
Synonym Medfödd benskörhet.

Beräknad 
förekomst

5:100 000 levande födda.

Allmänna 
symtom

Det finns fyra olika typer av OI (typ I-V). Måttlig till svår benskörhet kan orsaka 
multipla frakturer, ryggbesvär och skolios. Detta leder ofta till motoriska svårigheter 
och kortvuxenhet. Andra symtom som kan förekomma vid OI är blå ögonvitor, 
hörselnedsättning, överrörlighet i lederna, halsrygginstabilitet, hjärt-kärlproblem, ökad 
blödningsbenägenhet och ökade svettningsproblem.

Orofaciala/ 
odontologiska 

symtom

Dentinogenesis Imperfecta (DI) är en tandutvecklingsstörning som förekommer hos 
ungefär hälften av alla med OI och är vanligast vid typ III. Vanligtvis är mjölktänderna 
mer drabbade än de permanenta tänderna. DI karakteriseras av: 

• Dentinet ("tandbenet") är mjukare än normalt 
• Färgförändring (ljust blå till mörk brun med transparent lyster) av tänderna 
• Emaljen är ofta normal men "splittras loss" från det mjuka dentinet 
• Det mjuka dentinet medför att tänderna slits kraftigt, speciellt de primära 

tänderna
Aplasier (avsaknad) av en eller flera permanenta tänder är vanligt (ca 20 %), och även 
försvårat tandframbrott. Pulparummen förkalkas ofta. Tandkronorna har ibland ett 
"bulligt" utseende. Det är vanligt att överkäken är liten vilket kan medföra 
trångställningar och underbett.

Orofacial/ 
odontologisk 

behandling

• Det är viktigt att personer med OI tidigt får kontakt med tandvården för 
förstärkt förebyggande vård, och att tidigt inleda samarbete med specialister 
inom barntandvård och tandreglering. 

• Tand- och bettutvecklingen ska följas och bettkorrigerande behandling 
planeras på tidigt stadium tillsammans med ortodontist. 

• Planera tidigt behov av kirurgisk- och protetisk behandling för eventuell 
bettfunktionell och estetisk korrektion av bettet. 

• Eventuellt kan stålkronor sättas på sexårständer för att minska risken för 
omfattande tandslitage i växelbettet, i kombination med långtidstemporär 
fyllningsterapi. 

• Viss ökad risk för överrörlighet i nacken uppmärksammas vid narkos. 
• Endokarditprofylax vid hjärtklaffel. 
• Både barn och vuxna behandlas numera ofta med bisfosfanater; perorala eller 

intravenösa; ett observandum vid tandextraktioner. 

Källor MHC-basen Ovanliga diagnoser Dokumentation-Ågrenska

Rapport från observationsschema 28 observationsscheman

ICD-10 Q78.0

Munhälsa och orofacial 
funktion hos personer med 
Osteogenesis imperfecta
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Antal: 28
Åldrar: 3 - 18

Sammanfattning

Accept vid tandundersökning

¹ Inrapporterat via frågeformulär

Antal
Negativ 2
Motvilligare 2
Positiv 21
Uppgift saknas 3

Summa: 28

Viss försiktighet bör iakttas vid tolkning av diagrammet eftersom antal individer är färre än 100.

(15)

(13)

Åldersfördelning
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Munhälsa

0 1 2 3 4 5 6
Uppgift 
saknas Antal

Tandsten 7 0 0 0 0 0 0 21 11

Gingivit 7 0 0 0 0 0 0 21 11

Plack 5 1 0 0 1 0 0 21 11

Slitage 7 0 0 0 0 0 0 21 11

Munhälsoindex¹

Karies

TANDSTEN
Tandstensindex baserat på förekomsten av tandsten på utsidan (buccalt) vid 6 indikatortänder. 0 anger total avsaknad av 
tandsten, 6 anger tandsten vid samtliga indikatortänder. 
GINGIVIT
Gingivitindex (tandköttsinflammation) baserat på förekomsten av blödning vid sondering på utsidan (buccalt) vid 6 
indikatortänder. 0 anger ingen blödning, 6 anger blödning vid samtliga indikatortänder. 
PLACK
Plackindex baserat på förekomsten av synligt plack på utsidan (buccalt) vid 6 indikatortänder. 0 anger total avsaknad av plack, 
6 anger plack vid samtliga indikatortänder.
SLITAGE
Slitageindex, sammanvägning av tandslitage i 6 olika segment i bettet. Bedöms enbart i permanenta bettet, ej i mjölktänder. 
En sammanvägning baserad på den bedömning som finns i flest segment. 
   0:  inget tandslitage eller försumbar nötning av emaljen i något av segmenten 
   1:  tydligt slitage av emaljen, eventuellt in till dentin på enstaka ställen. 
   2:  slitage av dentinen upp till 1/3 av kronans höjd. 
   3:  Slitage av dentinet mer än 1/3 av kronans höjd. Om 3 förekommer i något segment anges 3 som SI.

3-6 år 7-12 år 13-19 år
deft Undersökta 12 8
Antal mjölktänder Antal med deft=0 11 7
med karies eller Medelvärde 0.3 0.3
fyllning Standardavvikelse 0.6 0.8

Uppgift saknas 9 2
DMFT Undersökta 8 8
Antal permamenta Antal med DMFT=0 7 4
tänder med karies Medelvärde 0.3 1.8
eller fyllning Standardavvikelse 0.8 2.2

Uppgift saknas 1 0

¹ Uppgiften införd i version 2 (2008) av observationsschemat.
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Bettförhållanden
Antal

Neutralbett 17
Överbett 3
Underbett 5
Uppgift saknas 3

Summa: 28

Maximal gapning
Barn yngre än 10 år Barn från 10 år och vuxna

Antal

-20 0

21-30 1

31-40 2

41-50 5

51- 1

Uppgift saknas 8

Summa: 17

Antal

-20 0

21-30 0

31-40 1

41-50 8

51- 1

Uppgift saknas 1

Summa: 11

Profil¹ Underkäkens lutning¹ 

Antal

Normal 8

Konvex 0

Konkav 1

Uppgift saknas 1

Summa: 10

Antal

Normal 8

Ökad 2

Minskad 0

Uppgift saknas 1

Summa: 11

¹ Uppgiften införd i version 2 (2008) av observationsschemat.
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Kliniska variabler
Antal Ja-svar

Totalt = 28(%) ♂ = 15 (%) ♀ = 13 (%) Uppgift 
saknas

Öppet bett 5 (18) 2 (13) 3 (23) 0
Glesställning 4 (14) 2 (13) 2 (15) 1

Trångställning 3 (11) 2 (13) 1 (8) 1
Öppen mun i vila 2 (7) 2 (13) 0 (0) 0

Nedsatt rörlighet i tungan 1 (4) 1 (7) 0 (0) 1
Nedsatt gapförmåga 1 (4) 0 (0) 1 (8) 1

Kort tungfrenulum 1 (4) 1 (7) 0 (0) 1

Talsvårigheter

Antal
Något otydligt tal 3
Inga svårigheter 21
Uppgift saknas 1

Summa: 25
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