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■ ■ ■  Vid sidan om karies, trauma och ortodontiska felställningar är smärta
relaterat till käksystemet, temporomandibulär dysfunktion (TMD) det vanli-
gaste tillståndet hos ungdomar där det föreligger ett vårdbehov. Mellan
2 och 7 % av barn och ungdomarna har smärta relaterat till käksystemet.
Flertalet är så besvärade att de tvingas använda analgetika för att kupera sin
smärta eller att stanna hemma från skolan. Majoriteten av de ungdomar som
anger förekomst av smärta en gång i veckan eller oftare önskar professionell
hjälp.

Genom att besvara på vanliga frågor relaterade till TMD ges en översikt av
hur omhändertagandet av ungdomar med TMD smärta bör ske. Artikeln är
tänkt att tjäna som grund till vårdprogram för omhändertagande av TMD
smärta hos barn och ungdomar.

Nyckelord: temporomandibular dysfunktion, TMD, käksystemet, artralgia,
                  artros, artrit
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Vetenskap

V id sidan om karies, trauma och ortodon-
         tiska felställningar är smärta relaterat till

käksystemet, temporomandibulär dys-
funktion (TMD) det vanligaste tillståndet hos
ungdomar där ett vårdbehov föreligger [1,␣ 2, 3, 4].
Internationella undersökningar har funnit att
långvariga smärttillstånd har ökat markant bland
barn och ungdomar allt sedan 1985 [5]. Att vara
vuxen och ha smärta är besvärligt och handikapp-
ande. För barn och ungdomar kan det vara än
värre, då de oftare har svårt att beskriva sina besvär
och därmed hävda sina rättigheter.

Mellan 2 och 7␣ % av alla barn och ungdomar
har smärta relaterad till käksystemet [4, 6]. Flerta-
let är så besvärade av sitt tillstånd att de använder
analgetika för att kupera sin smärta eller stannar
hemma från skolan [4]. Hos de ungdomar som
anger  smärtförekomst en gång i veckan eller ofta-
re önskar majoriteten professionell hjälp.

När folktandvården startade för ca 60 år sedan
var det primära skälet till vården av barn att det var
vanligt att barn var hemma från skolan pga tand-
värk [7]. Idag är skälet till att barnen är hemma
långvariga eller återkommande smärtor från käk-
systemet [4].

En nyligen utförd enkätstudie bland allmän-
tandläkare i Västmanland, Östergötland och Gö-
teborg har visat att det föreligger osäkerheter vid
diagnostik, behandling och prognosbedömning
av TMD hos barn och ungdomar [8]. Studien
visade att varje tandläkare årligen behandlade i
genomsnitt ca 6–8 ungdomar med smärta och
funktionstörningar från käksystemet. Vid t␣ ex
bettskeneterapi angav tandläkarna att de kände en
god säkerhet/vana av terapiformen, medan i andra
som farmakologisk terapi, rörelseträning och bett-
slipning kände man sig osäker. Även vid diagnos-
tik och bedömning av behandlingsresultat angav
majoriteten av tandläkare en osäkerhet. Flertalet
av tandläkarna angav en positiv attityd till omhän-
dertagande av patienter med smärtproblematik.
Inom den offentliga barn- och ungdomstandvår-
den är ambitionsnivån att erbjuda god vård på lika
villkor. Lokala vårdprogram har skapats och ska-
pas för att försöka leva upp till denna intention.

Det är vår ambition att denna artikel baserad på
tillgänglig vetenskap och egen beprövad erfaren-
het skall kunna tjäna syftet att just förbättra denna
del av vården genom att försöka besvara de vanli-
gaste frågor som tandläkare ställer sig i omhänder-
tagandet av barn och ungdomar med TMD.

Vad är TMD?
Det begrepp som ofta används idag för att beskriva
smärta och funktionsstörningar från käksystemet
är TMD, vilket är hämtat från engelskans Tempo-
romandibular Disorders (synonyma begrepp är:

Craniomandibular Disorders (eng), Kranioman-
dibulär dysfunktion (sv)). Begreppet är samman-
fattande för symtom och kliniska fynd relaterade
till tuggmuskler och/eller käkleder. De vanligaste
symtomen är: käkledsljud, ömhet och stelhet i
tuggmuskler och/eller käkleder, inskränkningar
av underkäkens rörlighet och smärta. Smärtan är
lokaliserad till ansikts-, käkleds- eller tinningregi-
onerna [9,␣ 10].

Några av symtomen som käkledsknäppningar
och ömhet i tuggmuskulaturen förekommer inte
bara hos patienter utan även hos individer utan
besvär från käksystemet. I longitudinella studier
har man visat att stora fluktuationer av symtomen
förekommer över tiden [11,␣ 12,␣ 13]. Det symtom
som primärt är anledning till att såväl vuxna som
barn söker vård är smärta [4,␣ 14,␣ 15]. För att mins-
ka risken för överregistrering av ett tillstånd som
t␣ ex TMD har forskare föreslagit ”en  höjning av
den diagnostiska ribban” och relaterat förekoms-
ten av TMD enbart till när TMD och smärta
(TMD-smärta) förekommer samtidigt [9,␣ 10].

Hur vanligt är TMD
och vilka är konsekvenserna?
Det finns ett flertal epidemiologiska undersök-
ningar som visar att TMD och smärta förekom-
mer hos ca 2–7␣ % av ungdomarna, vilket är jäm-
förbart med förekomsten av flera folksjukdomar
[4,␣ 6,␣ 16,␣ 17,␣ 18,␣ 19,␣ 20]. I en undersökning från
Östergötland av ca 1␣ 000 ungdomar upplevde 7␣ %
av 12–18-åringarna TMD-smärta en gång i veckan
eller oftare. Av dessa ungdomar önskade varannan
(51␣ %) professionell hjälp för sina besvär, vilket
motsvarar ca 3,5␣ % av samtliga undersökta ung-
domar [4]. Detta överensstämmer med andra stu-
dier där det subjektiva behandlingsbehovet har
bedömts vara ca 3–5␣ % hos barn [21, 22].

Även om det är relativt ovanligt med TMD i
tidiga åldrar, så förekommer det redan bland 3–6-
åringar [23]. Förekomsten av smärtor ökar betyd-
ligt från tonåren till vuxen ålder [4]. TMD-smärta
är liksom vid flertalet andra långvariga smärttill-
stånd vanligare hos flickor än pojkar [4,␣ 24].

Långvarig smärta kan ge en försämrad livskvali-
tet, vilken kan uttryckas på olika sätt. Hos barn kan
det märkas genom bristande koncentrationsförmå-
ga, ökad medicinkonsumtion samt ökad skolfrån-
varo.  Vid rapporterad TMD-smärta en gång i veck-
an eller oftare konsumerade 57␣ % analgetika pga
sina smärtor och/eller var hemma från skolan en
gång per månad eller oftare (21␣ %) [4].

Går det att registrera smärtan
och hur gör man?
Smärta är en subjektiv upplevelse hos individen.
Det är först under senare år som man har utvecklat
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metoder för att kunna mäta smärtupplevelsen hos
barn och tonåringar mer systematiskt. Barn kan
med hjälp av bilder med olika ansiktsuttryck hos
barn gradera sin smärtupplevelse [25].

För att underlätta bedömningen av smärtans
intensitet har t␣ ex Visuell Analog Skala (VAS) visat
sig användbar hos barn från ungefär 8-års-åldern
[25]. Patienten får ange smärtans intensitet på en
100 mm lång skallinje med markeringarna ”ingen
smärta” och ”värsta tänkbara smärta” i respektive
ända, sk ankardefinitioner. Skalan finns anpassad
såväl för barn son vuxna (fig 1). Andra hjälpmedel
som används för att mäta smärtans intensitet be-
roende på ålder är: verbala skalor, smärttermo-
meter och färgteckningar.

Som ett  kliniskt relevant mått på smärtfrekven-
sen används ofta värderingen: ”smärta en gång i
veckan eller oftare” [26].

Hur undersöks ungdomar med TMD?
Eftersom flertalet tonåringar inte är medvetna om
att smärtorna från ansikts- och huvudregionerna
kan vara relaterade till käksystemet och dess funk-
tion är det inte självklart att patienten eller dess

föräldrar ställer frågor om symtomen till tandlä-
karen.

En enkel screening vid de återkommande un-
dersökningarna av tänder och munhåla är att stäl-
la några frågor, se figur 2. Skulle patienten svara
positivt på frågorna finns det anledning att gå
vidare med en mer omfattande anamnesupptag-
ning. Det är viktigt att frågorna anpassas till bar-
nets eller ungdomens intellektuella utvecklingsni-
vå. Anamnesen bör omfatta förutom lokala och
generella symtom även andra viktiga områden
som beskrivning av hemförhållanden, trivsel i
skolan, upplevelse av stress särskilt relaterad till
skolarbete och vid läxläsning. För detaljer om
anamnesupptagningen hänvisas till läroböcker
som mer i detalj beskriver utredningsgången [27,
28, 29].

Den kliniska undersökningen omfattar obser-
vation, palpation och auskultation av de ingående
strukturerna i käksystemet och angränsande väv-
nader. Innan undersökningen sker bör man kon-
trollera att barnet/ungdomen förstår instruktio-
nen. Till ett barn kan t␣ ex förklaringen vara att
ömhet vid palpation känns som att trycka på ett
litet blåmärke. Undersökningen bör genomföras
systematiskt och dokumenteras. För den praktiska
beskrivningen av den kliniska undersökningen
hänvisas till läroböcker i ämnet [27, 28, 29]. En
käkfunktionell undersökning på ungdomar kan
utföras med god tillförlitlighet, under förutsätt-
ning att den är systematisk [26].

Finns det bara en diagnos för smärta
och funktionsstörningar i käksystemet?
TMD är som tidigare nämnts ett samlingsbegrepp
för ett flertal olika underdiagnoser. Det finns en
bred överensstämmelse bland kliniker och forska-
re att de flesta symtom kan grupperas i tre huvud-
grupper: muskel-, disk- och ledrelaterade pro-
blem [9,␣ 10]. Inte sällan förekommer mer än en av
dessa tre huvudgrupper hos den vårdsökande pa-
tienten samtidigt.
◗   Myofasciell smärta: Till detta begrepp inklude-

ras smärtrapportering lokaliserad till tuggmus-
kulaturen. Palpationsömhet förekommer.

◗   Diskförskjutning: Kan förekomma i två former:
     1) Diskförskjutning med korrektion. Disken

ligger förskjuten framför ledhuvudet när
käkarna hålls i ett sammanbitet läge, men
återtar normal position vid gapning.

     2) Diskförskjutning med låsning. Disken
ligger förskjuten framför ledhuvudet och
blir kvar där vid både gapnings- och samman-
bitningsrörelser.

◗   Artralgia, artrit och artros: Artralgia innebär
att patienten har smärta i käkledsområdet.
Vid artrit är smärtan beroende på en inflam-

Figur 1. Smärtregistrering med hjälp av visuella analoga
skalor för barn och tonåringar.

▼

▼

▼
▼

▼

Utredningsflöde

Screening Gör det ont i tinningen, käkled eller käkarna
en gång i veckan eller oftare?
Gör det ont när du gapar eller tuggar?
Registrering av gapförmågan (12 år)

Kompletterande Anamnes och klinisk undersökning
utredning

Behandling Individuellt anpassad terapi eller remiss
till specialist eller annan terapeut

Figur 2. Utredningsflöde.
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mationsreaktion som  är lokaliserad till led-
området och förstärks oftast vid gapning och
tuggning. Artros som är en degenerativ föränd-
ring är mer sällsynt, men kan förekomma hos
tonåringar. Kan vara förenad med smärta.
Den vanligaste diagnoshuvudgruppen hos
barn och ungdomar som söker för TMD-
smärta är myofasciell smärta [4].

Vanliga frågor
Vi har valt att försöka ge svar på de vanliga frågor-
na från patienter eller medföljande målsman som
vi mött i det kliniska arbetet. Till vissa av frågorna
finns det mindre tydliga vetenskapliga rön speci-
fikt rörande barn och ungdom och vi har då valt
att göra tolkningar av den kunskap som finns från
vuxenvärlden.

Vad skall man göra
vid käkledsknäppningar?
Käkledsknäppningen är relaterad till att disken
oftast ligger förskjuten framför ledhuvudet när
käkarna hålls i sammanbitet läge, men återtar en
normal position på ledhuvudet (korrigeras - rep-
oneras) vid gapnings- och/eller protrusionsrörel-
ser av käken. Studier av käkledsdiskar gjorda med
magnetresonanstomografi (MRT) hos barn som
var yngre än 5 år, visade att diskförskjutningar inte
förekommer hos så unga individer [30]. Det inne-
bär att vi inte föds med diskförskjutningarna utan
de uppkommer senare i livet.

Flera studier har visat att käkledsknäppningar
är vanlig hos barn och tonåringar med en preva-
lens av ca 11␣ % [4, 18, 31]. Longitudinella studier
av ungdomar har visat att käkledsknäppningar
ökar med stigande ålder [11, 13, 31]. I en av dessa
studier fann man att förekomsten ökade från 11
till 31␣ %, från 14 till 23 års ålder [31]. I samma
studie förekom betydande fluktuationer över ti-
den av knäppningar, men i inget fall övergick
knäppningen till en låsning [31], se figur 3. Det

innebär att käkledsknäppningar i ett långsiktigt
perspektiv har goda förutsättningar att elimineras
eller reduceras till att inte vara symtomgivande.
De bör därför  inte terapeutiskt åtgärdas, såvida de
inte förekommer tillsammans med smärta eller
besvärande upphakningar.

Även i de fall där diskförskjutningen har över-
gått till en permanent låsning förefaller en biolo-
gisk anpassning att ske på sikt. I en studie där
patienter (tonåringar och vuxna) med låsningar
följdes under 2,5 år angav majoriteten en förbätt-
ring vid uppföljningen efter 2,5 år [32].

Kan spänningshuvudvärk
vara relaterat till en störning i käksystemet?
Huvudvärk av spänningstyp är den vanligaste ty-
pen av huvudvärk såväl hos skolbarn som hos
vuxna. Beteckningen ”spänningshuvudvärk” har
länge använts, då denna form av huvudvärk anses
vara orsakad av en förhöjd muskeltonus i huvu-
dets muskler [33]. Flera undersökningar har fun-
nit att spänningshuvudvärk är vanligt hos patien-
ter med TMD [4, 34]. Anatomiskt är tempora-
lismuskulaturen, en stor och aktiv  muskel vid
sammanbitning, lokaliserad i tinningregionen, ett
område där smärtan kan beskrivas som huvud-
värk eller TMD. I experimentella studier på vuxna,
där tuggmuskulaturen har provocerats genom
överbelastning har man kunnat utlösa smärta i
ansikte och tinning [35, 36]. Studierna pekar på
sambandet mellan funktionstörningar i käksyste-
met och spänningshuvudvärk. Smärta lokaliserad
till tinningarna vid uppvaknandet har ofta miss-
tänkts vara relaterad till nattlig bruxism [37, 38,
39].

Mellan 12–30 % av alla barn i skolåldern har
huvudvärk en gång i veckan eller oftare [4, 11, 40].
Av dessa finns det en liten, men viktig grupp, ca
1–2␣ % som har daglig huvudvärk [41]. Dessa barn
och ungdomar löper en större risk för att utveckla
en kronisk smärtproblematik och det är därför

                  Ålder

14 15 18 23

Ingen knäppning 114         96 104          78 87            67 85

                                                               8                            9                               18

                                                             18                            26                           20

Knäppning 14           6 24            15 41            23 43

Figur 3. Longitudinell uppföljning av registrerade käkledsknäppningar hos 128 individer. Horisontell linje: inga
förändringar i knäppningarna mellan grupperna. Linje snett uppåt: knäppningarna försvinner. Linje snett neråt:
knäppningar har tillkommit (31).
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viktigt att identifiera och behandla dem. Det är
ovanligt att man finner en allvarlig kroppslig sjuk-
dom som orsak till återkommande huvudvärk
bland barn och tonåringar som söker hjälp [41].
Det finns vetenskapligt stöd för att förekomsten av
huvudvärk har ökat under det senaste decenniet
såväl hos barn i början på skolåldern som hos
tonåringar [5, 42]. För detaljer om utredning och
differentialdiagnostik vid huvudvärk hänvisar vi
till läroböcker i ämnet [41, 43].

Finns det riskfaktorer som bidrar till TMD?
Orsaken till varför vissa individer utvecklar TMD
och andra inte gör det är oklar. Flera olika faktorer
förefaller utlösa, förstärka eller samverka till upp-
komsten av TMD [9].

Historiskt sett har tandläkarna ansett att bett-
faktorer såväl morfologiska (malocklusioner) som
funktionella störningar (interferenser) haft avgö-
rande betydelse för utvecklandet av TMD. Under
de två senaste decennierna har denna uppfattning
reviderats. Den nyare forskningen har visat att
förklaringsvärdet för bettfaktorer som orsak till
TMD hos vuxna är ca 15␣ %. Det innebär att 85␣ %
kan förklaras av andra faktorer än bettavvikelser
[44]. Observeras bör att TMD-smärta inte är mer
frekvent under den period som ocklusionsföränd-
ringarna är som störst, dvs under växelbettsperio-
den.

Trauma kan uppstå av yttre kraft (makrotrau-
ma) eller av upprepad överbelastning i käkarna,
pga parafunktion (mikrotrauma). Vissa mak-
rotrauman som slag eller långa tandbehandlingar
kan utlösa TMD. Mikrotrauma kan förekomma
t␣ ex i form av dag- eller nattlig bruxism.

Allmänmedicinska tillstånd kan manifestera sig
i käksystemet som t␣ ex vid juvenil kronisk reuma-
tisk artrit (JCA), där ungefär vart annat barn och
ungdom med JCA får en involvering av käkfunk-
tionen [45].

Det föreligger inga skillnader i smärtfrekvens
mellan könen före puberteten, men därefter ökar
förekomsten av TMD-smärta hos flickorna jäm-
fört med pojkarna. Hos vuxna är TMD-smärta
vanligare hos kvinnor än män. Detta har medfört
att man har spekulerat i huruvida hormoner på-
verkar smärtperceptionen. Bl␣ a har man funnit att
hormonet östrogen kan interagera med kroppens
smärthämmande mekanismer [6].

Det finns flera undersökningar bland ungdo-
mar som visar att stress och psykosociala faktorer
bidrar till TMD och huvudvärk [46, 47]. Lättare
tillstånd som nedstämdhet och oro samt djupare
symtom som ångest och depressivitet är vanligare
hos TMD patienter jämfört med friska kontroller.
Nedsatt stämningsläge skiljer sig inte nämnvärt i
frekvens mellan TMD och andra smärttillstånd

[46, 47, 48]. Det bör dock understrykas, att även
om t␣ ex ångest eller depressiva symtom oftare fö-
rekommer hos barn och tonåringar med återkom-
mande huvudvärk, är besvären vanligen milda el-
ler måttliga och inte av den grad, som man vanli-
gen finner i ett psykiatriskt klientel.

Vid TMD och spänningshuvudvärk hos barn
och ungdomar spelar sannolikt stress i olika for-
mer en betydelsefull roll. Viktigare än enstaka
större händelser som utlösande orsaker för indivi-
dens besvär är de mindre s␣ k vardagsstressorerna
eller obehagsupplevelserna. Vanliga  stressfaktorer
i vardagen är t␣ ex konflikter med kamrater eller
föräldrar [41]. Obehagsupplevelsen består inte
bara av huvudvärken i sig själv, utan påverkas
också av stark spänning eller sådana känslor som
vanligen betraktas som negativa, t␣ ex rädsla, ång-
est, nedstämdhet eller depressivitet.

När är bruxism skadligt?
Bruxism är definierat som tandgnissling eller
tandpressning [9]. Bruxism under dagen anses
vara ett inlärt beteende, medan nattlig bruxism är
relaterad till sömnstörningar [39]. Den nattliga
bruxismen sker oftast i övergången mellan ett dju-
pare och ett ytligare sömnstadium [49]. Tand-
gnissling anses som mindre skadligt jämfört med
tandpressning, då den är en dynamisk rörelse,
jämfört med tandpressningens mer statiska be-
lastning i tuggmusklerna med försämrad blodcir-
kulation som följd. Flera undersökningar pekar
tydligt på att bruxism hos barn och vuxna medie-
ras från hjärnstammen i centrala nervsystemet of-
tast utlöses av emotionell stress [38, 50]. Även
genetisk predisposition hos ungdomar som brux-
erar har rapporterats [51]. De krafter som utveck-
las nattetid under bruxistisk aktivitet är starkare
än de krafter som medvetet utvecklas dagtid [39].

Vid självrapportering av bruxism finns en före-
komstvariation mellan 10–41␣ % hos barn och ung-
domar [18, 50, 52]. Bruxism är mer vanligt före-
kommande under ungdomsåren, speciellt för de
som har TMD [4]. Andra riskgrupper är barn och
ungdomar med utvecklingsstörning eller hjärnska-
da. De uppvisar ofta nötningsskador på tänderna
p␣ g␣ a bruxism och andra ofrivilliga rörelser [53].

De flesta barn och vuxna förefaller att bruxera
någon gång under livet med varierande intensitet
och frekvens [39]. Hos majoriteten leder detta inte
till några symtom såsom trötthet och/eller stel-
hetskänslor, eller smärta i käkarna. Kliniskt kan
man registrera nötningsfasetter i bettet av varie-
rande grad. Även om fasetter kan observeras i
bettet är det svårt att relatera dem till pågående
bruxistisk aktivitet [54]. Det är dock viktigt att
avgränsa dessa nötningsskador mot andra fakto-
rer som också kan bidra till skadan [55].
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Hos många individer finns en naturlig nötning
p␣ g␣ a bruxistisk aktivitet. Denna är oftast ofarlig
och därför kan det rekommenderas att ge en lug-
nande information till oroade föräldrar.  I de situ-
ationer där tydliga tecken på tandslitage (abrasi-
on) ses, men inga andra symtom föreligger och
bruxism misstänks vara den bakomliggande orsa-
ken bör patienten följas upp. Tillståndet kan do-
kumenteras med studiemodeller och foto för att
senare kunna göra jämförelser vid uppföljningar.
De individer där besvärande symtom eller påtagli-
ga nötningsskador uppstår rekommenderas en av-
lastande bettskena [56].

Hur påverkar ortodontisk behandling TMD?
Ungefär 30 % av alla barn och ungdomar erhåller
någon form av ortodontisk behandling [57]. Olika
uppfattningar har förekommit huruvida ortodon-
tisk behandling initierar eller underhåller TMD.
Vissa studier har pekat på att ortodontisk terapi
kan vara en riskfaktor för TMD, medan andra
studier har funnit motsatsen [44]. Den etablerade
uppfattningen idag är att ortodontisk behandling
inte är en riskfaktor för TMD [44, 58], utan snara-
re att vid vissa typer av bettavvikelse har den orto-
dontiska behandlingen en tendens att minska
symtomen [59].

Hur skall man behandla TMD?
För att framgångsrikt kunna behandla en patient
med TMD-smärta förutsätts som tidigare nämnts
en noggrann analys och diagnostik inför behand-
lingen. Behandlingsgången kan vara enligt följan-
de:

Behandlingsflöde
◗ Besked och information om undersökning-

ens fynd och orsaker till patient och till
målsman

◗ Farmakologisk behandling vid akut smärta
◗ Mobilisering vid akut käkledslåsning
◗ Bettskeneterapi
◗ Rörelseträning
◗ Selektiv bettslipning
◗ Avspänningsträning
◗ Akupunktur

För mer detaljerad beskrivning av behandlings-
gång och terapi hänvisas till befintlig litteratur i
ämnet [28, 29].

Vad skall ingå
i patientinformationen om TMD?
När orsaken till smärtan är okänd kan ängslan och
oro utvecklas. Att ge patienterna tröst samt att
gemensamt diskutera tillståndets symtom, even-
tuella orsakssamband, behandlingsalternativ samt
prognos är en förutsättning för gott omhänderta-

gande och god kooperation i den fortsatta be-
handlingen. Att ge praktiska råd kan innebära in-
struktioner i att undvika smärtsamma käkrörelser,
medvetandegöra patienten om dagparafunktion,
eller instruktioner i   avslappning av käken. Värde-
fullt är också att diskutera hur olika former av
stress kan utlösa och underhålla smärtan eller på
annat sätt vara kopplad till symtombilden.

Har bettskenans typ och utformning
en betydelse för behandlingseffekten?
Vid sidan om adekvat information är bettskenebe-
handling den vanligaste åtgärden vid TMD-smär-
ta inom allmäntandvården [8,␣ 60]. I dagsläget
finns det ingen entydig förklaring till bettskenors
verkningsmekanism. Det finns därför ett antal
tänkbara verkningsmekanismer som: ändrat re-
flexmönster, ändrade anatomiska förutsättningar
och stabilitet, kognition (förändrat beteende) och
placebo. I en okontrollerad studie där bettskenan
var den vanligaste terapin hos ungdomar med
TMD uppvisade majoriteten av patienterna en på-
taglig förbättring efter behandlingen [15]. I en
kontrollerad  behandlingsstudie av TMD-smärta
hos ungdomar har det visats att bettskeneterapi
har bättre effekt hos grupper som erhållit avspän-
ningsträning jämfört med den grupp som fått en-
bart information [61].

I kliniska undersökningar hos vuxna har man
inte kunnat påvisa att en bettskenetyp, eller speci-
ell utformning av skenan skulle vara överlägsen en
annan [62, 63, 64]. Den bettskena som är vanligast
och kliniskt erfarenhetsmässigt förefaller tolereras
bäst av patienterna, när bettutvecklingen är avslu-
tad, är stabiliseringsskenan. I växelbettet kan det
därför vara tillrådligt att lämna ut mjukplastske-
nor som är enklare och billigare att förnya när nya
bettförhållanden uppkommer. Det är dock viktigt
att dessa kontrolleras och efterjusteras med ändra-
de bettförhållanden. Nackdelen med mjukplast-
skenan är den sämre hållbarheten och den sämre
möjligheten till injustering.

Figur 4. Essix-skena.



tandläkartidningen årg 93 nr 9 2001

L i s t  o c h  T e g e l b e r g

Ett alternativ till stabiliseringsskenan vid be-
handling av TMD-smärta hos ungdomar  kan vara
en s␣ k Essix- skena med frontal påbitningsvall. Ut-
formningen av skenan påminner om en avslapp-
ningsplåt (se fig 4). De olika bettskenorna är lik-
värdiga i att bryta reflexmönster. Essixskenan an-
vänds endast under en begränsad tid. Fördelen
med denna skena är kostnaden som är ca hälften
jämfört med en konventionell stabiliseringsskena i
hård akrylat.

I enstaka fall där smärtan är relaterad till disk-
förskjutning, med andra ord smärta med knäpp-
ning eller upphakning kan en bettskena som ante-
riorför underkäken vara indicerad [65].

Vilka analgetika
och hur mycket bör man skriva ut?
Analgetika kan indelas i två huvudgrupper: peri-
fert och centralt verkande. Vid behandlingen av
käkfunktionsrelaterade smärtor skall principen i
den s␣ k analgetiska trappan utnyttjas. Det innebär
att man vid förskrivning av analgetika börjar med
perifert verkande t␣ ex paracetamol eller NSAID
preparat. Erhålls inte tillräcklig smärtlindring kan
dessa preparat kombineras. Vid svårare smärtor
kan förskrivning av  centralt verkande analgetika
övervägas.
◗ Paracetamol (t␣ ex Panodil®)

7–12 år (25–40 kg), 500mg;
0,5 till 1 tablett var 4–6 timme, max 4 ggr/dygn
>12 år  (<40 kg), 500 mg;
1–2 tabletter var 4–6 timme,
högst 8 tabletter per dygn

◗ Ibuprofen (t␣ ex  Ipren®)
6–12 år, 200 mg; 1–3 gånger per dygn.
>12 år, 200–400 mg; 3 gånger per dygn, max
dos 1200 mg per dygn.

◗ Paracetamol eller NSAID kombinerat med
Kodein (t␣ ex  Panocod minor®)
3–7 år (15–25 kg), 350+15 mg;
0,5 suppositorium 1–4 gånger per dygn
7–12 år (25-40 kg), 350+15 mg;
1 suppositorium 1–4 gånger per dygn
>12 år, (>40 kg), 350+15 mg;
1–2 suppositorium 1–4 gånger per dygn
Annan smärtlindring kan vara att ge lokala käk-

ledsinjektioner med kortikosteroider till barn och
ungdomar med JCA. Denna behandlingsform är
oftast specialistfall.

Är andra behandlingsmetoder
tillämpliga vid TMD?
Rörelseträning av käkfunktionen har visats i stu-
dier på vuxna minska framförallt muskelbesvär
och ge ökad gapförmåga [66, 67]. Det är viktigt att
poängtera för all rörelseträning att patienterna in-
strueras, motiveras och följs upp för att behand-

lingen skall vara framgångsrik. Ett individuellt
program med rörelser som väljs från ett tränings-
program för hemmabruk bör ges till patienten.

Mobilisering är indicerat vid diskförskjutning
med låsning. Kliniskt registreras vid käkledslås-
ning en reducerad gapförmåga. Ofta har låsningen
debuterat plötsligt och föregåtts av knäppningar
och/eller upphakningar. Prognosen för mobilise-
ring är bättre ju kortare tid låsningen har funnits.
Den kliniska erfarenheten är att behandling av
käkledslåsningar genom mobilisering är god [68].
Vid diskförskjutningar uppstår ofta en artrit i käk-
leden, vilkens behandling bör prioriteras då den
annars kan försvåra mobiliseringen. I de fall mo-
biliseringen inte lyckas bör patienten snarast re-
mitteras till bettfysiologisk specialistklinik.

Selektiv bettslipning: Olika studier har visat att
en inte oansenlig del av individer med bettstör-
ningar anpassar sig till dessa utan att utveckla
symtom [44]. Vem som kommer att utveckla
TMD är svårt att förutse, och av den anledningen
bör ingen profylaktisk slipning på obehandlade
bett utföras. Det är dock viktigt att poängtera att
bettfaktorer hos enskild individ kan ha avgöran-
de betydelse för smärtutvecklingen. Indikationen
för selektiv bettinslipning är symtomutlösande
bettinterferenser.

Avspänning: Avspänningsträning är en viktig
hörnsten i olika beteendeterapier och är lämplig
att använda för att minska spänning såväl fysiskt
som psykiskt. Behandlingen kan ske antingen in-
dividuellt hos terapeut eller med hjälp av standar-
diserade kassetter eller cd som är kommersiellt
tillgängliga.

Avslappningsträning utgör idag pga metodens
enkelhet och effektivitet ett gott första val av be-
handling vid spänningshuvudvärk hos äldre barn
och ungdomar. Det bör dock noga betonas, att
behandlingen kräver aktivt deltagande av indivi-
den och att resultatet är beroende på hur ofta
denne tränar och tillämpar tekniken i sin vardag.
Grovt uppskattat förbättras huvudvärksbesvären
på ett mera påtagligt sätt (>50␣ % minskning av
huvudvärken) hos ca 50–60␣ % av de individer som
lärt sig tillämpad avslappning efter avslutad be-
handling. Förbättringen kvarstår vanligen inte
bara direkt efter behandlingen utan också flera år
senare [41].

Även om enbart begränsad vetenskaplig doku-
mentation finns vad gäller avspänningsträning vid
TMD hos ungdomar är den kliniska erfarenheten
att behandlingen ger positiva effekter. De tera-
peutgrupper som framförallt instruerar i avspän-
ning är: skolsköterskor, sjukgymnaster och psyko-
loger.

Akupunktur och massage syftar till att aktivera
och förstärka de egna smärtkontrollerande syste-
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men. Akupunktur har visat sig kunna hämma
långvarig smärta troligen genom frisättning av en-
dorfin [69]. I en studie bland  tonåringar med
spänningshuvudvärk angav majoriteten av dessa
en förbättring vid en 6-månadersuppföljning
[70]. De studier som är genomförda på vuxna
TMD patienter, där akupunktur antingen har
jämförts med blandad bettfysiologisk behandling
eller behandling med bettskena, uppvisar liknan-
de goda resultat i båda grupperna [71].

Trots att verkningsmekanismerna inte är helt
kartlagda är det allmänt känt att massage kan
minska smärta och muskelspänningar. Effekten av
massage kan förbättras genom att samtidigt ge
värme- eller köldbehandling.

I figur 5 ges en översikt av möjliga behandlings-
alternativ i relation till patientens ålder.

Hur är  prognosen?
Hos flertalet patienter med TMD-smärta är sym-
tombilden övergående och har god prognos. En-
dast ett fåtal utvecklar ett långvarigt smärttillstånd
som då ofta till sin natur är mer komplext.

Käkledsknäppningar, som är den vanligaste
störningen i käkfunktionen, fluktuerar över tiden
(longitudinellt), och utvecklas sällan till en käk-
ledslåsning.

För ungdomar med frekvent huvudvärk (minst
en gång i veckan eller oftare), kvarstår hos mer än
hälften besvären under minst ett år och knappt
hälften under två år [11]. Allmänt  sett är progno-

sen god för återkommande huvudvärk. Däremot
är prognosen sämre för en mindre grupp ungdo-
mar, framförallt flickor, som besväras av frekvent
huvudvärk under längre tid (mer än ett år). Be-
handling är därför mycket viktig, så att inte ett mer
långvarigt-kroniskt smärttillstånd uppkommer.
Sannolikt föreligger samma smärtmönster vid
spänningshuvudvärk som vid TMD.

 Om smärtorna hos barn och ungdomar över-
går i en kronisk form är detta ett mycket besvärligt
problem för individen, inte bara p␣ g␣ a de återkom-
mande smärtupplevelserna, utan snarare också
pga den ökade risken för psykologiska konsekven-
ser och handikapp [72].

Vilken är tandvårdsteamets roll
i omhändertagandet?
Tandvårdsteamen är de som primärt är utbildade
att omhänderta barn och ungdomar med TMD. I
en enkätundersökning som omfattade tre landsting
där bl␣ a kvalitetsvariabler analyserades fann man
att: regelbunden anamnes om ansiktssmärta och
huvudvärk; hälsodeklaration innehållande frågor
om ansiktssmärta och huvudvärk, registrering och
journalförning av gapförmågan sällan utfördes [8].
I en annan studie där man inkluderade bettfysiolo-
giska variabler i rutinundersökningen (registrering
av smärta och gapförmågan), fann man att detta var
ett enkelt och snabbt sätt att systematiskt fånga upp
de individer som besvärades av TMD [22].

Om patienten anger smärta och har ett subjek-

Terapi

Bettskene- Positivt Positivt Positivt
behandling Alternativ: mjukskena Alternativ 1: mjukskena Alternativ 1: stabiliseringsskena

Alternativ 2: Essix-skena Alternativ 2: Essix-skena

Rörelseträning Tveksamt Möjligen positivt Positivt
(enkla övningar) (enkla övningar)

Bettslipning Tveksamt Tveksamt Positivt vid symtomutlösande
interferenser

Farmakologisk Positivt Positivt Positivt
behandling
(dosrelaterad
behandling)

Akupunktur Tveksamt Tveksamt Positivt

Avspänning Tveksamt Möjligen positivt Positivt

Massage Möjligen positivt Möjligen positivt Möjligen positivt

              Ålder              < 7 år                               12 år                                 >12 år

Figur 5. Bedömning av möjliga behandlingar sett ur olika åldersperspektiv.
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tivt vårdbehov vid rutinundersökningen bör en
kompletterande utredning göras. Utredningen
som leder till en diagnos och ett behandlingsför-
slag hos barn och ungdomar skiljer sig inte från en
vuxen individ (se tidigare frågeställningar). Det
primära omhändertagandet bör ske inom all-
mäntandvården. Vid svårare smärttillstånd remit-
teras till specialistomhändertagande (bettfysio-
log). Föreligger spänningshuvudvärk bör patien-
ten själv uppsöka läkare eller skolhälsopersonal. I
de situationer patienten bedöms vara i behov av
kompletterande behandling t␣ ex avspänning, aku-
punktur etc skickas remiss till sjukgymnast eller
skolsköterska (fig 6).

För att kontinuerligt kunna följa sjukdomsut-
vecklingen av smärta i käksystemet föreslås infö-
randet av en epidemiologisk variabel, temporo-
mandibulär dysfunktion och smärta (TMD-S) vid
rutinundersökningen, se figur 7. En systematisk
registrering borde initiera ett aktivt omhänderta-
gande av de individer som har ett subjektivt vård-
behov. En ytterligare kvalitetshöjande åtgärd är att
en för hela landstingsområdet gemensam utarbe-
tad hälsodeklaration används för barn och ungdo-
mar med frågor bl␣ a om TMD.

Hur kan registreringen av smärta
i käksystemet (TMD-S) genomföras?
Vårt förslag är:
Samtliga ungdomar i åldern 12–19 år
erhåller två frågor:
1. Gör det ont i tinning, käkled eller käkarna en
gång i veckan eller oftare?
2. Gör det ont när du gapar eller tuggar?

Vid båda frågorna avses tidsperioden en gång i
veckan eller oftare. Som undersökare bör man peka
på de nämnda regionerna, så att patienten förstår
våra smärtlokalisationsbegrepp (fig 8).

Registreringen sker på följande sätt:
I TMD-S rutan noteras:
◗ ingen smärta eller smärta mindre än
   en gång i veckan = 0;
◗ smärta en gång i veckan eller oftare = 1.
Initialt vid ett införande av denna epidemiolo-

giska registrering bör en mätning av gapförmågan
göras på samtliga barn 12 år och äldre, för att

Figur 7. Exempel
på ifyllandet av
TMD-S värde i
basjournal.

sedan enbart utföras på åldersgruppen 12-åringar.
Gapförmågan omfattar avståndet mellan incisala
skären på någon av de centrala incisiverna och
med tillägg av den vertikala överbitningen. Sum-
meringen kan noteras på basjournalens framsida
under rubriken övriga anamnesuppgifter. Regist-
reringen är värdefull för att kunna tjäna som ett
jämförelsevärde av patientens gapförmåga, om det
senare skulle uppstå käkledssjukdomar som t␣ ex
juvenil kronisk artrit (JCA) eller diskförskjutning
med låsning. Gapförmågan ökar obetydligt efter
12 års ålder och förändras enbart vid TMD.

I Landstinget Östergötland ingår sedan 2000
noteringen om TMD-smärta som en variabel i den
epidemiologiska registreringen av barn och ung-
domar.

När ska en remiss till specialist skickas?
Till specialistklinik i bettfysiologi remitteras barn
och ungdomar när konventionell bettfysiologisk
terapi (bettskeneterapi, rörelseträning, etc) inte
har givit symtomlindring inom 3 månader, mer
komplicerade smärtor och/eller funktionsstör-
ningar och misstänkta käkledslåsningar.

För att underlätta vårdprioriteringen av patien-
terna behöver följande information ingå i remis-
sen:
◗ Huvudsakliga besvär (smärta, gapinskränk-

ning, huvudvärk etc)?
◗ Debut av besvären. När? Hur?
◗ Frekvens och intensitet av smärtorna?
◗ Hur påverkar smärtorna patienten psyko-

socialt? (Svårighet att äta, hemma från skolan,
störd sömn, medicinering etc).

◗ Hur stor är den maximal gapförmågan?
◗ Palpationsömhet över käklederna och/eller

i tuggmusklerna?
◗ Tidigare erhållen behandling? (Analgetika,

bettskena, bettslipningar, etc).

English summary
Treatment of temporomandibular
disorders in children and adolescents
Thomas List and Åke Tegelberg
Tandläkartidningen 2001; 93 (9): 50–9

Following caries, trauma, and orthodontic maloc-
clusions, pain related to the masticatory system, or
temporomandibular disorders (TMD), is the most
common condition in children and adolescents
that require treatment. Between 2% and 7% of all
children and adolescents have pain related to the
masticatory system. Many have discomfort of a
magnitude that they are forced to use analgesics to
manage their pain or they stay home from school.
The majority of the adolescents who report pain
once a week or more desire professional help.

Figur 6. Vårdflöde vid TMD och spänningshuvudvärk hos barn och ungdomar.

Läkare/
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(huvudvärk) (komplicerade smärtor/

 funktionsstörningar)

Andra terapeuter
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Figur 8. Instruktion av smärtlokalisering i ansikte.

By answering common TMD-related questions
an overview of how youth with TMD pain should
be cared for is given. The intention of this article is
to describe the basis of a care program for the
treatment of TMD pain in children and adoles-
cents.
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