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Sammanfattning 
Målsättningen med detta arbete var att skaffa oss de mest grundläggande kunskaperna vad 
avser oral anatomi, fysiologi, patologi samt behandlingar hos häst hund, katt och kanin. Detta 
har vi uppnått genom litteraturstudier samt deltagande i seminarier och framförallt genom 
auskultation vid djurtandvården SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. Uppsala. Djurtandvård är 
något som förekommer mer och mer i Sverige men det finns fortfarande mycket som är 
outforskat inom området. Något som vi tycker är viktigt är dock att man aldrig glömmer bort 
att djurtandvård skiljer sig mycket från den humana tandvården och all form av estetisk 
tandvård på djur är något som absolut inte får förekomma. Det finns otroligt stora skillnader 
mellan olika djurarters tänder. Vi tror också att ett tätare samarbete mellan veterinär och 
tandläkare skulle alla inblandade parter vinna på. 
Under några lärorika veckor fick vi förmånen att auskultera vi SLU. Vi vill därför rikta ett 
stort tack till leg veterinär Ann Pettersson och leg veterinär Tina Mannerfeldt vid SLU. Utan 
deras hjälp och handledning hade detta arbeta ej varit möjligt att genomföra.  
 

Hästens tänder 
 
Det finns stora individuella variationer mellan antalet tänder hos hästar och raser emellan. 
Hästens tänder varierar under de olika åldrarna, men generellt kan man säga att tänderna 
består av emaljåsar som är omgivna av cement och dentin. Molarerna och premolarerna har i 
överkäken en kvadratisk form.  I underkäken är formen mer rektangulär. Incisiverna är  på 
tuggytan oval från början men i och med att hästen åldras och tänderna slits kommer 
incisiverna att få ett mer triangulärt utseende. Kanintanden som också kallas för beten är 
konisk med en fåra på tungsida som kan vara mer eller mindre uttalad.(2) Hästen har också 
fördröjd rotutveckling på vissa tänder medan en mindre del består av en neutral 
rotutveckling.(1) Det förekommer också problem med karies och parodontit hos hästen här 
behövs dock mycket mer studier genomföras där de studier som hittills har gjorts har visat 
väldigt varierande resultat.(1) Att det också uppkommer mycket problem i hästens mun på 
grund av okunskap om betsling är något som man måste jobba vidare med i framtiden. 
 
Mjölktandens anatomi 
När hästen föds har bettutvecklingen 
redan startat och många hästar föds med tänder. Mjölktandens anatomi är generellt 
karaktäriserad av att ha en tydlig gräns mellan den anatomiska kronan och den anatomiska 
roten. Kronan innehåller emalj vilket roten saknar.(1) Incisiverna ser ofta solfjäderformade ut 
och är vitare än vad de permanenta incisiverna är.(2) Alla mjölktänder är mindre än vad de 
permanent tänderna som kommer efter är. Anledningen till att mjölktandens anatomiska krona 
saknar de yttre tandcementet beror på att mjölktänderna inte har fördröjd rotutveckling vilket 
de permanenta tänderna har. Därför behöver aldrig emaljen fästa i rothinnan. Mjölktändernas 
rotutveckling är klar när den når sin plats i bettet.(1) 
 
Den permanenta tandens anatomi. 
De permanenta tänderna har en tillväxt som motsvarar den kraftiga nedslitningen som sker 
under tuggning. Tillväxten delas upp i äkta tandtillväxt som avlutas vid ca 7 till 10 års ålder i 
samband med att rotapex sluts. Efter den äkta tandtillväxten sker en pålagring i alveolens 
botten. Denna tillväxt pågår fram till hästen är ca 18 år.(2) I det permanenta bettet samsas två 
olika tandkonstruktioner. De flesta tänderna har fördröjd rotutveckling, incisiver, premolarer 
och molarer, medan canintänderna och de så kallade vargtänderna har neutral rotutveckling. 
Den permanenta dentitionen består av 3 incisiver, 3-4 premolarer, molarer och eventuellt 1 



canin i vardera käkhalva  i överkäken. I underkäken finns 3 incisiver, 3 premolarer, 3 molarer 
och eventuellt 1 canin i vardera käkhalva. P1 som också kallas vargtanden i överkäken är den 
som varierar mest, ca 50 % saknar denna tand.(1) Förekomsten av canintanden varierar också 
hos olika hästraser. Många men inte alla ston har canintänder.(2) Posteriort om den 3:e 
incisiven ligger lanerna som är ett tandlöst område med undantag för canintanden som också 
kallas för bete.(1) 
 
 

                                                                                  
 
 
Bild 1: Schematisk bild  över hästens tänder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 1: Eruptionstider för mjölktänder. Di= primära incisiver Dp= primära premolarer 
 

Tand Ålder 
Di1 födseln-1:a veckan 
Di2 4-6 veckor 
Di3 6-9 månader 
Dp1 födseln-2 veckor 
Dp2 födseln-4 veckor 
Dp3 ca 6 månader 

 
 
 
 
 
 

 
Överkäke 
 
 

M3 
M2 
M1 
P3 
P2 
P1 

 
 

C 
 

I3 
I2 
I1 

Underkäke 
 

 M3 
M2 
M1 
P4 
P3 
P2 

 
 
 

C 
I3  
I2 
I1 



Tabell 2: Eruptionstider för permanenta tänder. I=incisiver C=canin P=premolar M=molar 
 

I1 2.5 år 
I2 3.5 år 
I3 4.5 år 
C 3-7 år 
P1 5-6 mån 
P2 2.5 år 
P3 3 år 
P4 4 år 
M1 9-12 mån 
M2 3 år 
M3 3.5-4 år 

(1), (2) 
 
Den permanenta tandens frambrott orsakar att mjölktandens rot resorberas och fälls som en 
liten kappa strax före eller i samband med att den permanenta tanden bryter fram. 
Tandväxlingsperioden är en orolig tid för hästen och diarré, feber, humörsvängningar och 
ätsvårigheter är vanligt förekommande. Alla incisiver är försedda med ett inre emaljmönster, 
infundibulum, och ett yttre emaljmönster som är täckt av cement.  
 

 
 
 
Bild 2 Schematisk bild över en underkäks incisiv. 
 
När tanden har nått sin position i bettet är den yttre emaljen avgränsningen mot benet, via 
rothinnan och den kliniska kronan. Emaljen på den permanenta tanden är därför täckt av ett 
cementlager för att tanden ska kunna fästa i rothinnan. Den första av premolarerna (P1)är 
rektangulär på tuggytan och har 7 pulpahorn som alla har kontakt via rotzonen där även 
tillväxten sker. Den andra och tredje premolaren (P2, P3) är båda mer kvadratiska i 
tuggytorna och har oftast 6 pulpahorn.  Den fjärde premolaren (P4) är den största tanden i 
bettet. Den har precis som alla molarer i överkäken sin rotdel inne i sinus maxillaris.  
Molarerna erupterar posteriort i munhålan efter att käkarna vuxit till sig i längd. Molarerna 
skiljer sig enbart från premolarerna genom att de inte har några primära föregångare. Den 
första molaren (M1) är den äldsta tanden då den erupterar i slutet av första levnadsåret. Den är 
mycket lik P4 men är något mindre samt den ligger alltid helt inne i sinus maxillaris mittersta 
del med sin rotdel. Den andra molaren (M2) är stort sett uppbyggd på samma sätt som M1 
men är ofta försedd med en extra kusp på palatinalsidan. Den tredje molaren (M3) är mer 
triangulär i formen än vad P2 är som är placerad på andra sidan i tandbågen. Underkäkens 
premolarer och molarer är mer rektangulära än sina antagonister i överkäken. Den första 
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kindtanden P2 är mer triangulär vilket också gäller den sista molaren, M3. Gemensamt för 
underkäkens premolarer och molarer är att samtliga har en anatomisk närhet till 
mandibularkanalen. Denna försörjer underkäken med blodkärl och nerver via artärer och 
vener. De permanenta tändernas krona är täckta av emalj. Längden på en premolarer och 
molarer mätt från tuggytan till rotspetsen är 8-9 cm. Käkarna är färdigväxta först vid 8 år 
ålder hos hästen. 
 
Rötter. 
I överkäken är incisiverna och caninerna ofta enrotiga. Premolarerna har tre-fyra rötter. P2 
och P3 har vanligen tre rötter och P4 har fyra rötter men ofta sitter de palatinala rötterna ihop. 
Molarerna är vanligen trerotiga. M1 är ofta fyrarotig. I underkäken är incisiver och caniner 
enrotiga. Premolarerna är oftast tvårotiga vilket också molarerna är i de flesta fall. 
 
Hästens ålders orala utveckling. 
Hästens orala utveckling kan delas in i olika perioder: 
-föltid 
-ungdomstid 
-vuxentid 
-åldrande 
 
Föltid 
Denna period domineras av en kraftig tillväxt, där det primära bettet utvecklas fullt ut. Trots 
att det sker en kraftig tillväxt här så är det en relativt lugn period för hästen, eftersom inte 
mjölktänderna är hypsodonta, det vill säga saknar fördröjd rotutveckling. Tandformeln för 
mjölktandsbettet är Di3/Di3 DC0 Dp3/Dp3. Det primära bettet är mycket väl anpassat för 
tillväxten av käkarna. De primära tänderna är både anatomiskt och fysiologiskt nödvändiga 
för det kommande permanenta bettets funktion. Det är viktigt för att bearbeta födan men även 
för att den permanenta tanden ska få rätt position. När den primära dentionen har färdigställts 
dröjer det inte länge förrän den permanenta första tanden erupterar. 
 
Ungdomstid 
Denna period blir betydligt mer orolig eftersom skelettets tillväxt ökar mycket här. Tänder 
med och utan fördröjd rotutveckling måste nu samsas i munhålan. Även tandbågen mer än 
fördubblar sin längd från mjölktandsperioden till det permanenta bettets färdigställande.  I 
slutet av denna period är tillväxten som störst och det vuxna bettet håller på att etablera sig. 
Hästen växlar nu från primära till permanenta tänder vilka har en annan rotutveckling. Många 
hästar har till och från problem med tandväxlingen, men oftast är det inga patologiska 
tillstånd. Men prestationen är nedsatt av fysiologiska skäl.  
 
 
Vuxentid. 
Nu har det permanenta bettet kommit. Rotutvecklingen startar när de permanenta tänderna 
börjar användas. Och om tänderna står normalt kommer det att råda en balans mellan 
rotutveckling och den attrition som ocklusalytorna utsätts för i samband med normal 
tuggning. Denna period kommer fortsätta så tills rotutvecklingen går in i sin slutfas. 
Hästen blir sen medelålders och den äkta tandtillväxten är slut, men attritionen fortsätter. 
Tillväxten kompenseras då av ett nytt spongiöst ben bildas i alveolen och ersätter den aktiva 
rotutvecklingen. Så kallad rotavkortning uppstår. När attritionen minskar kronan i tuggplanet 
förskjuts tanden upp/ned av detta nybildande ben. Tandens totala längd från rotspets till 
tuggplan blir alltså hela tiden kortare.  



 
 
Åldrande. 
Under den första delen av denna period kan man inte se något vare sig kliniska eller 
fysiologiskt. Men den karaktäriseras sammanfattningsvis av en successivt avtagande tillväxt 
tills tänderna i slutändan är förbrukade. 
 
Bettfysiologi. 
Hästens tuggsystem kan man dela in i tre olika enheter beroende på vad varje enhet har för 
funktion. 

 
Bild 3. Schematisk bild över de tre enheterna. 
 
Införselenheten. 
Första enheten är vestibulum, införselenheten. Denna utgörs av läppar och incisiver. Här sker 
mekanisk avbitning och en sortering för vad som ska få fortsätta vidare in i tuggsystemet. Det 
är därför väldigt sensoriskt välförsörjt. 
 
Källsorteringsenheten. 
Denna anatomiska enhet utgörs av lanera. Det är området mellan framtänder och de första 
kindtänderna. Denna funktionella enhet är lagring av föda som sedan ska föras vidare till den 
tredje enheten för bearbetning. Här sorteras också sånt som inte ska vidare till kroppen bort. 
Observera att detta inte är ett område som är plats för förvaring av betsel vilka många 
felaktigt tycks tro vilket leder till mycket onödiga skador på grund av felaktig betsling. 
 
Bearbetningsenheten. 
Den tredje enheten utgörs av området från första kindtanden till svalget, trigonum 
retromolare. Denna enhet har som uppgift att sönderdela fodret och ge det en lagom 
konsistens för vidare transport till mag- och tarmkanalen. Det är här som det riktiga 
tuggarbetet sker.(1) Maten bearbetas mekaniska och blandas med saliv till en tugga, 
globus.(2) När globus träffar mjuka gommen genomförs en rad reflexmässiga muskelrörelser 
som transporterar födan ner till magsäcken. (1) 
 
 
 
Tuggandets fysiologi. 
Bearbetningen sker genom en sidvärts malningsrörelse. Denna sker genom tuggning på en 
sida i taget ofta 45-55 stycken tuggningar på ena sidan sen byter hästen sida och tuggar på 
andra sidan lika många gånger. Varje tuggsekvens tar fyra till fem minuter.(2)Vid varje 
sidobyte förs tuggan ett steg närmare svalget. Vid normalfunktion rör sig käklederna i 
harmoni  och utan hack i rörelsemönstret. Leden är försedd med en disk som täcker 
käkledshuvudet.(1) Leden utför både translationsrörelser och rotationsrörelser. Leden är parig 
vilket betyder att en rörelse på ena sidan kommer alltid att motsvaras av en rörelse på andra 
sidan.(2)  På gamla hästar förändras tuggmönstret då det sker en allt mer rotavkortning samt 



att det blir minskad mängd emalj i ocklusalytan, vilket gör att hästen  inte kan sönderdela sin 
föda lika lätt utan behöver mer kraft och mindre rotation.  Därför ser man ofta på gamla hästar 
att de har en omvänd tuggrotation. De minskar translationen  och ökar rörelsen i axialled. 
D.v.s. hästen tuggar minde i sidled och mer upp och ner.  Detta leder till att tänderna får en 
mer skålformad tuggyta. (1) 
 
Avvikelser inom normalfunktionen. 
Sagittala och transversella bettrelationer 
Postnormal bettrelation och prenormal bettrelation beskrivs utifrån överkäken som man 
betraktar som den fasta punkten. En avvikelse från normal bettrelation beskrivs utifrån 
underkäkens förändrade förhållande till skallbasen. (1) 
 
Tandväxlingsproblem 
Problem i samband med att mjölktänderna fälls och de permanenta tänderna bryter fram 
förekommer ofta. Hos ca 15 % av hästar mellan två och fyra år kan man se försenad 
mjölktandsfällning. Försenad fällning av incisiverna speciellt Di3 ger ofta inga 
funktionsproblem men kan orsaka felaktig eruptionsriktning hos den permanenta efterföljaren. 
Flertalet fall av försenad mjölktandsfällning är förenad med en inflammatorisk process i 
området. Det är därför bra att så snart som möjligt ta bort kvarsittande mjölktänder. (2) 

 
Medfödda defekter 
Övertaliga incisiver förekommer relativt ofta men orsakar ofta inga större besvär för hästen. 
Man skiljer på äkta övertal där man har ett eller flera äkta anlag och falska övertal där ett 
anlag skadats eller delats. Övertal som sitter utanför tandbågen kan ge mekaniska skador och 
bör avlägsnas. Övertaliga kindtänder förekommer och om dessa ej sitter inom tandbågen kan 
dessa ge upphov till hakar eller foderinpackningar som kan leda till kariesangrepp. Man kan 
också se hästar med gomspalt och dessa kan fungera normalt om spalten är mindre. Vid 
gravare fall är kommunikationen stor mot näshålan och fölet får svårt att suga och foder 
pressas lätt upp i näshålan. I dessa fall är prognosen tveksam.(2) 
 
Tandcystor 
Tandcystor i sinusiterna ger symtom hos unga hästar genom ansvällning av området över 
cystan och näsflöde. Vid misstanke om denna diagnos måste man också göra en röntgen 
undersökning. Behandlingen av dessa cystor är operation med stor operationsöppning för att 
möjliggöra fullständig utrymning av den involverade sinuiten. Prognosen för denna operation 
är relativt god. (2) 
 
 
 
 
Bettfel 
Den vanligaste typen av bettfel är postnormalt bett som även kallas för överbett. Om hästen 
har detta bett kommer det leda till att det uppstår hakar på P2 i överkäken och M3 i 
underkäken eftersom att dessa inte kommer att slitas vid denna bettyp. Om hakarna som 
bildas är små har de oftast ingen betydelse ur bettfysiologisk synpunkt. Men de kan bli vassa 
och kan ge sår i slemhinnan särskilt vid arbete. Behandlingen vid dessa bett är att man slipar 
ner hakarna med en trissa. Motsatsen till postnormalt bett är prenormalt bett som också kallas 
underbett, detta förekommer i mycket låg frekvens. Hästar med denna typ av bett har ofta 
svårt att äta under betesperioder då de saknar kontakt mellan incisiverna som knipsar av 
födan. Glesbett är också något som förekommer och det leder ofta till foderinpackningar med 



gingival inflammation som följd. Det kan även utvecklas karies i anslutning till dessa 
foderinpackningar. (2) 
 
Karies 
Karies förekommer hos hästar men i vilken grad är svårt att säga då litteraturen här skiljer sig 
otroligt mycket. Det man kan säga är att det är mycket svårt att upptäcka initialkaries hos 
hästar och det är först när det blir manifesta angrepp som man kan se det. P3 och P4 i 
underkäken är vanligen inblandade vid mandibular fistel. Hästen får inte alltid tandvärk men 
reagerar för palpation. Kliniskt ser man inget konstigt men röntgenologiskt kan man se en 
uppklarning kring roten. Den enda behandlingen som ger tillfredsställande resultat är 
extraktion av tanden. Ensidigt illaluktande näsflöde ger misstanke om tandrotsinfektion på P4 
eller M1.(2) Salivens egenskaper har troligen stor betydelse för utvecklingen av karies. 
Hästens pH ligger på ca 8.9-9.0 Salivsekretionen är också hög och det finns uppmätta resultat 
på 50 ml/min. (1) 
 
Parodontit 
Tandlossning förekommer hos hästar, då är den primära orsaken trauma, tandfrakturer eller 
käkfrakturer. Hästar utvecklar också tandsten, detta då främst på beten. Tandköttet visar  dock 
ytterst sällan någon reaktion på tandstenen varför man inte ska ta bort tandstenen som rutin på 
häst för att förebygga parodontit. (2) 
 
 
 
 

Hundens tänder 
 
Sammanfattning 
Begreppet hundtandvård har blivit mer och mer välkänt bara under de senaste åren. God 
information från såväl veterinärer som seriösa uppfödare har ökat medvetenheten hos 
hundägare. De vanligaste tandsjukdomarna hos hund är gingivit, parodontit och dess 
följdtillstånd. Det är därför glädjande att det går att förebygga dessa med god munhygien. När 
det gäller bett- och tandavvikelser är det ofta en avelshygienisk fråga med genetisk bakgrund. 
 
Anatomi av munhålan 
Munhålan är beklädd av en slemhinna, vilken ger skydd åt såväl mekaniska som kemiska 
skador och fungerar som en barriär mot bakterier. Hos ett flertal raser är slemhinnan brun till 
svartpigmenterad i varierande grad. Gomtaket utkläds av gomslemhinna och gingiva och är 
något flackt i jämförelse med människa. På hund korsar stora åsar genom gomtaket.  
 
Hunden har små spottkörtlar i slemhinnan på läppar, i mjuka gommen, på tungan och i 
gombågarnas väggar. Till de stora spottkörtlarna räknas parotis, mandibularis, sublingualis 
samt zygomaticus. Dessa är pariga och förekommer på båda sidor om craniet. Parotis är 
triangelformad och återfinnes under huden runt örat. Parotiskörtelns utförsgång mynnar i nivå 
med överkäkens fjärde premolar. Mandibularis är en stor körtel vilken är belägen 
nedom/bakom parotis. Denna körtel mynnar via caruncula lingualis vid tungbandets fäste. 
Sublingualiskörteln är tvådelad. Den främre delen mynnar i många olika utförsgångar i 
munhålan. I anslutning till orbitans nedre del ligger zygomaticusspottkörteln. Denna körtel 
mynnar ofta i flera utförsgångar, vilka tecknar sig som ett pärlband i höjd med överkäkens 
andra molar. 



 
Hundens saliv är nödvändig för smörjning av slemhinnorna och borttransportering av 
bakterier. Saliven innehåller även antikroppar, vilket är avgörande för att förhindra infektion i 
munslemhinnan. Stora mängder av mineralsalter återfinnes i saliven, vilket har inverkan i 
bildandet av tandsten. 
 
Käkarna 
Maxillan indelas i premaxilla och maxilla. De sex incisiverna är fästade i premaxillan. I 
premaxillan finns två fissurer, fissura palatina. Från och med canintanden och distalt fäster 
dessa tänder i maxillan. Via os palatinum förenas de bägge maxillahalvorna. Två foramina 
återfinnes på gomsidan, nära fjärde premolaren, dessa kallas foramen palatinum majus samt 
foramen palatium minor. Foramen infraorbotalis är lokaliserad till maxillans utsida, ofta i 
höjd med tredje premolarens bakre rot. 
 
Mandibeln är uppbyggd av två symmetriska halvor, vilka är förenade i medellinjen av en 
stark fibrös led, mandibelsymfysen. Tändernas kärl/nerv försörjning löper via grenar vilka går 
in i mandibularkanalen. Vidare löper en stor kärl/nervbunt in i underkäksbenet i en kanal, 
vilken mynnar i foramen mentale vid apex på caninerna. Hos hund återfinnes ofta tre foramen 
mentale, där blodkärl och nerver passerar ut ur käkbenet. 
 
Käkleden är uppbyggd av mandibelns ledhuvud och ledpannan i tinningbenet. Däremellan 
finns käkledsdisken, vilken är uppbyggd av en rörlig bindvävsplatta. Hundens käkled medger 
endast måttliga rörelser i sidled. 
 
Mjölktandens anatomi 
Vid födseln är alla valpar tandlösa. Valpens primära tänder börjar eruptera vid ungefär fjärde 
levnadsveckan och fortsätter så till och med femte levnadsveckans slut. Vid denna tid brukar 
hela mjölktandsbettet hunnit eruptera och valpen kan stoltsera med hela 28 st mjölkvita 
tänder. Den första tanden som erupterar brukar vanligen vara överkäkens canintand. Efter 
följer tredje, andra samt första incisiven. För dessa tandgrupper är det vanligt att de först 
erupterar i överkäken. Andra, tredje och första mjölkmolaren följer därefter och då erupterar 
dessa företrädesvis först i underkäken. Mjölktändernas rötter är längre och smalare i 
jämförelse med de permanenta tänderna. De primära incisiverna är enrotiga. Mjölkmolarerna 
är tvårotiga.  
 
Då valpen är ungefär fyra månader börjar den att tappa sina mjölktänder. De primära 
incisiverna fälls i motsatt ordning i förhållande till deras frambrott. Därefter följer eruptionen 
för incisiverna vanligen I1, I2, I3. Vidare erupterar första molaren (M1) och canintanden (C). 
Premolarerna (PM) erupterar i ordningen PM4, PM2 och PM3. De sista permanenta tänderna 
som erupterar är M2 och M3. Dessa bryter vanligen fram då valpen har uppnått en ålder av 
fem, eller uppemot sex månader. Vid denna tid har valpen fått sitt permanenta bett i vilket det 
totalt ingår 42 st tänder. 
 
Den permanenta tandens anatomi 
Då valpen är ung fyra månader börjar den att tappa sina mjölktänder. De primära incisiverna 
fälls i motsatt ordning i förhållande till deras frambrott. Därefter följer eruptionen för 
incisiverna vanligen I1, I2, I3. Vidare erupterar första molaren (M1) och canintanden, (C). 
Premolarerna (PM) erupterar i ordningen PM4, PM2 och PM3. De sista permanenta tänderna 
som erupterar är M2 och M3. Dessa bryter vanligen fram då valpen har nått en ålder av fem, 



eller uppemot sex månader. Vid denna tid har valpen fått sitt permanenta bett i vilket det totalt 
ingår 42 st tänder. 
 
Canintänder och incisivtänder har rötter som är något tillplattade lateralt. Rötterna böjer av 
distalt. Canintanden är den längsta tanden hos hund. Första premolaren har endast en rot. PM2 
och PM3 har båda två rötter vardera vilka divergerar. PM4 är trerotig i överkäken och tvårotig 
i underkäken. I överkäken har denna tand två kraftiga buccala rötter samt en något smalare 
mesial-palatinal rot. Den distobuccala roten är till formen trekantig och har en kraftig hals. 
Spetsen av den mesiobuccala roten är belägen i nära anslutning till kärl/nervträdet vid 
foramen infraorbitale. Detta är viktigt att observera vid extraktion med hävel. Överkäken har 
två molarer, M1, M2. Underkäken har tre, M1, M2 och M3 och är tvårotiga. Den första 
molaren är störst och den sista är minst. Överkäksmolarerna är trerotiga varav den palatinala 
roten är kortast och kraftigast. Kronan på den mesiala delen av M1 är vass och lämpad för 
sönderdelning av föda, medan den distala delen är till för att krossa och mala.(3). Den unga 
hunden har ett öppet apex, då tanden fortfarande utvecklas. Detta har betydelse vid 
pulpatrauma, då rotbehandling är uteslutet. Med stigande ålder bildas sekundärdentin, vilket 
leder till att pulparummet krymper.(4)  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          
 

                    
 
                                                        
Bild 4: Schematisk bild över hundens tänder samt bettrelationer. (5) 
 

Överkäken 
I1 

  I2 
   I3 

C 
 
 
    P1 
    P2 
    P3 
    P4 
     
    M1 
    M2    Underkäken                           
       M3         
    M2 
 
    M1 
    P4 
    P3                                      
    P2 
 
   P1 
   C 
  I3 

I2 
I1   

 



 
Bettrelationer    
Det optimala bettet är saxbett i fronten. Med det menas att överkäksframtänderna går utanför 
underkäkständerna. Den stora cuspen på underkäkens I1 skall ha kontakt med linguala ytan på 
överkäkens incisiv vid tandbasen. Incisiverna skall vara centrerade, mittlinjeförskjutning 
klassas inte som normalbett. De stabilaste referenspunkterna i hela bettet står underkäkens 
canintänder för. Det ideala är då underkäkens hörntand passar exakt mellan överkäkens 
hörntand och I3. Vid sammanbitning ska inte underkäkens hörntand komma i kontakt med de 
två tänderna i överkäken och ett precis lika stort utrymme skall finnas  mellan antagonisterna. 
När det gäller premolarer skall den stora kuspen på underkäkens PM4 passa exakt in i 
approximalrummet mellan överkäkens PM3 och PM4.(3) Rasstandarden för vissa hundraser 
eftersträvar trubbnosighet (brachycefala). Detta kan medföra underbett.(4) 
 
Avvikelser i bettet 
Alltifrån små bettfel till allvarligare fel som läppkäkgom-spalt förekommer hos hund. Hundar 
med bettstörningar brukar kunna leva ett normalt hälsosamt liv. Vid grava bettfel som 
uppenbart hämmar hundens hälsa kan det i sällsynta fall bli aktuellt med tandreglering.(3). 
Vid gomspalt  delas gommen av en springa, vilken löper genom gomtakets mittlinje och en 
kommunikation föreligger mellan näshålorna och munhålan. Den drabbade valpen kan inte 
dia eftersom den inte har någon anatomisk möjlighet att skapa vacuum, vilket krävs för att 
modertikens mjölk ska flöda in i valpens munhåla. (5). Ett relativt vanligt problem hos hundar 
med överbett är trauma i gommen, då u.k caninerna ockluderar i gomtaket. Detta pga ett 
trångt bett i u.k. Detta måste åtgärdas med nedslipning eller kronamputation av u.k 
caninerna.(4)  
 
Sjukdomar i tändernas stödjevävnader 
Den absolut vanligast förekommande tandsjukdomen hos hund är gingivit, vilket i 
förlängningen leder till parodontit. Uppkomsten av gingivit är att bakterier i munhålan får 
möjlighet att förökas och bilda dentala plack på tandytorna. Placket förkalkas sedan och bildar 
tandsten. Bakterierna utsöndrar skadliga ämnen vilka irriterar gingivan och leder till en 
inflammation. Utan behandling av gingiviten växer placket i utbredning längs tandköttskanten 
så att utrymmet mellan tand och tandköttsficka infekteras. Infektionen leder till att tandens 
stödjevävnader förstörs, i första hand rothinnan och i förlängningen även käkbenet. Detta 
patologiska tillstånd kallas parodontit. 
 
Gingivit 
Vid tandköttsinflammation får gingivan ett rodnat utseende vilket först kan skönjas längs 
gingivalranden. Tandköttsytan blir högblank, vävnaden svullen, mjuk och vävnaden kan  
spontanblöda. I detta stadium kan bakteriebeläggningarna lätt avlägsnas med tandborstning 
och tvättning av tänderna.  
 
Tandsten 
Vid förkalkning av bakterieplack bildas tandsten. Det finns två sorters tandsten, supra och 
subgingival tandsten. Den supragingivala tandstenen bildas på ett par dagar. Denna sorts 
tandsten återfinnes ofta vid parotiskörtelns utförsgång i höjd med PM4 och M1. Detta visar att 
saliven har betydelse för uppkomsten av denna sorts tandsten. Denna sort är ljus till färgen 
och har en kritliknande konsistens. Den tandsten som bildas under tandköttskanten, den 
subgingivala, tar längre tid att bildas. Den skiljer sig på flera punkter från den supragingivala 
då den är mörk till färgen, (pga inlagrade blodämnen) samt är hårdare i konsistensen. Den 



återfinnes som små öar eller som band i tandköttsfickorna. Denna sort är svårare att ta bort, 
dels för att den är svår att komma åt, dels för att den binder mycket hårt mot tandytan.  
 
Parodontit 
Vid obehandlad gingivit leder det hela i förlängningen till patologi i tändernas 
stödjevävnader. Bakterier utbreder sig mer och mer nedåt i tandköttsfickorna och 
bindvävsfibrer löses upp. Inflammationsprocessen accelereras av att bakteriebeläggnngarna 
mineraliseras till subgingival tandsten. Detta leder även till att käkbenet förstörs och löses 
upp. Tanden blir till sist mobil. Till sjukdomsbilden hör även spontana blödningar i gingivan, 
pus, abscesser, fistlar och illaluktande andedräkt. Destruktionen kan vara lokalt 
förekommande med involvering av enstaka tänder eller rötter. Ibland kan det förekomma att 
hundar med subgingival tandsten ter sig helt opåverkade av egentlig parodontit. Parodontit 
ökar dock med stigande ålder. Behandlingen av parodontit går ut på att bryta 
sjukdomsutvecklingen och förhindra ytterligare vävnadsförlust. Tandsten avlägsnas och 
tänderna rengörs antingen med handinstrument eller ultraljud. Viktigt är att få rent under 
tandköttskanten för ett gott resultat. 
 
Parodontala komplikationer 
De tänder som är gravt mobila extraheras, liksom de tänder som omgärdas av abscesser. 
Abscesser är en vanlig komplikation till grav parodontit. Den vanliga lokalisationen är 
genombrott av benplattan på nosens översida alldeles nedom ögat. I sådana fall är överkäkens 
PM4 eller M1 affekterade. Hunden kan även uppvisa pusflöde genom näsan. Här har den 
tunna benplattan in mot näshålan förstörts pga palatinal destruktion kring ena canintanden.(3) 
Detta kan även förekomma på PM1. På hundar med trångt bett kan även PM3, PM2 samt 
incisiver drabbas.(4) Det blodblandade pusflödet tar då sin väg genom nosen. Viktigt är att 
behandlingsresultatet följs upp så att eventuell kompletterande behandling kan ske. 
 
Munhygien 
Det går att förhindra att gingivit och parodontit uppstår genom regelbunden tandborstning. 
Tuggben och föda där hunden får möjlighet att använda sina tänder är även bra i 
förebyggande/bibehållande syfte. 
 
Extraktion av mjölktänder 
Den primära dentinitionens rötter är ofta smalare och gracilare än det permanenta anlagets. 
Därför är det av stor betydelse att tillämpa god hävlingsteknik med en smal och vass hävel. 
Mjölktanden skall omsorgsfullt luxeras för att de parodontala fibrerna ska lösas. Viktigt är att 
inte skada underliggande tandanlag. Trots god hävlingsteknik kan det ändå inträffa att roten 
på mjölktanden frakturerar. I de fall det är möjligt skall frakturerade fragment avlägsnas, 
annars finns risk för felställningar av den permanenta tanden. Ett mer omfattande ingrepp kan  
skada närliggande tandanlag. 
 
Extraktion av permanenta tänder 
Extraktionen underlättas om tanden först separeras. Sedan kan rötterna luxeras med hävel. 
Först då alla rötter är riktigt mobila avlägsnas de med tång. För att undvika skador i 
överkäken vid hävlingsarbete på PM3 och PM4 är det av stor vikt att ha kunskap om den nära 
anatomiska relationen till foramen infraorbitale. Genom denna benkanal passerar en stor kärl-
nervsträng vilken innerverar överkäkens tänder, buccala gingivan och slemhinnan. 
 



Lambåteknik 
De svåraste tänderna att extrahera är canintänder med intakt parodontium. Indikation för detta 
kan vara längsfrakturer eller stora destruktioner av rotspetsen. Canintanden har sin största 
bredd mitt på roten, därför görs en friläggning. Först görs ett gingivalrandsnitt med 
sulcusincision från canintandens mesiala del och utsträcks till mesiala roten på fjärde 
premolaren. Sedan läggs ett vertikalt snitt mesialt om canintandens längskurvatur. Efter det 
löses en slemhinneperiostlambå med hjälp av ett raspartorium, detta för att få åtkomst och 
insyn över canintandens utsträckning i benet.(3) Via borrning under vattenkylning avlägsnas 
tillräckligt med käkben för att sedan hävla tanden tills tillräcklig mobilitet uppnås. Sedan lyfts 
tanden ut med tång. Observera att det är mycket lätt att penetrera in i näshålan eller bryta loss 
ben om man enbart använder tång.(4) Efter sårtvättning återplaceras lambån och sutureras. Då 
vattenkylning förekommer är det viktigt att känna till att hundar reglerar sin kroppsvärme via 
munnen. Det är då nödvändigt, särkilt vid småväxta raser och valpar, att lägga värmande 
dynor runt och på den sövda kroppen. Detta för att inte hunden ska förlora sin 
kroppstemperatur. Småväxta hundar förlorar värme snabbare än stora. Därför förekommer det 
ibland att småhundar läggs i plastpåsar, vilka sluter tätt och värmen bibehålls. 
 
Rotbehandling 
Indikationer för rotbehandling kan vara traumaskador med pulpainvolvering eller efter 
kariesskador vilket ibland kan orsaka pulpainfektion med pulpanekros. De tänder vilka oftast 
kommer i fråga är canintanden, PM4 i överkäken eller M1 i underkäken. Målet för 
rotbehandling är att avlägsna all skadad pulpavävnad och ersätta den med ett vävnadsvänligt 
material. Tanden borras upp för insyn och åtkomst. Speciellt långa filar används för att 
avlägsna pulpavävnaden. Pulpaamputation görs om skadan är färsk. Såret täcks då med 
calciumhydroxidpasta och tanden fylls med zinkoxideugenol. Sedan förseglas det hela med 
lämpligt fyllningsmaterial. I de fall hela pulpan är infekterad rensas tanden till fullo. Sedan 
fylls tanden med rotfyllningsmaterial och förseglas. Det är inte eftersträvansvärt att återskapa 
tandens form. I några sällsynta fall kan det dock bli aktuellt med kronterapi. 
 
Rotspetsamputation 
Canintänder är de tänder på vilka rotspetsamputation kan bli aktuellt. I de fall 
rotspetsaffektionen är stor kan rotspetsamputation utföras primärt då rotbehandling utförs. I 
andra fall då en rotbehandling inte givit tillfredsställande resultat vad gäller läkning, kan 
rotspetsamputation utföras. 
 
Tandtrauma 
De tänder som oftast drabbas av trauma är canintänderna och PM4 i överkäken. Utan 
involvering av pulpan räcker det oftast med att jämna till vassa kanter. Dock kan en till synes 
harmlös skada på en tand på sikt leda till komplikationer i form av abscesser. Abscessen kan 
vid skada på PM4 bryta igenom nosen under ögat, eller bryta fram in mot laterala näsväggen 
med pusflöde genom nosen som följd. Då pulpan är blottad bör rotbehandling eller extraktion 
göras. Ofta utförs rotbehandling vid trauma mot canintanden där en extraktion av en 
parodontalt frisk tand är både komplicerat och tidsödande. Om tanden har en längsfraktur 
extraheras dock tanden utan undantag. Ett trauma kan även på sikt leda till komplikationer om 
det föreligger en inre blödning i tanden. Detta visar sig efter en tid som en missfärgning av 
tanden. För att förhindra komplikationer såsom rotspetsdestruktion bör rotbehandling eller 
extraktion utföras. Utslagna tänder och tänder vilka blivit mobila efter ett trauma kan 
reponeras och fixeras. Med hjälp av ståltråd och emaljbindande plastmaterial fästes luxerade 
tänder och granntänder i önskad position. Nyligen utslagna tänder skall förvaras fuktigt, i 



koksaltlösning alternativt i mjölk. För att förhindra påverkan på den permanenta dentinitionen 
extraheras alltid traumaskadade mjölktänder. 
 
Käkskador 
Då det gäller käkskador behandlas dessa oftast med ståltrådsförband eller direkta osteosuturer. 
Målet är att få till stånd en normal bettrelation med god occlusion. Utslagna tänder skall om 
möjligt replanteras. Även i de fall där prognosen är osäker för en replantering kan det vara bra 
att behålla tanden tillfälligt, detta för att stabilisering av käkfrakturfragmenten. De tänder i 
frakturen vilka försämrar möjligheten för en adaption av frakturytorna skall dock tas bort.(3) 
För en optimal läkning stabiliseras frakturfragmenten med akrylbrygga.(4) Viktigt är även att 
mjukvävnaden adapteras så att benfragmenten täcks. 
 
Frakturer i mandibeln 
Vid trauma kan bindvävsfogen mellan de båda underkäkshalvorna lätt ruptera. I dessa fall 
återplaceras de båda mandibelhalvorna i rätt position. Om det gäller en valp med frakturer 
som involverar tandanlag bör dessa avlägsnas. Det är ovanligt med behandling av frakturer på 
ledhuvudet. Frakturytorna omdanas och bildar ny avstödningsyta efter en tid.(3) Luxation är 
det vanligaste problemet. Skador på käkleden behandlas med condylektomi. 
 
Överkäksfrakturer 
Vanligen är dessa frakturer av enkel art och ingen behandling utförs i de fall bettrelationerna 
är normala. Tandbärande benfragment ofta adapteras med akrylbrygga. Då en medial palatinal 
fraktur föreligger med förskjutning av de dentala relationerna bör fixering med akrylbrygga 
utföras.(4) 
 
Tandavvikelser 
De brachycephala raserna såsom Bulldog, Boxer och Pekinese är överrepresenterade då det 
gäller avsaknad av enstaka tänder. De vanligen saknade tänderna är premolarer, incisiver och 
molarer. Då förändringen ses bilateralt anses den vara en ärftlig härkomst. Då det gäller 
övertal är det vanligt bland hundar. De vanligaste övertaliga tänderna är premolarer och 
incisiver. Tandanomalier är oftare förekommande i överkäken än i underkäken. 
 
Persisterande mjölktänder 
Om mjölktänderna inte lossnar av sig själva orsakar detta ofta felställningar eller komlicerade 
bettförändringar, i de fall då inte adekvat käktillväxt tillåts. De permanenta incisiverna 
erupterar ofta lingualt eller palatinalt om kvarvarande mjölktänder. I överkäken bryter ofta 
canintanden fram mesialt om den kvarvarande mjölktanden. I underkäken erupterar 
canintanden mesialt eller distalt om den retinerade mjölktanden. När det gäller persisterande 
mjölktänder är miniatyrhundarna i majoritet. De mest drabbade raserna är Chihuahua och 
Yorkshireterrier. Kvarvarande mjölktänder bör tas bort inom några veckor från det att den 
permanenta tanden erupterat, detta sker vanligtvis då valpen är runt sex månader.  
 
Retinerade tänder 
Ibland kan det förekomma att helt eller delvis färdigutvecklade tänder ligger kvar i käkbenet 
utan att bryta fram. Orsaken kan vara inflammation kring anlaget för den permanenta tanden 
på grund av en kronisk process eller trauma i den primära dentinitionen. Behandlingen går ut 
på att avlägsna de retinerade tänderna kirurgiskt.(3) 
 



Mineralisationsdefekter 
Den klassiska orsaken beror på valpsjuka.(4) Då tandkronan bildas kan sjukdomar och skador 
påverka mineraliseringen. På kronan kan små gropar och fåror uppträda, liksom kritvita 
partier. I allvarligare fall kan emalj- eller dentin helt falla bort. Om den dräktiga tiken 
behandlas med tetracyklin under sen dräktighetsperiod alternativt behandling av en ung valp, 
kan detta leda till missfärgning av tänder, eller gravare mineralisationsdefekter. 
 
Munslemhinneförändringar 
Dessa tillstånd är ofta förekommande hos hund. Bakomliggande orsaker kan vara systemiska 
eller lokala faktorer. De klart dominerande sjukdomarna är de parodontala. 
 
Nekrotiserande gingivit/stomatit 
Nekrotiserande gingivit/stomatit är ganska ovanligt. Symptomen visar sig som en omfattande 
gingivit med ulcerationer och vävnadsdöd i munslemhinnan. Drabbade djur uppvisar även 
halitos, smärta i munhålan, aptitlöshet/avmagring, feber samt att de dreglar. Om tillståndet är 
mycket uttalat kan det vid en klinisk undersökning uppdagas att käkbenet är blottat. Munnen 
är då extremt smärtkänslig och det krävs ofta generell anestesi för att utföra en adekvat klinisk 
undersökning. Orsaken till detta tillstånd antas bero på att spirocheter och fusiforma bakterier 
får möjlighet att växa i antal. Behandlingen är symptomatisk, med omsorgsfull tandrengöring 
alternativt extraktion samt antibiotika.  
 
Mucotisk stomatit 
Detta tillstånd är inte så vanligt förekommande. Karakteristiskt är de vita, krämiga 
plackbildningar vilka återfinnes på tungan och i munslemhinnan. Slemhinnan är även 
erytomatös. Vid skrapning uppkommer en rå blödande yta. I anamnesen upptäckes ofta att 
hunden har haft dålig aptit och eller är avmagrad eller luktat illa från munnen. Orsaken till 
detta är en överväxt av Candida albicans. Vid antibiotikabehandling under lång tid är detta 
vanligt. Diagnosen säkerställs genom PAS-färgning av utstryk eller biopsier. Målet för 
behandlingen är att åtgärda underliggande sjukdom. Eventuellt kan det bli fråga om att 
avbryta en antibiotikakur. Behandlingen består i att noggrant rengöra tänderna samt 
medicinera med ketokonazol dagligen, detta till dess stomatiten försvinner. 
 
 
Eosinofilt granulom 
Detta tillstånd kan ibland förekomma hos hundar, då ofta djur yngre än tre år. Förändringen 
ses som sårbildande plack i gommen eller längs tungränderna. Vävnadsprover tas för att ställa 
diagnos. 
 
Läppvecksdermatit 
Vissa raser, såsom Spaniel, Setter, S:t Bernhard och de vilka har stora överläppar med 
utvecklade hud och slemhinneveck, drabbas ibland av bakteriell munvinkelinfektion. En 
friktion av hud mot hud uppstår. Detta i kombination med ansamling av födoämnen och saliv 
gör att ulceration uppstår. Behandlingen består i mekanisk rengöring och lokala 
corticosteroider. I extrema fall, där hunden har en mycket stor överläpp och eller uttalade 
slemhinneveck kan det i dessa fall bli nödvändigt med kirurgisk korrektion.(3)  
 
Tumörer 
Hos hund förkommer både benigna och maligna tumörer. Det är viktigt att ta en 
vävnadsbiopsi och skicka till patolog för fastställande av diagnos.(4) 
 



 
 
 
Karies 
Förekomst av karies hos hund varierar otroligt mycket från undersökning till undersökning. 
Enligt vissa observationer är karies ovanligt hos hund, medan andra studier hävdar att ungefär 
20 % av de undersökta hundarna uppvisar karies. Enligt Leg. Vet. Ann Pettersson ökar risken 
för karies i de fall hunden matas frekvent med godsaker, exempelvis mariekex. De mest 
utsatta tänderna är de mest distala tänderna i munhålan. Gemensamt för dessa tänder är att de 
alla har stora tuggytor där syrabildande bakterier och föda lättare kan ansamlas. Ett 
kariesangrepp börjar i emaljens yta, och om det tillåts progrediera, fortsätter in i dentinet. Om 
kariesangreppet når pulpan uppkommer en kraftig pulpainflammation. Det är troligt att detta 
tillstånd är mycket smärtande för hunden. Behandlingen består i att avlägsna karierad 
tandsubstans och ersätta den med plastmaterial eller amalgam. Om det föreligger 
pulpainfektion kan rotbehandling tillgripas. Extraktion av gravt karierade tänder är dock det 
lämpligaste alternativet. Även rotytekaries kan förekomma hos hund. Här börjar 
kariesangreppet i rotcementet och påverkar rotytan under tandkronan. Behandlingen består i 
att borra bort mindre kariesangrepp och ersätta med lämpligt fyllningsmaterial. Vid 
omfattande angrepp med pulpainvolvering måste tanden antingen rotbehandlas eller 
extraheras.(3) En anledning till att karies ofta har gått djupt in i dentinet innan den upptäcks, 
beror på att emaljen är tunnare på hund än på människa. Detta leder till att dentinkaries går 
fortare på hund.(4)  
 
 
 

Kattens tänder 
 
Katten är  ett rovdjur och tillhör familjen felidae. Katten är en sann köttätare och det 
reflekteras i dess dentition. Primitiva rovdjur har generellt 44 tänder. Hos moderna rovdjur 
har den sista premolaren i ö.k och den första molaren i u.k utvecklats till rovdjurständer 
(dente lacerantes) och har färre tänder.  
 
Tandbetäckningar, tandnumrering 
Katten är diphyodont, dvs, har två uppsättningar tänder av olika utformnig. Den första är 
mjölktänderna som är 26 till antalet och är av 3 olika tandtyper, incisiver (I), caniner (C), 
premolarer (P). Mjölktänderna ersätts av permanenta tänder. Den permanenta dentitionen 
innehåller 30 tänder och är av 4 olika tandtyper, incisiver (I), caniner (C), premolarer (P) och 
molarer (M). Schematisk dental formel (ö.k ovanför linjen, u.k under linjen): 
                        
Primära bettet:  I:3   C:1   P:3 
                            3       1      2 
 
Permanenta bettet: I:3   C:1   P:3   M:1 
                                 3       1      2        1 
 
 
                             



 
 
 
 
Bild 1: Schematisk över kattens käkar. 
 
Tandens anatomi 
Tanden består till största delen av dentin täckt av emalj. Kattens emalj är mindre hård än hos 
hundar och människor. Inne i tanden finns pulpan. Den delen av tanden som täcks av emalj 
utgör den anatomiska kronan. Den del som täcks av cement utgör den anatomiska roten. 
Cervix, linjen längs vilken emalj och cement möts ligger vid gingival kanten. Gingivalkanten 
är formad skarp som en knivegg och är fast och rosa eller pigmenterad. 
Hos kattungar är apex inte stängt så länge rotutvecklingen pågår. Med åldern sluts apex 
genom aktivitet i  rotskidan, och pulpans volym minskar när nytt dentin bildas. 
Dentinproduktionen  pågår livet ut. När apex sluts bildas ett apikaldelta. Laterala kanaler som 
förbinder pulpan och periradiculär vävnad ovanför apex har iakttagits hos katter. Denna 
anatomi försvårar rotbehandling av katters tänder. 
 
 
Primära bettet 
Katter har 26 mjölktänder. Jämfört med de permanenta incisiverna är mjölktänderna mindre i 
storlek, caninerna i ö.k tunnare och mera böjd. Dom 1:a molarerna i ö.k är väldigt små och 
påminner om permanenta tänder, 2:a molarerna i ö.k är mindre och av rovdjurskaraktär, 3:e 
molaren i ö.k är mer komplicerade och påminner om permanenta tänder. 1:a molaren i u.k 
påminner om P1 i det permanenta bettet som ersätter dem. 2:a molaren i u.k påminner om den 
permanenta M1 och skiljer sig från de premolarer som kommer att ersätta den.  
Katten föds utan tänder. Mellan 11 och 15 dagar efter födseln erupterar incisiverna, vid 17 till 
19 dagar erupterar caninerna, mellan 24 och 30 dagar erupterar alla molarer utom den 1:a i 
ö.k. 1:a molaren i ö.k erupterar mellan 37 och 60 dagar efter födseln. Efter 60 dagar är det 
primära bettet komplett.   
 
Permanenta bettet 
Jämfört med hundens tänder är kattens incisiver mycket mindre och sitter tätare. Incisiverna 
ökar i storlek från den första (centrala) till den tredje(laterala). Alla incisiver är enrotiga. 
Underkäkens incisiver är mindre i storlek. Alla incisiver utom laterala i ö.k är mejselformade. 
Dom är större än dom andra och är konisk till formen. Dom har även tre kuspar, en stor 
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central och två små lateralt. Caninerna är starka och spetsiga med rötter som är längre än 
kronan. P2:orna finns bara i ö.k är små och koniska och har som regel en rot. P3:orna i ö.k 
och i u.k och P4:orna i u.k har liknande krona, konisk men kraftigt komprimerade i labialt och 
lingualt/palatinalt. Kronan har en stor central kusp. Dessa tänder har två rötter som är längre 
än kronan. Den distala roten är större och tjockare än den mesiala. Dessa tänder, 
rovdjurständerna, har vassa skärande kanter som går parallellt med käken. När käken rör sig 
glider kanterna mot varann likt en sax. P4 i ö.k är dubbelt så stor som P3 och har tre rötter, En 
distal och två mesiala. M1:orna i ö.k är väldigt små. Dom har två rötter och ligger transversalt 
i kontakt med P4.  
 
 
Tabell 1: Eruptionstider för permanenta tänder(6) 
                                ö.k                                    u.k 
incisiver 
central                   103 dagar                        113 dagar 
mellan                   114                                  119 
lateral                    135                                  132 
caniner                 153                                  149 
premolarer 
andra                     150                                  - 
tredje                     168                                 173 
fjärde                     151                                 174 
molarer                 162                                 130       
 
     
Ocklusion 
När käken stängs, ockluderar u.k incisiverna precis distalt om ö.k incisiverna. U.k caninerna 
ockluderar distalt om laterala ö.k incisiverna och mesialt om ö.k caninerna.                                                       
Incisivernas och speciellt caninernas uppgift är att greppa och bita i födan. Kindtänderna, 
rovdjurständerna, skär maten. Ö.k är vidare än u.k. Tänderna i ö.k och u.k möts aldrig om 
käkarna rörs i en absolut vertikal linje. När katten tuggar på en sida av munnen, måste u.k 
flyttas till den sidan, så den buckala ytan av u.k tänderna går framåt och uppåt mot den 
palatinala ytan av ö.k tänderna. Man har mätt tuggkrafter på 20-23,25 kg vid caninerna och 28 
kg vid molarpartierna.(6)  
 
Bettfel 
Bettfel kan uppstå när nedärvda dentofaciala proportioner  har förändrats pga variationer i 
utvecklingen, trauma eller förändrad funktion. Bettfel ses sällan i det vilda pga det naturliga 
urvalet. Det är ett problem som uppkommit genom avel. Man avlar på extrema huvudtyper.    
Vid framavlingen av både brachycefala (intryckt ansikte) och dolichocefala (välvt ansikte) 
huvudtyper, kan ocklusala relationen och positionen på individuella tänder avvika från 
normen. Detta ses oftast i caninerna i de extrema brachycefala raserna, ofta med craniofaciala 
asymmetrier i kombination med skevt bett. Även fast de andra tänderna ofta är felplacerade, 
så är det caninerna som ger mest problem i form av mjukvävnadsskador.   
Det är möjligt att reglera bettfel hos katter i många fall. Detta korrigerar inte orsaken till 
bettfelet. Behandlingsmetoden är bara lämpligt om alla etiska aspekter är tillmötesnådda. 
 
Etiska överväganden 
Att bettfel förekommer beror till största delen på uppfödare av utställningskatter, när man 
avlar på en extrem huvudtyp. Med tiden överförs många typer av bettfel vidare genetiskt. Man 



ska inte avla på bettfel, sunda avelsprinciper är viktiga. Det är en plikt som veterinär att 
behandla katten så den får en trauma-fri och funktionell ocklusion. Katter som tandregleras 
borde kastreras.  
 
Behandling 
Bettfel hos katter är ofta svår att korrigera mekaniskt. Munnens och tändernas utformning gör 
det svårt att fästa en tandställning. Mekanisk bettreglering behövs sällan för att uppnå god 
funktion i bettet. Det är svårt att få det bra, det är traumatiskt och felet åter kommer ofta. Det 
mest praktiska, lyckade och trauma-fria sättet att åtgärda de bettfel som orsakar mjukvävnads 
skador är extraktion eller att förkorta kronan. Förkortar man kronan måste man rotbehandla 
tanden.(7) 
 
 
Orala infektioner 
Ett antal infektioner har indirekt eller direkt associerats till orala inflammatoriska lesioner hos 
katter.(8) Orala sjukdomar som är ett direkt resultat av atypiska immunrespons kan vara svåra 
att behandla. De kan bero både på immunsupprimering eller överdrivet immunsvar, och det är 
troligt att flera mekanismer är aktiva samtidigt. Gram-negativa anaerober förekommande i 
plack verkar vara en stor faktor. Därför tror man att katter med kronisk gingivit-stomatit är 
intolerant mot sitt eget plack. Man har sett att om man kan hålla dessa katter plack fri, genom 
total extraktion av hela bettet, försvinner symtomen i de flesta fall.(9) Förekommande 
sjukdomar hos katt som kan orsaka orala lesioner: 
 
Feline Leukemia Virus (FeLV) 
Smittar genom intim kontakt som ömsesidig putsning, gemensamma vatten och matskålar och 
gemensam kattlåda. Även kattbett spelar stor roll för utekatter. 
En del  katter med FeLV är immunsupprimerade   pga infektionens påverkan på 
immunförsvaret och antalet leukocyter som leder till att dessa katter är predisponerade för 
sekundära eller opportunistiska orala infektioner. Grav gingivit, akut nekrotiserande ulcerös 
gingivit, rot abscess kan förekomma hos dessa katter. 
 
Feline Immunodeficiency Virus (FIV) 
Smittar genom kattbett. Dessa katter har nedsatt immunförsvar, leukopeni,  framförallt lågt 
antal neutrofiler,  men också lågt antal CD4+ T lymfocyter (T-hjälparceller). Dessa katter får 
akut gingivit, troligtvis sekundärt pga att den normala orala floran invaderar vävnaden. De 
stomatiter man har observerat hos dessa katter är grav  gingivit, grav parodontit och grav 
kronisk ulceroproliferativ   diffus  faucitit med eller utan involvering av peridontium eller 
annan oral vävnad. Katter med FIV-associerade orala infektioner svarar på symtomatisk 
behandling för samma orala sjukdomar utan bakomliggande systemisk sjukdom. Ju mer 
immunsupprimerad katten är ju sämre svarar den på behandlingen.   
 
Feline Calicivirus (FCV) 
FCV är ett litet RNA virus i  familjen Picornaviridae. Kattungar med en mamma som är 
bärare smittas vid bara ett par veckors ålder, till och med innan de utvecklat ett moget 
immunförsvar. Dessa visar vanligtvis inga kliniska tecken på infektion. Kattungar som föds 
av en icke smittad mamma smittas förmodligen genom saliv eller feces av en annan smittad 
katt. Pga av så olika serotyper som finns sker förmodligen reinfektion genom hela livet. FCV 
ger ett spektrum av sjukdomstecken. Vanligaste symtomen är feber, hälta och stelhet 
associerat med vesiclar och sår i munnen.. Flera studier har visat samband mellan FCV bärare 
och kronisk stomatit eller plasmacell gingivit och pharyngit. Proliferativa ulcurösa läsioner i 



svalget sprider sig ofta längs tänderna, och leder till grav gingivit, parodontit och 
tandlossning. Det förekommer i både akut och kronisk form. Behandling utgörs av 
antibiotika, ibland i kombination med lokalanestetika. Det har visat sig minska smärta och 
svullad. Det tyder på att sekundär bakteriell infektion förekommer. Kortikosteroider minskar 
också smärta och svullnad. Visst resultat av guldbehandling har uppnåtts. Kirurgisk curettage 
är ibland indikerat, så som extraktion av tänder. Den kroniska formen har inte kunnat 
behandlas på ett framgångsrikt sätt. De flesta måste slutligen avlivas.(8) Idag extraheras 
samtliga tänder i bettet om inget annat hjälper och prognosen är oftast god för denna typ av 
behandling.(4) 
 
Feline Herpesvirus, Type 1 (FHV-1) 
Vanligt hos katter, men efter som det är en sjukdom som går i skov ser man den oftast hos 
katter som är stressade och lever i multi-katt miljöer, speciellt med hög avels frekvens. Upp 
till en tredjedel av katter som tillfrisknar efter den primära övre luftvägsinfektionen blir 
latenta bärare. Stressen av att dia kan inducera att virus överförs från mamman till 
kattungarna. De smittade ungarna drabbas vanligtvis av rhinit och keratoconjuctivitis. 
Pharyngit och till och med pneumoni kan förekomma . Sår på tungan, i gommen och näsan 
kan förekomma men är mer vanligt hos katter med FCV. FHV-1 kan vanligtvis skiljas från 
FCV genom de kliniska symtomen., rhinit och conjunctivitis är vanligt i samband med FHV-1 
och ovanligt i FCV. Hälta och stelhet är vanligt i FCV och ovanligt i FHV-1. 
 
 
Akut nekrotiserande ulcurös gingivit (ANUG) 
Ovanligt förekommande. Drabbade katter är ofta äldre och överviktiga och lider ofta av 
kronisk parodontit. Tillståndet kännetecknas av nekrotisk gingiva, ofta med exponerat 
underliggande ben, sår på buckala mukosan, tungan och gommen. Den överväldigande orala 
stanken kommer av anaerobiska bakterier. Behandlingen beror på bakomliggande faktorer så 
som FeLV eller diabetes. Katter utan annan bakomliggande sjukdom behandlas med 
metronidazol i kombination med antiseptisk lösning. Kirurgisk avlägsnande av tänder och 
omgivande ben kan behövas.(8) 
 
Gingivit 
Tänderna har en beläggning av bakterier, plack. Efter en tid förkalkas beläggningen och 
hårdnar till tandsten. Om tandstenen får sitta kvar kommer den med tiden att orsaka 
tandköttsinflammation, och bakterierna kommer att tränga ner i tandköttsfickorna. Om 
tillståndet får fortsätta förstörs tandens stödjevävnad och tanden lossnar. Man kan undvika 
detta genom att regelbundet borsta tänderna på katten. Lättast är om man vänjer katten från 
det att den är liten. Det finns särskilda tandborstar för djur, man kan också linda en kompress 
runt fingret och gnugga på kattens tänder och tandkött. Det kan räcka med 2-3 ggr / vecka, 
men om katten har lätt att få tandsten kan man behöva borsta varje dag. och till och med göra 
täta besök hos veterinären för munsanering. Corsodyl lösning eller klorhexidin lösning, 0.5 
mg/ml, vilka är bakteriedödande, kan användas några gånger i veckan..(10)Vissa kattraser 
som Perser, Siames och Abyssinier har lättare för att få gingivit än andra kattraser.(8) 
 
Feline Odontoclastic Resorption Lesions (FORL) 
Sjukdomen är mycket smärtsam och karaktäriseras av successiv nedbrytning av tänderna.(11) 
Sjukdomen börjar nere på roten. Först angrips rothinnan, sedan roten och sprids in i 
pulpan.(12) Den bakomliggande orsaken är okänd, men frekvensen av sjukdomen ser ut att 
öka. Oftast drabbas kindtänderna men alla tänder kan drabbas. Flera tänder kan vara angripna 
och skadornas svårighetsgrad kan variera mellan olika tänder i samma individ. Skadorna delas 



in i 4 stadier: 1. Grunda ytskador nära tandköttskanten, som inte går in i dentinet. 2. Defekter 
som sträcker sig in i dentinet. Då pulpan och dentinet har förbindelse med varann blir skadan 
mycket smärtsam. 3. Pulparummet är angripet. 4. Förlust av normal tandstruktur tex. förlust 
av krona, nedbrytning av roten eller sammanväxt av rotrester. Nedbrytningen av roten kan 
vara så omfattande att kronan saknar rötter och bara sitter fast i gingivan.(11) Om tanden blir 
så underminerad att den trillar ut av sig själv, växer tandköttet igen där tanden suttit. Om 
tandköttet är blekt och slätt och täcker hela defekten brukar katten inte verka besvärad, men 
vägen dit är smärtsam och bör behandlas. På röntgen ser roten ”maskäten” ut. Man pratar om 
”spökrötter”.(12) Andra till fjärde stadiet syns på röntgen. Katter med FORL har oftast 
gingivit runt den skadade tanden och är lättblödande vid beröring. Ibland ses hyperplastisk 
gingiva som täcker tandskadan. Det finns ingen behandling som stoppar sjukdomen. Man 
rekommenderar att tänder som har skador sträcker sig in i dentinet extraheras.(10) Tänder 
som visar tecken på rotresorption bör kronamputeras pga att roten är så skör och lätt går 
sönder samt att käkbenet blir starkare.(13) Förekomsten av FORL ökar med stigande 
ålder(12) 
  
 

Kaninens tänder 
 

Kaninen tillhör gruppen lagomorph dvs de har fyra incisiver i ö.k. De har ett par små incisiver 
so sitter bakom de primära incisiverna. Alla lagomorpha tänder, hos friska djur, har öppna 
rötter och växer livet ut. Hos gnagare som råttor, möss och hamster, är det bara incisiverna 
som  växer livet ut, inte premolarerna och molarerna. Hos gruppen histricomorh (marsvin och 
chinchilla) växer alla tänder livet ut, men har bara två incisiver i överkäken. 
 
Tandbeteckningar och tandnumrering 
Kaniner har två uppsättningar tänder (dihydont). Den första uppsättningen, mjölktänderna, 
innehåller 16 tänder och inkluderar två typer av tänder, incisiver (I) och premolarer (P). 
Kaninen tappar mjölktänderna strax före eller strax efter födseln. Schema över mjölktänderna 
(ö.k ovanför linjen, u.k under linjen): 
 
I:2   C:0   P:3   M:0 
  1       0      2        0 
 
De permanenta tänderna erupterar under de första fem levnadsveckorna. Schema över de 
permanenta tänderna: 
 
I:2   C:0   P:3   M:3 
  1       0      2        3 
 

    
 
Bild 1:  Schematisk bild över kaninens käkar och tänder.(14) 
 



Tandanatomi 
Kaninens tänder har samma strukturella komponenter som andra djur, dvs dentin, emalj, 
rotcement och pulpa. Största delen av tanden utgörs av dentin som täcks av emalj och 
rotcement. Dentinet försörjs av ett lager odontoblaster  som klär insidan av pulparummet. I 
lagret finns sensoriska fria nervändslut, en del sträcker sig in i dentinet genom 
dentinkanalerna. Arter med tänder som växer livet ut, som kaninen, har mindre och färre 
axoner i dentinet än andra djur med permanent dentition. De första incisiverna har ett tjockt 
lager emalj buckalt men ingen lingualt. De andra incisiverna har emalj både buckalt och 
lingualt. Avsaknaden av emalj lingualt gör att tändernas form blir vassa och skärande. 
Incisivernas huvuduppgift är att skära genom vegetation, men de kan också användas till att 
gnaga och bitas. Det är ett mellanrum mellan incisiverna och premolarerna. Kaniner saknar 
caniner helt. Det går inte att skilja på premolarer och molarer. De formar en rad med malande 
kindtänder. Kindtänderna i u.k ligger i en rak linje. Kindtänderna i ö.k ligger på liknande sett, 
med undantag av att de mellanliggande premolarerna och molarerna är bredare än den första 
premolaren och den sista molaren och gör den buckala utformningen konvex.. Longitudinellt 
är gränsen mellan roten och kronan morfologiskt otydlig. Kindtänderna har två pulparum som 
möts i apex och går ihop till ett. Ocklusalt smalnar de två pulparummen av och dentinet 
övergår från att vara tubulärt till tjockare atubulärt och saknar blodkärl. Det finns ett djupt 
longitudinellt emaljveck i mitten av kindtänderna. Detta ger kindtänderna effektivt skärande 
ocklusalytor. Emaljvecket tvärs över tanden formar en kant i mitten av ocklusalytan som 
passar approximalt mellan de två ockluderande ränderna. Detta ocklusala mönster bildar 
kanter och dalar läns raden av kindtänder och ger ett karaktäristiskt zig zag mönster som syns 
på rtg. Det ocklusala mönstret på kindtänderna är anisognatiskt dvs mandibeln är mindre i 
förhållande till maxillan. När käkarna är stängda ligger kindtänderna i u.k innanför  
kindtänderna i ö.k.. Buckala delen av kindtänderna i u.k tar precis i överkäkständernas 
palatinala kant. 
 

 

   
 
 
Bild 2: Schematisk bild över underkäksmolar.(14) 
 

 
Mastikation 
Kaninen kapar maten med incisiverna till lagom storlek. Med hjälp av tungan transporteras 
tuggan till kindtänderna. U.k förs alltid till mittlinjen när maten mals mellan tänderna. Båda 
sidorna kan  användas för att tugga maten, men inte samtidigt. Tuggrytmen påverkas inte av 
matkvalteten, men tuggkraften ökar i proportion med matens hårdhet. Tryckreceptorer i 
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peridontal ligamentet och muskelspindlar i tuggmusklerna ingår i en feedback mekanism som 
reglerar tuggkraften.  
 
Faktorer som påverkar formen på tänderna 
Alla tänderna hålls i form genom en konstant process av tillväxt och attrition. Det mjukare 
dentinet ocklusalt nöts fortare än emaljen som framträder som vassa kanter både runt om och 
tvärs över tanden. De vassa emaljkanterna skär emot varann som saxar. Nötningen av 
tänderna påverkas av kontakten med mat och den abrasiva naturen hos födan. Kaniner kan 
gnissla tänder (bruxa) när de inte äter. Man har också observerat tecken på bruxism hos 
neonatala kaninungar på deras ickefunktionella mjölktänder. Tidiga zoologer har trott att 
kaniner var idisslare. Hastigheten på  tillväxt och attrition är individuell och påverkas av 
havandeskap, ålder och diet. Processen kräver tillgång på kalcium och andra mineraler och 
näringsämnen för konstant nybildning av dentin och emalj. Ö.k incisiverna växer inte lika 
snabbt som u.k incisiverna. Man har uppmätt tillväxthastighet på ca 2 mm/vecka för ö.k 
incisiver och ca 2.4 mm/vecka för u.k incisiver. Tillväxten beror inte bara på 
attritionshastigheten utan också på eruptionshastigheten. Om man tar tänder ur ocklusion och 
förhindrar attrition ökar eruptionshatigheten. Durationen på matintaget är viktigare än 
hårdheten på födan för tillväxt och attrition. 
 
Dentala störningar 
Dentala störningar orsakar sjukdomar hos kanin. De kan vara medfödda eller uppkomma av 
olika faktorer. Alla faktorer som påverkar den relativa positionen på en tand, även med  en 
bråkdel, kan resultera i bettfel och förlängda tandkronor. Det finn ett progressivt syndrom 
med förvärvad dental sjukdom och bettfel som karaktäriseras av försämrad tandkvalitet, 
bettfel, förlängning av tandrötterna och periapikala abscesser. Tandrötterna kan tom penetrera 
omkringliggande ben. Etiologin är inte helt klar men man tror att många faktorer spelar in, bl 
a metabolisk bensjukdom, födans struktur (viktigast) och näringsinnehåll och genetisk 
predisponering. 
 
Förvärvad dental störning 
Förvärvad dental sjukdom förekommer typiskt hos kaniner som bara vistas inomhus och får 
hö, fröblandning och grönsaker mer eller mindre ofta, som föda. Vildkaniner och kaniner  
som lever utomhus året om med obegränsad tillgång till bete utrymme för rörelse utvecklar 
inte detta syndrom. Inomhuskaniner som får bra mat som, gräs, hö och grönsaker löper 
mindre risk att utveckla förvärvad dental sjukdom än de kaniner som får fröblandningar där 
kaninen väljer ut de  ingredienser som innehåller för lite fibrer. Kaniner är som oss 
människor, de föredrar det som inte alltid är nyttigt för hälsan. Man kan därför inte ställa fram 
blandningar där de får välja själv. En fiberfattig kost bidrar till otillräcklig attrition av 
tänderna. 
 
Metabolisk bensjukdom som orsak till dental störning 
Metabolisk bensjukdom tros orsaka dental sjukdom hos kanin. Metabolisk bensjukdom ger en 
rad relaterade problem som rakit, osteoporos, osteodystrofi och sekundär hyperparatyreodism 
pga nutrition. Metabolisk bensjukdom uppstår hos många arter vars naturliga livsstil är att 
vistas i solljus. Det uppstår problem i kalcium metabolismen när de förvaras inomhus och inte 
får den föda som de äter i vilt tillstånd. Demineralisering av alveolarbenet resulterar i mobila 
tänder och bettfel uppstår. Tändernas mineralisering påverkas av tillgång på kalcium, fosfat 
och vitamin D. Unga kaniner som fortfarande växer har större behov av kalcium och en 
obalanserad kost kan ge livslång effekt på skelettets form och struktur. Åldrande, 
havandeskap och di kan också påverka tand och ben kvaliteten. Vitamin D ökar upptaget av 



kalcium i tarmen. Inomhuskaniner som inte exponeras av solljus får brist på vitamin D. 
Rotförlängning pga otillräcklig attrition  leder till kronförlängning, töjning av 
massetermusklerna och ökat ocklusalt tryck i vila. Ökat ocklusalt tryck i vila leder till negativ 
tillväxt och förlängning av tandrötterna. 

 
Gradering av förvärvad dental sjukdom 
Man kan dela in progressionen i förvärvad dental sjukdom i fem grader: 
Grad 1: Normal 
Grad2: Rotförlängning och försämring av tand kvaliteten. 
Abnormaliteter i tänderna eller i omgivande strukturer. Hårda svullnader längs mandibelns 
ventrala gräns. De förlängda rötterna kan täppa till nasolacrimala utförsgången. 
Grad 3: 
Förvärvat bettfel. 
Förlust av stödjande ben och skiftningar i läge, form och struktur i tänderna ändrar 
tillväxtriktningen och bettfel uppstår. Incisiverna i u.k tenderar att tippa framåt. Incisiverna i 
ö.k tenderar att böja sig och rotera lateralt. Kindtänderna i u.k tippar inåt mot tungan och kan 
orsaka sår . Kindtänderna i ö.k tippar utåt buckalt.       
Grad 4: 
Tandtillväxten upphör. 
Tänderna blir så förstörda att tillväxt zonen i apex förstörs och tillväxten saktas ned för att 
slutligen upphöra. Kaninen får svårt att äta och hålla efter hygienen. Periapikala abscesser kan 
uppstå i alla stadier.   
Grad5: 
Slutstadie. 
Osteomyelit, abscessbildning och förkalkning av tänder och omgivande ben. 
Abscesser bildas där de förlängda rötterna penetrerat periostet. Multipla abscesser kan uppstå 
men även mikro abscesser och osteomyelit kan finnas genom hela benet. Tandrötter som har 
penetrerat periostet kan fortsätta att växa och krulla ihop sig i abscesshålan. Abscesser  kan 
täppa till nasolacrimala gången och det bildas cystor i näsgången som orsakar rhinit och 
andningsvårigheter. I vissa fall förkalkas tandresterna och bäddas in i omgivande ben. Vid det 
här stadiet är kaninen oftast väldigt försvagad.                
       
Smärta och anorexi 
Reducerad aptit ses ofta hos kaniner med dental sjukdom. Det bildas vassa sporrar på 
kindtänderna som sticker hål i tungan och är akut smärtsamt. Drabbade kaniner slutar oftast 
att äta och dricka helt och saliverar överdrivet. Kaninen måste sövas för att undersökas. Man 
använder auriskop (instrument får att titta i hörselgången) för att undersöka kindtänderna på 
kanin. Drabbade kaniner vägrar oftast auriskopet pga smärtan. Tillståndet hindrar också 
kaninen att hålla efter sin hygien, dermatit och sår runt urin och analöppning kan då uppstå. 
Saliveringen gör at huden under hakan och frambenen konstant är blöt och huden blir 
irriterad.  
 
Behandling av dental störning  
Bettfel behandlas genom att förkorta, forma om eller extrahera  involverade tänder. Generellt 
är bettreglering inte möjlig. Trimma tänder med förlängd krona är den vanligaste 
behandlingsmetoden. Det finns två metoder att trimma tänderna, knipsa av tänderna förhand 
med klippare eller med tandläkarborr. Det finns fördelar och nackdelar med båda 
metoderna.(14) Klippning av tänder för hand med klippare är mer smärtsamt än med borr.(4) 
Trimning med klippare för hand kan splittra tanden, lämna vassa kanter och exponera pulpan. 
Det fungerar bäst på tunna kanter och försvagad tandvävnad. Det är lättare att undvika 



mjukvävnadsskada då munhålan på kanin är liten. Trimning med tandläkarborr ger större 
kontroll att forma tanden. Risken för mjukvävnadsskador är större. Värme utvecklingen som 
sker vid borrning kan orsaka pulpanekros. Vattenkylning är viktigt. Behandlingen bör ske 
under narkos då kaninen upplever behandlingen traumatisk. Speciellt vid trimning av 
kindtänderna. Behandlingen måste vanligtvis upprepas var 4-6 vecka livet ut.(14) Kapning av 
framtänder går att göra med borr på osederad kanin.(4) Extraktion är ett alternativ när det 
gäller bettfel som bara drabbat incisiverna. Även om kaniner kan vänja sig att leva utan 
framtänder kan de ha svårt att hålla efter sin päls, speciellt långhåriga, då de använder 
incisiverna till att avlägsna hudflagor och dött hår.(14) Gräs klipps i 3 cm långa bitar.(4) Hård 
föda som broccoli och morötter måste hackas eller rivas. Det kan uppstå komplikationer vid 
extraktion. Tänderna kan vara sköra och fraktureras. Rötterna kan vara deformerade, böjda 
eller skruvade. Ankulos kan försvåra extraktion. Postoperativa komplikationer som peridontal 
eller periapikala infektioner och abscessbildning kan förekomma. Extraktion av kindtänderna 
är som regel inte möjligt. Munnen är för trång och rötterna är långa. Alveolarbenet är tunnt 
och fraktutrerar lätt. Att avlägsna kindtänderna genom kirurgi från utsidan av kinden innebär 
att man måste ta sig genom tuggmuskulaturen vilket är smärtsamt postoperativt.(14) 
 
Kostråd för förebygga dental sjukdom 
Kaniner är gräsätare. För att undvika dental sjukdom ska man ge kaninen gräs och hö som 
stapelföda.(4) Rätt kost korrigerar inte förändringar som redan uppstått men benkvaliteten 
förbättras och risken för abscessbildning minskar.(14)   
 
Slutsats 
Djurtandvårdens orala sjukdomar är ett relativt outforskat område där man har bristande 
kunskaper. Genom ett tätare samarbete mellan tandläkare och veterinärer skulle man kunna 
dra nytta av de kunskaper som faktiskt finns inom den humana tandvården. Djurtandvård är 
ett operativt ingrepp som alltid måste övervakas av leg veterinär, då veterinären enligt lag  bär 
det medicinska ansvaret för djuret. Traditionellt finns det ett motstånd inom veterinärkåren 
mot djurtandvård, då det inte har täckts i någon större utsträckning i veterinärernas 
grundutbildning samt då det anses vara oetiskt på grund av att djur inte kan förmedla smärta 
på samma sätt som människan. Därför är det av stor vikt att man begränsar terapin till att 
lindra smärta, eliminera infektion och hjälpa djuret till en fungerande ocklusion. När man 
jobbar med djurtandvård är det alltid ett övervägande mellan att hjälpa djuret från lidande 
men att samtidigt inte dölja medfödda defekter. Om man ändrar en medfödd defekt är det av 
stor vikt att man inte avlar vidare på anlaget så att defekten förs vidare till kommande 
generationer. Med bakgrund av detta resonemang vill vi poängtera vikten av att inte utföra 
estetisk tandvård på djur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 1: Munstege på häst 
 



Bild 2: Rotbehandling på hund 
 



Bild 3: Munsanering på hund 

Bild 4: Röntgenundersökning på hund 



Bild 5: Maxillafraktur på hund fixerad med akrylbrygga. 
 



 

Bild 6: Rotbehandling på katt  
 



Bild 7: Tandtrimmning på kanin 
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