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SAMMANFATTAT Uppföljning av 
patienter med kirurgiskt behandlade 
käkställningsanomalier visar på 
känselbortfall samt ömhet i käkleder och 
tuggmuskulatur. Studier visar också att 
det är svårt att motivera patienterna att 
komma in för efterkontroll. Kontinuerliga 
femårskontroller av opererade patienter 
ska därför genomföras.

En pilotstudie genomfördes med uppföljning av 
20 patienter som erhållit kirurgisk behandling 
av käkanomalier under åren 1982–1998 (figur 1). 
Klinisk undersökning registrerade känselbort-
fall samt ömhet i käkleder och tuggmuskulatur. 
Subjektiva upplevelser av behandlingen och 
dess resultat värderades genom en enkätunder-
sökning. Röntgenbilder, OPG och profilröntgen 
visade erhållna förändringar dentoalveolärt och 
skelettalt efter analys i dataprogrammet Facad. 
Kliniska foton extraoralt och intraoralt togs vid 
undersökningstillfället efter ett standardiserat 
protokoll. Studiemodeller registrerade posi-
tionsförändringar på tänder efter behandling-
en.

Åren 1998–2003 opererades 159 patienter för 
korrektion av käkanomalier. Av dessa patienter 
utvaldes slumpmässigt 19 patienter för uppfölj-
ning till en ny pilotstudie. Tolv patienter kom in 
för undersökning.

Patienterna undersöktes och registrerades 
enligt samma protokoll som den föregående pi-
lotstudien. Studien visade att bortfallet var stort 
och att det var svårt att motivera patienter att 
komma in för efterkontroll av den kirurgiska be-
handlingen.

På basis av erhållna erfarenheter från dessa 
två pilotstudier beslöts att rutinmässigt vid kli-
niken genomföra femårskontroller av kirurgiskt 
behandlade käkställningsanomalier. En sådan 
undersökning har under 2008 genomförts på 
de patienter som opererats under 2003. Antalet 
opererade fall under detta år var 39, varav 20 pa-
tienter hittills har följts upp.

För att utöka materialet kommer de patienter 
som opererats under 2004 att, med början 2009, 
kallas in för kontinuerlig efterkontroll.
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Figur 1. Exempel på kirurgisk korrektion av en klass 
III-anomali genom framflyttning av överkäken och 
tillbakaflyttning av underkäken.

Före operation, 15 år. 
Dental och skelettal 
klass III-malocklusion 
med undertal 12, 22.   

Efter operation, 21 år. 
Kirurgisk behandling 
med framflyttning av 
överkäken och tillbaka-
flyttning av underkäken.  

Uppföljning, 31 år. 
15-årsuppföljning. 
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