet. Benet 
skulle då ha kunnat växa till samma nivå som om-
givande ben och roten skulle ha resorberats på 
3–5 år. Man hade fått bättre förutsättningar vid 
implantatinstallationen och sluppit bentrans-
plantation, vilket nu behövdes. Om tanden hade 
extraherats tidigt hade patienten även då förlo-
rat ben och vertikal tillväxt i området.

Efter extraktionen av 21 bondades en artificiell 
tand med brackets och ligerades till bågen och 
fungerade på så sätt som luckhållare. Även om 

a

Figur VI a–c. Ursprungsröntgen visar 
resorption på 21 cervikalt.

Figur VIII. Röntgen 
efter ytterligare nio 
månader, strax före 
extraktionen.

Figur IX. Extraherad 
21 (tillsammans med 
buckala benplattan). 
I alveolen ses ben-
transplantat.

Figur VII a–b. Röntgen sex månader senare. 
Ersättningsresorptionen fortsätter.

a

b

c
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fall 2. efter behandling

den inte kändes helt stabil då patienten tuggade 
med den, lossade den inte någon gång. Efter av-
lägsnandet av den fasta apparaturen bondades 
retainrar på båda sidorna om luckan regio 21 
för att förhindra att rötterna skulle tippa in mot 
luckan och minska platsen för implantatskruven. 
Efter två års behandling hade vi en mycket nöjd 
19-åring med normal incisivrelation, god ocklu-
sion, inga problem med att sluta läpparna och en 

lucka utfylld med implantatstödd krona. Vi vet 
att tänder erupterar livet igenom, men minskar 
till en så kallad vuxen nivå vid cirka 20 års ålder, 
på upp till cirka 0,1 mm/år. Med tanke på att im-
plantatet är ankylotiskt bör man berätta för sina 
unga patienter att man kan behöva göra om sin 
kronrestauration, kanske efter tio år, då den kan 
upplevas kortare jämfört med omgivande tänder.

Figur X a–d. Efter ortodontibehandling med fast 
apparatur i två år. Överbettet har minskat, 14 och 24 
är extraherade och 21 är ersatt med implantat.
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fall 3 – charlotta jensen
14-åriga Maria störs av sina fläckiga framtänder – 
en brun fläck på tand 11 irriterar mest. På emaljen 
ses en generell mineraliseringsstörning med del-
vis välavgränsade men framför  allt diffusa opaci-
teter. 6:or, 11, 21 och den cervikala tredjedelen av 
underkäksincisiverna är i mindre grad drabbad. 
Premolarer, caniner och till viss del även incisi-
verna har en nästan opak emaljyta där man jämnt 
utspritt ser små gropar (pits). Emaljen är hård 
och glansig och har enligt röntgen en normal 
tjocklek och radiolucens. På tand 11 ses en brun 
missfärgning där en del av den yttersta emaljen 
troligen nötts bort posteruptivt.

Maria remitteras till en specialistklinik med 
önskemål om utredning om bakomliggande or-
sak till mineraliseringsstörningen och om lämp-
lig behandling på estetisk indikation. 

Diagnoser
Följande diagnos har ställts för Maria, 14 år:
n	 Mineraliseringsstörning av generell karaktär
n	 Måttlig trångställning bimaxillärt

Emaljens utseende med emaljhypoplasier i form 
av pits och grooves är inte associerat med diagno-
sen dental fluoros. Den generella hypominerali-
seringen med delvis välavgränsade men framför 
allt diffusa opaciteter liknar däremot utseendet 
vid en mild fluoros.

De föreslagna diagnoserna blir därför amelo-
genesis imperfecta av hypoplasi- och hypomatu-
rationstypen i kombination med dental fluoros.

Terapi
De vita fläckarna bedöms ligga så ytligt i emaljen 
att man genom behandling med mikroabrasion 
enligt Croll kan förväntas avlägsna både fläckar 
och grunda hypoplasier. Tändernas grundfärg är 
för mörk för att ge ett estetiskt godtagbart resul-
tat med enbart mikroabrasion så behandlingen 
kompletteras med blekning i individuellt anpas-
sade skenor.

Vid första behandlingen utförs mikroabrasion 
buckalt på tänderna 35 till 45, vid det andra be-
söket på 15 till 25. Mikroabrasionen utförs med 
ett färdigblandat preparat av 6,6 procent saltsyra 
med silikonkarbid (Opalustre, Ultradent). Gin-
givan skyddas under behandlingen med ljushär-
dande kofferdam (OpalDam, Ultradent). Maria 

d
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informeras om att borsta tänderna extra noga 
och att undvika starkt färgande mat och dryck 
under de närmaste 14 dagarna.

Tre veckor senare startar tandblekning med 
10 procent karbamidperoxid nattetid. Maria ble-
ker över- och underkäken under totalt tre nätter. 
Hon får under blekningen övergående besvär 
med ilningar i underkäken. Hon är nöjd med 
resultatet men tycker att några vita fläckar bli-
vit mer framträdande. Den bruna fläcken på 11 
är däremot helt borta och generellt ses ett mer 
homogent ljust intryck, särskilt i underkäken.

Vid kontroll en månad senare har Maria inte 
blekt några fler nätter. En lätt slipning av tänder-
na 12, 22 och 23 med putsdiamant på lågvarv följt 
av mikroabrasion av 13 till 23 avlägsnar till största 
delen de kvarvarande vita fläckarna.

Efter sex månader görs en utvärdering av be-
handlingen och samtidigt informeras om föresla-
gen diagnos amelogenesis imperfecta. Maria är 
nöjd med utseendet på tänderna. Hon har fun-
derat på att bleka ytterligare några nätter för att 
ljusa upp 13, 12 och 23 men det har inte blivit av. 

Diskussion
Minimalinvasiva metoder som mikroabrasion 
och blekning är ett lämpligt alternativ för unga 
individer med ett behandlingsbehov av estetisk 
natur men där man vill vänta med definitiv pro-
tetisk ersättning (till exempel skalfasader). 

Vid amelogenesis imperfecta, ai, är en klinisk 
undersökning av resten av familjen och kartlägg-
ning av släkten viktig för att säkerställa diagno-
sen och för att fastställa ärftlighetsgången. Kon-
sultera gärna en pedodontist vid misstanke om 
ai. Målet ska vara en patient med god kännedom 
om sin diagnos och vad den innebär. Det är önsk-
värt att man redan tidigt under uppväxten kan få 
hjälp med inte bara det funktionella utan även att 
få tillfredsställande estetik.

fall 3. efter behandling

Figur XII a–b. Liknande fall med ameloge-
nesis imperfekta där man valt behandling-
en skalfasader. (a) Före behandling.  
(b) Efter behandling med skalfasader.

Figur XI a–c. Efter behandling med mikroabrasion 
enligt Croll och tandblekning av patient med 
amelogenesis imperfekta.

a

b

c

REFERENSER
1. Odontologiskt vårdprogram 

för amelogenesis imper-
fecta, AI. Utarbetat vid 
workshop 17–18 januari 
2006, Jönköping. www.spf.
nu

2. Material för tandblekning. 
KDM Kunskapscenter för 
dentala material. Artikelnr 
2008-123-9. www.socialsty-
relsen.se

3. Croll TP, Helpin ML. Enamel 
microabrasion: a new ap-
proach. J Esthet Dent 
2000;12:64–71.

4. Haywood VB. Nightguard 
vital bleaching: current 
concepts and research. J Am 
Dent Assoc 1997;128 
Suppl:19S–25S.

a

b

Den finns på tandlakartidningen.se

Söker du en vetenskaplig artikel ur Tandläkartidningen?


