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Visdomstandskirurgi i underkäken
Preferenser, bedömningar och patientfl öden
Autoreferat

Den 30 september 2005 försvarade tandläkare Rolf Liedholm sin avhandling ”Mandibular third molar
removal. Patient preferences, assessments of oral surgeons and patient fl ows” vid odontologiska fakulteten, 
Malmö högskola. 

Fakultetsopponent var professor Anders Holmlund, Karolinska institutet, Stockholm. Huvudhandledare
har varit docent Kerstin Knutsson. Docent Leif Lysell och professor Madeleine Rohlin har varit bihandledare.
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Operativt avlägsnande av visdomständer i un-

derkäken utgör en stor del av verksamhe-

ten vid landstingens specialistkliniker i käkkirurgi.

Under 1980- och 1990-talen avlägsnades årligen cirka

20–25 000 visdomständer; cirka 60 procent av klini-

kernas totala operationsvolym. Dessutom tillkommer 

ett stort antal operationer av visdomständer som har 

utförts av privata specialister och allmänpraktiserande 

tandläkare.

Mot den bakgrunden har målsättningen varit att:

1.  Studera patienternas preferenser för möjliga kon-

sekvenser efter en operation jämfört med att man 

avstår från operation; det vill säga att visdoms-

tanden får sitta kvar.

2.  Jämföra patienternas preferenser i två olika län-

der; Sverige och Wales. 

3.  Studera käkkirurgers bedömning av indikatio-

nens styrka för tänder (med och utan sjukdom) 

som ska avlägsnas operativt. 

4.  Beskriva och analysera fl ödesvägar i vårdproces-

sen för patienter som remitterats till käkkirur-

giska specialistenheter för operativt avlägsnande 

av visdomständer.

Delarbete i
I en population patienter från södra sjukvårdsregio-

nen undersöktes patienternas val mellan de konse-

kvenser som kan uppstå efter ett operativt avlägs-

nande av en visdomstand i underkäken jämfört med 

konsekvenserna om tanden fi ck vara kvar.

Med metoden mau, multi-attribute utility, kan 

man få ett kvantitativt värde på individernas prefe-

renser när de hamnar i en valsituation där de har ett 

fl ertal faktorer att ta hänsyn till när de ska fatta sitt 

beslut. Metoden tillämpas i tre steg och bygger på 

att data från de två första stegen används för att i det 

tredje steget beräkna varje patients preferensvärde 

med hjälp av en matematisk formel.

Antalet patienter i de olika stegen var 30, 78 re-

spektive 55. Det första steget bestod av intervjuer med 

patienter för att få fram så kallade domäner; områden 

i livet som patienterna ansåg vara viktiga. I steg två 

viktade patienterna domänerna i angelägenhetsgrad 

genom att fördela en bestämd mängd poäng; högst 

poäng gavs till den domän som de ansåg viktigast 

och lägre poäng till en mindre viktig domän. Därefter 

skedde en viktning inom varje domän. Med hjälp av 

vas (visual analogue scale, där 0 representerar mycket 

svag påverkan och 100 mycket stark påverkan) fi ck 

patienterna värdera graden av olika hälsotillstånds 

påverkan på simulerade situationer som kallades vig-
netter. Exempel på hälsotillstånd som patienterna fi ck 

värdera var: ”Jag mår ganska bra. Jag oroar mig inte för 
min hälsa” och ”Jag mår inte särskilt bra. Jag oroar mig 
lite för min hälsa”.

I det sista steget i mau sker en rangordning av 

vignetter, där en vignette är en simulerad situation 

som beskriver tänkbara konsekvenser av att ta bort 

visdomstanden i underkäken alternativt att låta den 

vara kvar. När man konstruerar vignetter strävar 

man efter en så bred variation som möjligt av tänkba-

ra konsekvenser, exempelvis: ”Efter att tanden tagits 
bort har du svår värk, som håller dig vaken under fl era 
nätter” och ”En tand bryter fram längst bak i munnen. 
Ungefär var sjätte vecka får du några dagars värk sam-
tidigt som slemhinnan runt tanden känns svullen”.

Resultatet gjorde att man kunde identifi era och
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rangordna fem domäner i angelägenhetsgrad:

•  hemförhållanden och socialt liv,

•  allmänt hälsotillstånd och välbefi nnande,

•  arbete eller studier,

•  oral hälsa, samt

•  utseende.

Den vignette som bedömdes ha minst infl ytande 

på patientens liv var: ”Röntgen utförs för att se om det 
fi nns någon visdomstand. Tandläkaren berättar att det 
fi nns en visdomstand som omges av en vätskefylld säck 
och att tanden därför måste tas bort”. Den vignette 

som bedömdes ha mest infl ytande på patientens liv 

var: ”Efter att tanden tagits bort berättar kirurgen för 
dig att underkäken är bruten och att du måste ha kä-
karna sammanbundna under cirka 4 veckor”.

Sammanfattningsvis visade resultatet att patien-

terna generellt sett föredrar de konsekvenser som 

kan inträffa om visdomstanden får vara kvar jämfört 

med de konsekvenser som kan inträffa om visdoms-

tanden tas bort. 

Delarbete ii
Studien genomfördes i samarbete med en forskar-

grupp från Cardiff, Wales. Resultaten i delarbete i 
från Sverige jämfördes med resultat från en mot-

svarande studie gjord i Wales. Antalet patienter som 

deltog i de olika stegen var 77, 100 respektive 100. 

Samma domäner som i Sverige identifi erades, dock 

med smärre variation i rangordning. Den vignette 

som bedömdes ha minst infl ytande på patientens 

liv i Wales var: ”Du märker att Dina framtänders 
utseende i underkäken har ändrats något. De verkar 
mer sammanpressade än tidigare”. Den vignette som 

bedömdes ha mest infl ytande på patientens liv var 

samma som i den svenska undersökningen.

Både i Sverige och i Wales föredrog patienterna de 

konsekvenser som kunde inträffa om visdomstanden 

fi ck vara kvar jämfört med de konsekvenser som 

kunde inträffa om den togs bort. 

Delarbete iii
I delarbete iii bedömdes 666 patienter som remitte-

rats för avlägsnande av en visdomstand i underkäken 

vid sju käkkirurgiska kliniker i södra sjukvårdsre-

gionen. Patienternas ålder, tändernas läge, täcknings-

grad och antalet sjukdomstillstånd i anslutning till 

respektive tand registrerades. vas användes för att 

skatta styrkan på indikationen för ingreppet (0 indi-

kerade mycket svag indikation och 100 mycket stark 

indikation för en planerad operation). 

För 18 procent av tänderna registrerades ingen 

sjukdom utan tanden togs bort i förebyggande syfte. 

Av de registrerade faktorerna var det endast patien-

tens ålder som påverkade styrkan på indikationen för 

att avlägsna tanden i förebyggande syfte. Indikatio-

nen var högst i de yngre åldersgrupperna.

Delarbete iv
I den fjärde studien följdes det faktiska förloppet i 

vårdprocessen för 361 patienter vid fyra käkkirur-

giska specialistenheter i södra sjukvårdsregionen. 

Patienterna var remitterade för operation av en vis-

domstand i underkäken. Olika patientfl öden iden-

tifi erades som beskrev antalet patientbesök och vad 

som utfördes vid besöket; från remissmottagande 

till operation. Åtta olika patientfl öden kunde iden-

tifi eras. Antalet patientbesök varierade mellan ett 

och tre. För majoriteten av patienterna, 61 procent, 

bedömdes den röntgenundersökning som bifogades 

remissen vara otillräcklig som underlag för opera-

tionen. För drygt 10 procent av patienterna gjordes 

en kompletterande röntgenundersökning på en spe-

cialistklinik för odontologisk röntgen. Resterande 

kompletterande röntgenundersökningar utfördes på 

den käkkirurgiska kliniken. Behovet av komplette-

rande röntgenundersökning hade med få undantag 

ingen påverkan på antalet besök för den planerade 

operationen.

Konklusion
Resultaten i avhandlingen visar att:

•  Patienter föredrar de konsekvenser som kan

inträffa om visdomstanden får vara kvar jämfört 

med de konsekvenser som kan inträffa vid ett

operativt avlägsnande av visdomstanden.

 •  Patienters behandlingspreferenser är stabila i 

jämförelse mellan två olika länder som tycks ha 

olika kulturer och ekonomiska system.

•  Behandlingsbeslut som fattats av patienter visar

mindre variation än behandlingsbeslut som fat-

tats av kliniker.

•  Olika patientfl öden kan påverka kostnadseffek-

tiviteten.
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Avhandlingen består av fyra delarbeten där Rolf 

Liedholm undersökt hur patienten värderar olika 

givna utfall sedan visdomstanden i underkäken tagits 

bort, om det fi nns skillnader mellan patienters be-

dömningar i Sverige och Wales, käkkirurgers indika-

tioner för visdomstandskirurgi samt avslutningsvis 

patientfl ödet vid fyra käkkirurgiska kliniker.

I det första arbetet har en metod ”multi-attribute 

utility”, mau, använts för att mäta patientens värde-

ring av erfarenhetsbaserade utfall efter en operativ 

extraktion av visdomstanden i underkäken . 

mau beskrevs redan 1982 av Torrance och användes 

för att beskriva hälsostatus i populationer. I dag fi nns 

det fl era metoder för att mäta patientens värdering 

av behandling. Var och en av dessa har sina fördelar 

och nackdelar. 

Vad som gör detta arbete intressant är applikatio-

nen på visdomstandskirurgi. Vi vet från tidigare stu-

dier att antalet visdomständer som opereras bort 

på profylaktiska indikationer är ganska stort. Den 

profylaktiska inställningen ifrågasätts dock allt mer. 

Det är därför mycket viktigt att just mäta patientens 

värdering av ett tänkt utfallsscenario. 

Resultaten i den första studien visade att patienter-

na upplevde att ett operativt borttagande var värre än 

om tanden fi ck vara kvar med de risker detta innebar. 

Det fi nns även andra intressanta  resultat som till ex-

empel att patienterna upplevde den orala komforten 

och utseendet som minst störande efter en planerad 

operation. Det sociala livet, den generella hälsan och 

arbetet värderades klart högre. Detta resultat och 

även andra svar på konstruerade så kallade vignetter 

ledde till en intressant diskussion mellan opponent 

och respondent om betydelsen av hur frågan är for-

mulerad. 

Kanske är det just detta som är den lilla svagheten 

med metoden; att vi inte har någon jämförande stan-

dardmetod? Vi har också svårt att veta hur specifi k 

metoden är för munhälsa jämfört med den generella 

hälsan.

Delarbete två jämför med samma metod och fråge-

ställning som i delarbete ett patienternas uppfattning 

i Sverige och Wales. Det visade sig att såväl svenska 

som walesiska patienter föredrog att låta visdoms-

tanden vara kvar. Utseendepåverkan efter operation 

var viktigare för patienterna i Wales.

I delarbete tre undersöktes käkkirurgernas indi-

kationer för visdomstandskirurgi. Knappt 20 pro-

cent av visdomständerna i underkäken avlägsnades 

profylaktiskt. Intressant var att notera att även några 

tänder med 0 indikation (på en vas-skala från 0 till 
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•

100) hade tagits bort profylaktiskt. Detta märkliga re-

sultat föranledde en diskussion om kirurgen saknade 

omdöme eller om vas-skalans ändpunkter var för 

vagt formulerade. I studien användes ändpunkterna 

”svagast” för 0 och ”starkast” för 100 vilket sannolikt 

förklarade fenomenet. Ändpunkterna ”ingen indika-

tion” och 100-procentig indikation hade säkert gett 

ett annat utfall. Arbetet visade dock att käkkirurgerna 

angav klart lägre indikationsvärden för profylaktiskt 

borttagande jämfört med att ta bort visdomstän-

der med patologisk förändring. Resultatet visar på 

ett mer restriktivt förhållningssätt till profylaktiskt 

borttagande jämfört med tidigare studier.

I det avslutande delarbetet har patientfl ödet vid fyra 

käkkirurgiska kliniker studerats. Resultaten visar att 

det fi nns variationer mellan de kliniker som stu-

derades. Vid en av klinikerna tillämpades ”one-day 

surgery”, det vill säga att patienterna undersöktes och 

opererades vid samma tillfälle. Detta förfarande har 

också framgångsrikt prövats i till exempel usa. 

De röntgenbilder som följde med remissen till 

visdomstandskirurgi fi ck kompletteras i 61 procent 

av fallen.

Som opponent anser jag att en hälsoekonomisk 

del skulle ha givit arbetet en större tyngd vilket också 

visar sig vara på gång. Avhandlingen pekar därmed 

framåt mot nya intressanta studier inom området.

Rolf Liedholms avhandlingsarbete ställer patien-

ten i fokus och skärskådar kirurgernas skäl för att 

operera och styra patientfl ödet. Avhandlingen är ett 

mycket fi nt pionjärarbete inom käkkirurgins om-

råde. Jag är övertygad om att vi kommer att få se mer 

av denna typ av studier i framtiden. ●●
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