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Behandling av palatinalt
retinerade hörntänder
SAMMANFATTAT De två huvudprinciperna för kirurgisk friläggning av palatinalt retinerade
hörntänder är de så kallade slutna
och öppna teknikerna. Syftet med
denna studie är att undersöka och
beskriva teknikerna och jämföra
behandlingsresultatet avseende
lyckandefrekvens, behandlingstid,
eventuella komplikationer och
bieffekter, kostnadsaspekter och
patienterfarenheter.
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örntänderna i överkäken erupterar
oftast i åldrarna 11–12 år [1], men
hos cirka 2 procent i den svenska
befolkningen kommer inte hörn
tänderna fram. De diagnostiseras
då som retinerade [2, 3]. En av de mer omfattande
komplikationerna vid retinerade hörntänder är
att de kan skada de angränsande tändernas röt
ter (rotresorption) så mycket att tänderna kan
gå förlorade (figur i–iii). Nästan 50 procent av

Sluten eller
öppen kirurgisk
friläggning?
de centrala eller laterala incisivernas rötter kan
förväntas ha resorptionsskador i anslutning till
retinerade hörntänder och rotresorption är tre
gånger vanligare hos flickor än hos pojkar [4].
Interceptiva behandlingar kan ibland underlätta
för den permanenta hörntanden att komma fram
[5, 6], där den vanligaste rekommenderade åtgär
den är borttagning av den primära hörntanden
[7]. I de fall där den interceptiva behandlingen
inte ger resultat, eller inte förväntas ge fullgott
resultat, rekommenderas kirurgisk friläggning
följd av ortodontisk behandling med fast appa
ratur, vilken ofta tar mer än två år för att få hörn
tanden i rätt position i tandbågen (figur iv). De
två huvudprinciperna för kirurgisk friläggning
av palatinalt retinerade hörntänder är de så kal
lade slutna och öppna teknikerna.
olika kirurgiska tekniker
Sluten friläggningsteknik innebär kirurgisk fri
läggning av den retinerade hörntanden med en
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Figur i. Panoramaröntgen som visar palatinalt retinerad 23.
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Figur ii. cbctbild (cone
beam computed tomogra
phy) som visar
rotresorption
21 på grund
av palatinalt
retinerad 23.
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Figur iii. Kirurgisk friläggning 23.

hel mucoperiostal lambå som dissekeras från be
net. Benet som täcker hörntanden avlägsnas och
ett fäste med tillhörande kedja limmas på den
exponerade tanden. Lambån fälls tillbaka och su
tureras med kedjan ovanför mjukvävnaden. Kort
efter friläggningen appliceras ortodontisk kraft
via kedjan till ortodontisk apparatur (tandställ
ning) och hörntanden flyttas ortodontiskt under
gomslemhinnan.
Öppen friläggningsteknik innebär borttagning
av »ett fönster« av mjuk och hårdvävnad kring
den retinerade tanden och eventuell applicering
av kirurgisk packning på tanden för att täcka
sårområdet. Förhållningssättet efter den öppna
friläggningen kan variera beroende på om ett
fäste med tillhörande kedja limmas på den ex
ponerade tanden vid operationstillfället alterna
tivt i nära anslutning till operationstillfället eller
om tanden tillåts eruptera spontant till en bör
jan. Efter öppen friläggningsteknik flyttas hörn
tanden ortodontiskt ovanför gomslemhinnan.
Dessa två tekniker för kirurgisk friläggning
av palatinalt retinerade hörntänder förefaller
vara de som rutinmässigt utförs i Sverige. Vid
förfrågan om vilken friläggningsteknik som an
vändes bland de ortodontister i Sverige som
var medlemmar i Svenska Ortodontiföreningen
2012 (icke publicerat material), var det 80 pro
cent bland de svarande som endast använde slu
ten friläggning, 9 procent som endast använde
öppen friläggning och 11 procent som använde
båda teknikerna. Detta kan jämföras med en stu
die i Storbritannien, där 29 procent använde en
dast sluten friläggning, 40 procent valde endast
öppen friläggning och de återstående använde
kombinationer av tekniker [8]. Valet av metod för
friläggning förefaller variera både nationellt och
internationellt och det finns studier som pekar
på motsägelsefulla resultat avseende bieffekter
och komplikationer vid olika friläggningstek
niker och behandlingsmetoder [8–11]. Faktorer
som operationstid [12, 13], total behandlingstid
[11, 13–16] och mätvärden för parodontal hälsa
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Varför började du med detta?
– Klinisk erfarenhet i all ära, men SBU
rapporter, nationella riktlinjer och försök
att sammanställa fakta i olika odontologiska
sammanhang talar sitt tydliga språk. Det
behövs forskning som svarar på kliniska
frågeställningar om varför man gör som
man gör och hur man gör. Det pågående
forskningsprojektet handlar om behandling
av hörntänder som ligger fel i gommen. Det
krävs ofta en multidisciplinär, tidsödande
behandling som kostar relativt mycket och
gör ont för patienten. Det vetenskapliga un
derlaget är i dag otillräckligt för att rekom
mendera behandlingsteknik. Vi hoppas på
att projektet ska ge klarhet i ämnet.
På vilket sätt får din forskning betydelse för
patienter?
– Syftet med studien är att hjälpa vårdgivare
att välja den behandlingsteknik som är bäst
för patienten.
På vilket sätt kommer forskningen att få
betydelse för dig och din karriär, tror du?
– Jag hoppas att forskningen höjer min
kompetens och berikar min odontologiska
verksamhet.
Vad ska du göra när forskarskolan är klar?
– Jag kommer förhoppningsvis att vara i full
färd med att sammanställa de första fynden
och enkäterna då.
Vilken nytta tror du att du får av det nätverk
du bygger upp under forskarskolan?
– Det är ett härligt gäng och vi lär känna
varandra mer för varje kurs. Vi är i olika
åldrar och har olika erfarenheter kliniskt
och forskningsmässigt. Det ger oss förutsätt
ningar för ett fantastiskt nätverk i framtiden.
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»… det finns studier som pekar på motsägelsefulla
resultat avseende bieffekter och komplikationer vid
olika friläggningstekniker och behandlingsmetoder.«
efter kirurgisk friläggning och ortodontisk be
handling av palatinalt retinerade hörntänder [11,
16, 17] har visat på spridning i olika studier.
FÖr- oCH naCkDelar
Fördelar som nämnts i samband med sluten fri
läggning är mindre smärta och behov av analge
tika efter kirurgisk behandling med sluten fri
läggning, jämfört med öppen [12, 18]. Det saknas
dock studier som jämför smärta mellan de olika
teknikerna i samband med aktivering av orto
dontisk kraft, varvid förespråkare för den öppna
tekniken ibland menar att det är mer smärtsamt
att flytta en tand under gomslemhinnan. Andra
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