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Behandling av mineraliseringsstörningar

Omfattning 
Dokumentet vänder sig till tandläkare och annan tandvårdspersonal som ska behandla tänder med 

mineralstörningar.

Beskrivning
Dokumentet är en överenskommelse mellan samtliga folktandvårdskliniker i Norrting. (Norrbotten, 

Västerbotten, Jämtland-Härjedalen, Västernorrland). 

Dokumentet är utarbetat av Specialisttandvården avdelningen för Pedodonti. Har faktagranskats av 

Eva Leksell, övertandläkare Pedodonti

Orsak till mineraliseringsstörningar

Orsaken till defekter i de hårda tandvävnaderna kan vara arv eller miljö. De genetiska störningarna 

kan vara begränsade till enbart tänder eller vara del av en störning som påverkar hela kroppen.

Sjukdom och/eller förändringar i miljön som drabbar barn under uppväxten kan ge störningar i emalj 

och dentin och drabbar då selektivt de tänder som är under utveckling när skadan inträffar. 

Födelsen i sig är en påfrestning för barnet och kan ses mikroskopiskt som förändringar i dentin och 

emalj (neonatallinjen). 

Tandvävnaden kan fungera som en biomarkör och ge svar på frågan när den miljöbelastning 

inträffade som individen varit utsatt för.

Defekter som orsakas av miljöfaktorer varierar i allvarlighetsgrad och utbredning i bettet. Det beror 

dels på en individuell känslighet för skadliga ämnen, dels hur länge tillståndet varar och hur långt 

anlaget har kommit i sin utveckling när skadan inträffar. 

Den kliniska konsekvensen blir att samma etiologi kan ge upphov till olika klinisk bild hos olika 

individer, det är viktigt att komma ihåg när man utreder mineraliseringsstörningar 

Flera faktorer samverkar ofta och det är många gånger svårt att fastställa orsaken till 

mineraliseringsstörningar.

Molar-incisiv hypomineralisering (MIH)

MIH innefattar mineraliseringsstörningar som främst drabbar de första permanenta molarerna och i 

lindrigare grad de permanenta incisiverna. 

Störningen är generell och kronologisk eftersom den drabbar incisiver och sexårsmolarer som 

mineraliseras under samma tidsperiod, huvudsakligen under det första levnadsåret. Den andra 

primära molaren och kuspspetsen på den permanenta hörntanden mineraliseras delvis under denna 

tidsperiod och kan uppvisa förändringar vid MIH.

Vissa studier har kunnat påvisa ett samband mellan MIH och hälsoproblem, framför allt under det 
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första levnadsåret, men ofta förblir orsaken okänd.

Även om MIH är en kronologisk störning så är de kliniska förändringarna inte symmetriskt fördelade. 

En sexårsmolar kan vara helt destruerad medan en annan kan vara nästan helt utan emaljstörningar. 

Samma grad av variation kan ses i fronten.

Klinisk bild

Mineraliseringsstörningarna visar sig som välavgränsade opaciteter på en eller flera tänder. Ibland 

finns en kavitet redan vid eruption, men ofta förefaller tanden normal frånsett färgen, som kan variera 

från kritvit till gulbrun. Ju mörkare områden desto kraftigare är mineraliseringsstörningen. Tanden har 

en kvalitativt defekt emalj som när den utsätts för tuggtryck går sönder, ett posteruptivt sönderfall.

Kliniska symtom 

 Hypersensibla tänder

 Svårt att tugga

 Svårt att borsta tänderna

 Risk för snabb kariesutveckling

ökad risk för pulpaskada, värk

Många patienter upplever att MIH-tänder, särskilt molarerna, är hypersensibla och klinikern har svårt 

att få fullgod anestesi. En förklaring kan vara att den porösa emaljen för med sig bakterier som 

penetrerar ända in i dentinet, trots att emaljen synes vara intakt. Denna bakteriepåverkan kan medföra 

en form av kronisk smärta.

Behandling

Behandlingen av MIH varierar från fluorlackning till omfattande restaurativ terapi alt. extraktion.

Behandlingen kan indelas i tre faser

Inledande behandling

Observationsfasen

Slutgiltig behandling

Utskrivet dokument endast giltigt: 
2019-03-11



Dokumentet gäller inom
Plats: VLL-alla
Org: Region Västerbotten/Tandvård

Utgåva nr  3
Giltigt fro.m: 1900-01-01  -   Tills vidare
Uppföljning : 2020-01-25                                      

Vägledande dokument
Instruktion

Dokumentnr: 193329
Dokumentansvarig: Brita Winsa 

Upprättat av: Ingrid Bäckström
Kontakt - e-post: Ingrid.Backstrom@vll.se

Sidan 3 av 5
Utskrivet dokument endast

 giltigt: 

M
al

lv
er

si
on

: V
äg

le
da

nd
e 

D
ok

um
en

t

Inledande behandling skall:

 avhjälpa smärta

 hindra ytterligare avskalning av emaljen

 skydda svag emalj och tillföra fluor

 kemiskt härdande glasjonomer är ett bra förstahandsval, medan stålkronor skall övervägas vid 

grava skador

I observationsfasen följs påbörjad behandling upp, täta kontroller vid behov.

I 8-10 års ålder planläggs en mer permanent lösning för patienten, gärna i samråd med ortodontist då 

olika terapiförslag diskuteras.

Den permanenta terapin skall vara så vävnadsbesparande som möjligt.

Förstahandsvalet är att restaurera med plastiska fyllnadsmaterial – kompositer, under förutsättning att 

emaljen kan ge tillräcklig syra-ets-retention utan att för mycket tandsubstans måste avlägsnas.

Vid mer omfattande förlust av tandsubstans är gjutna restaureringar aktuella.

Om extraktionsterapi är nödvändig bör tidpunkten väljas så att förutsättningen för 7:an att inta den 

extraherade 6:ans plats är optimal. Lämplig tidpunkt kan vara när en mineralisering av bifurkationen 

på 7:an kan ses. Extraktionerna behöver inte vara symmetriska (Ivar Espelid, 2009).

Kliniska råd

Tidig diagnostik och behandling som i första hand tar sikte på 

 symtomfrihet 

 att förhindra kariesutveckling 

 att förhindra posteruptivt sönderfall

Täta kontroller och fluorlackningar under eruptionsfasen. 

Lyssna, ge patienten tid!!

Fissurförsegling med glasjonomer.

Behandla alltid under lokalanestesi, många föredrar Xylocain Dental Adrenalin.

Sedering är ofta nödvändig, lustgas eller midazolam. OBS Var generös med analgetica (paracetamol) 

för att höja smärttröskeln, ges 1 tim. preoperativt

Under behandlingen bör övriga MIH-molarer skyddas, eftersom både sug och spray kan ge upphov till 

kraftiga symtom och i förlängningen tandvårdsrädsla. Fluorlack, vax eller avtrycksmassa kan 

användas som skydd. 

Materialval baserat på defektens omfattning och patientens förmåga att kooperera.

Kontrollera utförda restaureringar regelbundet.

Tänder med grav MIH dvs. med >3 ytor destruerade är stålkronan en bra interceptiv behandling i 

väntan på optimal tidpunkt för extraktion alt. permanent kronterapi.
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Beslutet att extrahera gravt mineraliseringsstörda tänder tas efter samråd med ortodontist.

Ortodontiska aspekter på mineralisationsstörningar i 6-årständer

Vid gravt mineralisationsstörda 6- årständer är extraktion ofta det bästa terapivalet. För att detta inte 

ska leda till senare problem bör beslut om extraktion föregås av noggrann planering. Permanenta 

anlag och tänder inklusive förekomst av visdomständer kartläggs med röntgen, gärna 

ortopantomogram. När extraktion av 6: or i underkäken övervägs bedöms andra premolarens 

rotutveckling. För att undvika att andra premolaren i underkäken distaltippar är lämplig 

extraktionstidpunkt när halva rotutvecklingen på 5: orna uppnåtts.

Vid neutralbett med ”normala” utrymmesförhållanden extraheras 6: or när andra molarerna erumperat 

i höjd med 6-årständernas emalj-cementgräns. 7: orna kan då inta 6- årständernas plats.

I bett med uttalad platsbrist (hörntänder ök!) bör extraktion avvaktas tills andra molarerna erumperat. 

Trångställningen kan då lösas med utnyttjande av den plats som skapas när 6: orna extraheras.

Som exempel på mindre lämpliga extraktionssituationer kan nämnas postnormala djupbett. Extraktion 

av underkäkens 6- årständer kan i dessa fall aggravera postnormaliteten och djupbettet. Om 

djupbettet också har en basal orsak är det erfarenhetsmässigt en sämre mesialvandring och 

luckslutningstendens i dessa fall.

En stark rekommendation är att konsultera ortodontist inför behandlingsplanering vid MIH.

I de fall mineralisationsstörda 6: or behålls är det viktigt att den temporära restaureringen medför att 

klinisk kronhöjd bevaras för att underlätta senare kronterapi.

Slutsatser:

• MIH är vanligt i en svensk barnpopulation; nästan vart femte barn är drabbat.

• Etiologin är fortfarande inte helt klarlagd men hälsoproblem under första levnadsåret, i 

synnerhet relaterade till övre luftvägarna, visade sig påverka förekomsten av MIH.

• Tandvårdsrädsla och behandlingsproblem är betydligt vanligare hos barn med MIH.

• Barn med allvarliga defekter hade vid nio års ålder lagat sina 6-årsmolarer nästan tio gånger 

så ofta som barn utan defekter. 

• I fall med omfattande sönderfall, liksom i fall med frekventa omgörningar, är extraktion en 

lämplig terapi där bettsituationen så tillåter.

• Vid all behandling av dessa tänder bör lokalbedövning och andra smärtreducerande tekniker, 

till exempel sedering, användas för att reducera risken för tandvårdrädsla.
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Referenser och förändringar  
Avsnittet placeras sist i dokumentet och hanteras av systemet 
Dokumentinformation

Referenser: Nej

Förändringar sedan senaste utgåva:  

 Ny upprättare och dokumentansvarig.

Dokumentet är nu en överenskommelse mellan de fyra norra regionerna.
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