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Akuta smärttillstånd 
i tandläkarpraxis
§    En stor del av tandläkarens dagliga arbete består av att hantera akuta smärt- 
situationer.

Många patienter söker sig till tandläkaren på grund av tandvärk och vill ha 
hjälp här och nu. Det förutsätter en korrekt diagnos som i sin tur bygger på en 
god anamnes och en grundlig klinisk undersökning ofta kompletterad med aktu-
ella röntgenbilder. Till detta kan fogas begreppet ”en icke obetydlig diagnosfan-
tasi” där ovanliga orsaker till smärta bör övervägas. Ändå kan det många gånger 
vara svårt att hjälpa patienten i tillräcklig grad; särskilt när det handlar om smär-
tor som har sin orsak i en del av kroppen men som gör sig kännbara i en annan 
del. Det gäller inte minst muskelsmärtor och symtom från stängda pulpiter.

Den här artikeln går igenom akuta smärtor från tänder, parodontium, käkben, 
salivkörtlar, blodkärl och nerver. Vissa företeelser behandlas mer djupgående i 
andra artiklar i de två temanumren. I sådana fall tar den här artikeln bara upp det 
tillståndet i korthet.
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Akuta smärttillstånd

Smärta definieras som: ”En obehaglig sensorisk 
och/eller emotionell upplevelse förknippad med 
vävnadsskada eller hotande vävnadsskada, eller 

beskriven i termer av en sådan skada. Smärta är alltid 
subjektiv och kan uppträda i avsaknad av vävnads-
skada” [1]. Traditionellt delas smärta in i akuta eller 
kroniska former. Den akuta smärtan anses i dag pri-
märt vara inflammatorisk till sin natur. Den tjänar ett 
syfte, nämligen att varna organismen för en hotande 
eller uppkommen vävnadsskada så att skadan kan 
begränsas [2]. I Tabell 1 visas skillnaderna mellan 
akuta och kroniska smärtor.

Inflammation och analgesi
En inflammation (av latinets inflammatio ”brand”) 
definieras som organismens svar på varje irritation 
eller stimulus. Stimulus kan vara mekanisk (trauma, 
tryck eller dragning), kemisk (syra eller bas), termisk 
(kyla eller värme), aktinisk (infraröd eller ultraviolett 
strålning), infektiös (bakterier, virus eller svamporga-
nismer) eller biokemisk, det vill säga en reaktion mot 
kroppens egenproducerade kemiska ämnen (algo-
gena substanser, till exempel histamin, bradykinin 
och joner, till exempel k+).

En inflammation medför de fem klassiska kardi-
nalsymtomen: calor (värme), rubor (rodnad), tumor 
(svullnad), dolor (smärta) och functio laesa (nedsatt 
funktion).

Värme, rodnad och svullnad (ödem) beror på en 
utvidgning av blodkärlen (vasodilatation) som har 
till syfte att föra mer blod till det skadade området, 
det vill säga syre, leukocyter och antikroppar. Smär-
tan beror på en direkt stimulering av de perifera 
smärtreceptorerna (nociceptorer) och en frigivning 
av algogena substanser från celler och kärlväggar. 
Den reducerade funktionen har till syfte att skydda 
den skadade vävnaden från onödig belastning och 
ytterligare traumatisering. Inflammationen har där-
för ett viktigt mål, nämligen att reparera den skada 
som har uppstått i vävnaden till följd av ett skadlig 
stimulus. Man kan säga att inflammationen är första 
fasen i läkningsprocessen.

Typiska perifert verkande analgetika som acetylsa-
licylsyra och nsaid (non steroid anti inflammatory 
drugs) (figur 1) hämmar inflammationsprocessen. 
Därmed blockeras delar av prostaglandinsyntesen [3]. 
Det mycket populära paracetamol (am. acetamino-
phene) är dubbelverkande på så sätt att det verkar både 
perifert (hämmar i viss grad prostaglandinsyntesen) 
och centralt [3]. Glukokortikosteroider (gk) är mycket 
potenta antiinflammatoriska medel. Deras verkan ba-
seras på en hämning av vasodilationen i kapillärerna, 
migration av leukocyter, fagocytos och en hämning 
av prostaglandinsyntesens första steg genom att de 
blockerar ett enzym i cellväggen, fosfolipas a2.

Utöver de läkemedel som nämnts hittills kan akut 
smärta även lindras av lokalanalgetiska blockader 

och aktivering av endogena analgetiska mekanismer 
i det centrala nervsystemet, cns [3].

Smärtdiagnostik
Den viktigaste parametern vid smärtdiagnostik är 
anamnesen.
Låt patienten själv berätta om smärtan:

var den sitter (visa med fingret),
när den började och om det fanns någon orsak 
till den,
typ av smärta (dunkande=inflammatorisk, 
murrande=muskulär, brännande=vaskulär,  
sympatisk, stickande eller skärande=neuralgisk),
samt provocerande och lindrande faktorer.
Efter en grundlig anamnes följer, om det blir aktu-

ellt, en systematisk objektiv undersökning som kom-

•
•

•

•

Olika stimuli

Cellvägg:           Fosfolipider         Fosfolipaser

                                                              Glukokortikosteroider

                          Acetylsalicylsyra
Arakidonsyra       

                 nsaid

                           Intermediärprodukter       Paracetamol

Prostaglandiner

Tabell 1. Skillnader mellan akuta och kroniska smärtor.
Akuta smärtor   Kroniska smärtor 
Uppträder här och nu.   Har ofta varat längre  
   än tre månader.
Ofta inflammatoriska   Sällan känd etiologi.
till sin natur.   Har kraftig psykogen
   överbyggnad.

Tjänar ett syfte,    Tjänar inget syfte. 
nämligen att varna   Är ofta en sjukdom i sig. 
organismen för hotande 
fara och vävnadsskada. 
Lätta att diagnostisera.   Svåra att diagnostisera,
   i många fall omöjligt.  
Kan behandlas genom att    Svåra att behandla.
man avlägsnar orsaken. 
Reagerar oftast bra på nsaid  Reagerar dåligt 
och glukokortikosteroider.  eller inte alls på nsai
   eller andra analgetika.

Figur 1. Prostaglandinsyntesen med uppgift om hur 
olika läkemedel verkar.
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pletteras med röntgenbilder. Kom ihåg att en elektrisk 
pulpatestare endast registrerar om det finns sensibi-
litet eller inte i tandpulpan – inte om pulpan är vital. 
Man kan mycket väl få ett negativt resultat i en tand 
med vital pulpa som har varit utsatt för trauma eller 
ortognat kirurgi liksom man kan få ett positivt resultat 
i en tand med avital pulpa (gangränös nekros). An-
vänd fantasin när ni ställer diagnos!

Smärtor från tänder
I en undersökning av nästan 46 000 amerikanska fa-
miljer fann Lipton et al [4] att 22 procent av den 
genomsnittliga befolkningen under en period på sex 
månader hade haft smärtor från tuggorganet. Tolv 
procent hade haft tandvärk. 

Tandpulpan är rikligt försedd med nociceptiva 
nervfibrer. Pulpan kännetecknas av kärl- och nervri-
kedom i en nästa sluten kavitet som endast är öppen 
vid foramen apicale. År 1983 rapporterade Johnson et 
al [5] att det hos vuxna patienter passerar cirka 700 a-
deltanervfibrer och 1      800 c-nervfibrer genom foramen 
apicale i premolarer. Dessa nervfibrer kan aktiveras 
genom en kombination av direkt stimulering i pul-
pan och en hydrodynamisk påverkan av de så kallade 
Tomeska utlöparna i dentinkanalerna.

På grund av många blodkärl är pulpan också rik-
ligt försedd med sympatiska nervtrådar. Dessa anses 
spela en roll för smärtprocessen särskilt vid akuta 
smärtor. Det snäva utrymmet vid foramen apicale 
medför ofta inflammation och följande tryckökning 
leder ofta till att pulpan går i nekros (strangulation). 

Rothinnan har förutom nociceptiva receptorer även 
proprioceptiva receptorer. Dessa receptorer aktiveras 
vid belastning av tanden och ger en säker förnimmelse 
av den exakta platsen för ett stimulus. Det är därför lätt 
för patienten att lokalisera en tand i traumatisk ocklu-
sion eller med en periapikal inflammation.

Akut pulpit
Akut pulpit kännetecknas av en intensiv, dunkande 
smärta som kan vara svår för patienten att lokalisera. 
Den kan förvärras av värme men lindras av kyla [6]. 
Orsaken är oftast karies och dess följder men även 
mikroskopiska sprickor i tanden (infraktioner), blot-
tade tandhalsar, trauma eller termisk påverkan kan 
spela en roll.

Den bästa behandlingen är naturligtvis att finna 
och avlägsna orsaken (kausal terapi), till exempel 
genom endodontisk behandling eller extraktion. Ett 
alternativ är att erbjuda patienten en symtomatisk 
behandling i form av analgetika. Alla angivna dose-
ringsförslag är avsedda för vuxna. En barndos kan 
beräknas som en dos i procent av en vuxendos =(4 x 
åldern i år)+20. 
Man kan tala om fyra steg i en symtomatisk 
behandling:

Perifert verkande analgetika som paracetamol 1.

(dos 1 g x 4 dagligen) eller nsaid, till exempel 
ibuprofen (dos 400–600 mg upp till 4 x dagli-
gen). På grund av antitrombotisk verkan rekom-
menderas normalt inte acetylsalicylsyra om en 
tand ska extraheras.
Perifert verkande analgetika med kodein, 
till exempel paracetamol 500 mg+kodein 
30 mg per tablett (dos: 1–2 tabletter upp till 
4xdagligen). Kan ge illamående och dåsighet.
Centralt verkande analgetika, till exempel 
tramadol (dos: 50–100 mg 3–4xdagligen) 
eller buprenorfin 0,2–0,4 mg sublingualt 
som resorbletter upp till 3–4xdagligen).
Om inget av det ovanstående hjälper mot 
patientens smärtor kan patientens läkare 
ordinera morfinliknande preparat, till exempel 
petidin eller kefogan.

Tandläkare måste vara uppmärksamma på att 
plötsligt förekommande pulpitliknande symtom i 
friska tänder på vänster sida av underkäken kan utlö-
sas av akut angina pectoris eller akut myokardinfarkt 
(”cardiac toothache”).

Akut apikal parodontit
Akut apikal parodontit uppstår genom att en pulpa-
nekros, bakterier eller toxiner, sprider sig till vävna-
den utanför tandens apex. Andra orsaker kan vara 
traumatisk överbelastning eller ett direkt trauma på 
tanden.  Först uppstår en akut inflammation i den 
periapikala vävnaden som är rikligt försedd med 
nervvävnad. Man talar om ett punctum nervosum 
som motsvarar det apikala området. Senare kan det 
skapas ett hålrum kring apex som på röntgenbilden 
visar sig som den karakteristiska periapikala radio-
lucensen. 

Symtomen är ofta våldsam, dunkande tandvärk 
som förvärras i liggande ställning eller när huvudet 
böjs framåt. Den proprioceptiva innervationen gör 
det lätt för patienten att lokalisera den tand som 
orsakar smärtan. Kliniskt kan man iaktta rodnad 
och svullnad i omslagsvecket kring tanden. En ab-
scess med tydlig fluktuation kan uppstå med tiden. 
I sällsynta fall kan det förekomma en mycket kraftig 
svullnad i ansiktet. Ögat på den påverkade sidan kan 
täppas igen, vilket beror på obstruktion av det nor-
mala lymfförloppet (lymfödem).
Utan behandling får en akut apikal process ett 
karakteristiskt förlopp:

Den akuta fasen med smärtor och tilltagande 
svullnad på grund av att infektionen (pus) spri-
der sig genom benet till periost.
Våldsamma smärtor när varet pressar på periost 
(subperiostal abscess).
Avtagande smärtor men tilltagande svullnad när 
varet perforerar periost och sprider sig i vävna-
den i antingen lingual eller facial riktning bero-

2.

3.

4.

1.

2.
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ende på placeringen av apices i förhållande till 
muskelfästena.
Smärtorna försvinner i stort sett när infektionen 
får utlopp via en fistel till munhålan eller huden. 
I de flesta fall har dock patienten sökt hjälp dess- 
förinnan.
Behandlingen består oftast i kausal terapi som 

samtidigt är symtomatisk eftersom symtomen snabbt 
avtar. Det gäller ”att få luft” (= syre) till infektionen, 
genom att a) utföra ett endodontiskt ingrepp och 
avlägsna den nekrotiska pulpan, b) göra ett snitt och 
dränera begynnande ansamlingar av var eller c) ex-
trahera tanden. Eftersom infektionen till övervägan-
de del domineras av anaeroba bakterier är tillgången 
till syre vid rotbehandlingen eller incisionen i sig en 
bra komplettering  [7]. Rotfilar kan med fördel dop-
pas i en lösning av 3% H2O2 för att säkerställa tillgång 
till syre under utrensningen av trånga rotkanaler. 

I många fall kan det vara indicerat att ge antibio-
tika: till exempel vid diffus infektion i munbotten, vid  
infektion som är på väg att spridas till regio infratem-
poralis eller orbita samt vid feber, svårigheter att svälja 
och vid trismus.

Penicillin v är förstaval, men det är viktigt att ge 
stora doser (till exempel 1,6 g 3xdagligen i flera dagar) 
eftersom penicillinet har svårt att nå infektionen som 
ofta är inkapslad i käkbenet [8]. Då det ofta är fråga 
om anaeroba infektioner kan metronidazol användas 
(0,5 g 3xdagligen i flera dagar). Det är viktigt att förstå 
att enbart antibiotika inte kan bota patienten. Antibio-
tika ska betraktas som ett komplement till kirurgisk 
behandling där orsaken söks upp och elimineras. Om 
smärtan är kraftig kan man ge analgetika (se föregå-
ende avsnitt).

I samband med rotbehandling, särskilt revision 
av gamla rotfyllningar, uppstår det ibland en för-
sämring av smärtorna. Tillståndet kallas ostitis sicca 
dolorosa och ska betraktas som en nervinflammation, 
en neurit, i området omkring apex. Orsaken kan vara 
att en fil har penetrerat apex (mekanisk neurit) eller 
att vätska vid kraftig spolning med bakteriedödande 
lösningar som klorhexidin, natriumhypoklorit el-
ler kamferfenol pressas ut apikalt (kemisk neurit). 
Det är inte fråga om infektion utan om inflamma-
tion så tillståndet reagerar bra på administration 
av glukokortikosteroider som antingen appliceras 
direkt i kanalen eller injiceras submuköst utanför 
apex av tanden. Man kan med fördel först lägga 
lokalanestesi med ett långtidsverkande lokalanalge-
tikum, till exempel 0,5% bupivacain med adrenalin 
5 mg/ml. Då avbryts smärtbanan under en längre tid 
och det kan minska smärtminnet som aktiveras vid 
kraftiga stimuli under kortare tid [6].

Akut marginal parodontit
Det kan uppstå en akut infektion i en djup ficka på en 
parodontalt involverad tand. Dräneringen koronalt 

4.

försämras genom att avflödet stängs på grund av 
ödem. Kliniskt ses vanligtvis en svullnad i höjd med 
halva rothöjden. Tanden är lös och öm. Vid sonde-
ring i fickan kan var tränga ut. En marginal abscess 
kallas också parulis. 

Behandlingen innebär dränering genom grundligt 
kyrettage längs rotytan eventuellt följt av parodontal 
kirurgi. Det är en fördel att doppa kyretten i 3% 
H2O2 eftersom syre dels dödar anaeroba bakterier 
dels bidrar till den mekaniska rensningen av fickan.

Antibiotika och analgetika kan bli aktuellt [9]. Det 
är emellertid inte tillräckligt dokumenterat att an-
vändning av antibiotika lokalt skulle vara bättre än 
lokal behandling med kyrettage och hygieniska åt-
gärder [9].

Akut nekrotiserande ulcerös gingivit
Tillståndet kännetecknas av kraftiga smärtor från 
gingiva, eroderade papiller och en tydlig foetor ex ore.

Behandlingen består dels av lokala åtgärder som 
rensning av munhålan med en lösning av 0,1% klor-
hexidin och pensling av gingivan med 3% H2O2 på 
vaddpinne dels av systemisk administration av anti-
biotika med metronidazol 250 mgx3 i 5–20 dagar [9].

Akut primär herpetisk gingivostomatit
Tillståndet drabbar oftast mindre barn men även 
yngre vuxna kan angripas. Det bildas sår på samtliga 
slemhinneområden med förhornat epitel i munhålan 
(fast gingiva, tungrygg och hårda gommen). Tillstån-
det är mycket smärtsamt och gör det svårt att dricka 
och äta. Orsaken är en Herpes simplex typ 1-infektion. 
Behandling: att snarast inleda systemisk terapi med 
aciclovirtabletter à 200 mg. Dosen för barn < 2 år är 
½ tablettx5 dagligen i fem dagar och till barn >2 år: 1 
tablettx5 dagligen i fem dagar. Det är viktigt att terapin 
sätts in så snabbt som möjligt i sjukdomsförloppet för 
att få effekt.

Akut perikoronit
Perikoronit uppträder oftast kring den erumperande 
tredje molaren i underkäken men kan principiellt 
uppträda kring vilken frambrytande tand som helst. 
Det är en infektion i området under en tandköttsflik 
som delvis täcker den frambrytande tanden. Här 
samlas matrester, döda celler och bakterier. Infek-
tionen medför ödem av fliken som traumatiseras av  
antagonistens påbitning.

Symtomen är smärta, särskilt vid sammanbitning, 
svullnad, foetor ex ore, pus och i allvarligare fall ab-
scessbildning, nedsatt gapförmåga, sväljningsbesvär 
och feber.

Behandling av lindrigare fall består av spolning med 
0,1 % klorhexidin, eventuellt kirurgiskt avlägsnande 
av tandköttsfliken. Elektrokirurgi är mycket lämpligt 
för detta. I enstaka fall är den bästa behandlingen 
extraktion av antagonisten. I allvarligare fall kan man 
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komplettera behandlingen med värme, analgetika och 
antibiotika. Om en tand med akut perikoronit avlägs-
nas är risken för alveolitis sicca dolorosa stor varför 
man bör ge antibiotika  profylaktiskt en timme före 
operation, till exempel penicillin v 1,6 g eller metro-
nidazol 0,5 g [8].

Om patienten har trismus och det är svårt att kom-
ma åt, kan gapförmågan förbättras genom pnf-tek-
nik (proprioceptiv neuromuskulär fascilitering=gapa 
mot motstånd) eller genom att man lägger en extra-
oral foramen mandibularblockad.

Alveolitis sicca dolorosa
Alveolitis sicca dolorosa (asd) kallas också dry socket, 
ett uttryck som täcker ett av de karakteristiska fynden  
nämligen en tom alveol efter tandextraktion. Orsa-
ken är en upplösning av blodkoaglet på grund av fib-
rinolys [10). Fibrinolysen induceras av en blandning 
av munhålebakterier (primärt anaeroba) och saliv 
(innehåller fibrinolytiska faktorer) [10]. En naturlig 
profylax mot asd går ut på att hålla saliv borta från 
alveolen och begränsa antalet bakterier.

Symtom på asd är tilltagande smärta och obehag 
från en tandextraktionsalveol, oftast distalt i under-
käken, dålig smak och en rutten lukt. Vid spolning 
av alveolen töms den på ruttnande koagel, matres-
ter och bakterier. Resultatet blir en tom alveol med 
mycket känsliga benväggar. Typiskt för en asd som 
utgår från tredjemolarers alveoler i underkäken är 
smärtor till örat på samma sida. Smärtorna beror på 
lokal avgivning av bradykinin, en algogen substans 
[11].

Behandlingen inriktas helt logiskt på att snabbt 
skapa smärtfrihet samt att säkerställa förutsättningar 
för läkning för att undvika senkomplikationer. För-
sta fasen är därför en grundlig rengöring av den 
infekterade, smärtande alveolen efter avlägsnande av 
eventuella suturer.

Alveolen kan spolas med fysiologisk koksaltlös-
ning, 0,1 % klorhexidin eller en ljummen lösning av 
1,5% H2O2 (framställs av lika delar varmt kranvatten 
och 3 % H2O2).

Smärtfrihet kan säkerställas på olika sätt, till exem-
pel genom att packa ned en tamponad fuktad med 
lite eugenol i alveolen. Eugenol är en fenolförening 
som ger en ytlig frätning av blottade nervändar i 
alveolen och medför en snabb lindring av symto-
men. Behandlingen hämmar emellertid normala läk-
ningsprocesser, särskilt om den ges under flera dagar. 
Användningen av eugenol tamponad bör begränsas 
till några få dagar.

Efter borttagning av tamponaden säkerställs sym-
tomfrihet genom upprepad spolning  av den tomma 
alveolen med 1,5 % H2O2. Analgetika peroralt ges 
efter behov. Vid denna behandling ges granulations-
vävnaden längs alveolens väggar bra villkor för fort-
satt läkning [11]. I stället för eugenol används i andra 

länder ”Whitehead’s varnish” som består av benzoin 
10 g, iodoform 10 g, storax 7,5 g, tolubalsam 5 och eter 
till 100 g [12].

  I samband med förekomst av pus bör man ordi-
nera antibiotika och vara observant så att en lokal 
osteomyelit inte utvecklas.

  Det finns olika åtgärder som kan reducera risken 
för en asd [13] till exempel:

rensning av intilliggande tänder från plack 
och tandsten före extraktion,
antibiotika preoperativt en timme före ingreppet 
(1,6 g penicillin v eller 0,5 g metronidazol),
pre- och postoperativ spolning med 0,1 % 
klorhexidin 2xdagligen i en vecka,
grundlig sköljning av alveolen och under periost 
omedelbart postoperativt,
samt att hindra att saliv blandas med blodkoaglet 
i alveolen före sutur.

Akut osteomyelit i käkbenet
Detta är lyckligtvis ett sällsynt tillstånd men kan 
vara ganska våldsamt när det uppträder. Orsaken är 
infektion i benmärgen som utgår från tändernas par-
odontium [14]. Kliniskt ses mycket kraftiga smärtor, 
lossnade tänder, varbildning längs parodontiet, hög 
feber och påverkat allmäntillstånd.

Akut osteomyelit uppträder oftast hos männi- 
skor med nedsatt resistens till exempel i samband 
med immunosuppressiv behandling efter strålterapi 
(osteoradionekros) eller allmänsjukdomar som dia-
betes mellitus. Behandlingen, som oftast genomförs 
på sjukhus, är i första hand stora doser antibiotika; 
effektivt är kombination av clindamycin och genta-
mycin. Sedan måste focus sökas upp och elimineras. 
Behandling av osteoradionekros kompletteras fram-
gångsrikt med syrgasbehandling i tryckkammare.

 
Akuta smärtor från spottkörtlar
När det uppstår akuta smärtor från spottkörtlarna 
är det oftast fråga om obstruktion av salivflödet, till 
exempel på grund av en spottsten. Varje gång patien-
ten avsöndrar saliv (vid måltider) ökar trycket proxi-
malt i relation till obstruktionen, samtidigt som den 
aktuella körteln svullnar. Mellan måltiderna sipprar 
saliven långsamt förbi hindret och symtomen avtar. 
Det är i synnerhet d. submandibularis och gl. subman-
dibularis som drabbas av ”spottstenskolik” [15].

Behandlingen är att avlägsna spottstenen så snabbt 
som möjligt. I kroniska fall uppstår en obstruktiv 
inflammation i spottkörtlarna (sialoadenitis) som 
innebär att körteln i de flesta fall måste avlägsnas.

Akuta smärtor utgående från blodkärl
Den vanligaste orsaken till plötsliga kärlsmärtor är en 
spastisk kontraktion av de cirkulära glatta musklerna 
kring artärer och arterioler. Reaktionen visar sig som 
en plötsligt uppträdande vit fläck i ansiktshuden of-
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tast infraorbitalt efter en tuberinjektion, mer sällan 
perioralt efter en mandibularblockad. Den ischemis-
ka reaktionen uppträder vanligtvis under injektio-
nen. Patienten känner en mycket våldsam brännande 
eller svidande smärta som motsvarar den kutana 
reaktionen. Orsaken är en irritation av kärlet och dess 
sympatiska innervation. En plötslig kontraktion föl-
jer som framkallats antingen av en intravaskulär in-
jektion eller av en sympatiskt medierad reflex utlöst 
av vasokonstriktorinnehållet i lokalanalgesivätskan. 
Kliniskt varar tillståndet i 5–30 minuter.

Den enda behandlingen är att lugna patienten [16].

Akuta smärtor utgående från nerver
Traumatiserad nervvävnad kan orsaka kraftiga smärt-
hugg som ofta uppträder i anfall (neuralgiforma 
smärtor). Dessa kan ses efter käkfrakturer eller ope-
rationer som har medfört nervskador. I samband med 
smärtorna kan det också uppträda känselstörningar 
(anestesi=utan känsel, parestesi=snurrande känsla och 
dysestesi=felkänsel, smärtor vid beröring).

Akuta nervsmärtor kan behandlas med karbama-
zepin (Tegretol® eller Gabapentin®). Om nervsmär-
torna beror på en inflammatorisk process (en neurit) 
kan glukokortikosteroider applicerade lokalt eller 
administrerade systemiskt ofta hjälpa.

I samband med anläggning av en foramen man-
dibular-blockad kan det uppträda karakteristiska 
smärthugg (”blixtar”) i tungan eller underläppen. 
Det beror på en fysisk beröring av n. lingualis res-
pektive n. alveolaris inf. Smärtan är kortvarig men 
ibland kan det i efterhand uppträda en tillfällig kän-
selstörning som beror på en direkt lesion av nerven 
med kanylspetsen.

Konklusion
En vanlig orsak till tandläkarbesök är akuta smärtor.

Det är därför viktigt att tandläkaren har kunskap 
om att identifiera, diagnostisera och behandla dessa. 
Artikeln är en genomgång av akuta smärtor från tän-
der, marginella parodontium, käkbenet, spottkörtlar, 
blodkärl och nerver.

English summary
Acute painful situations in dental practice
Jens Kølsen Petersen 
Tandläkartidningen 2005; 97 (1): 26–31

A frequent cause of dental visits is acute pain. It 
is therefore important that the dentist is able to 
identify, diagnose, and treat the pain conditions. In 
the article, pain arising from teeth, the peridontal 
ligament, the jaw bone, salivary glands, blood ves-
sels, and nerves are discussed.
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