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SAMMANFATTAT Kan sömnregistrering 
ha någon relevans för akademiska 
landvinningar inom odontologin? Ja, 
absolut! Det finns många exempel på 
att den »ansvarsgräns« man dragit i 
munhålan mellan tand- och sjukvård 
försvårar såväl vetenskaplig utveckling 
som klinisk utredning och behandling.  
Ett ökat samarbete över »gränsen« gagnar 
såväl patienter som tandläkare och läkare.  

Sedan början av 1990-talet har tandläkare i Sve-
rige, bland annat i Örebro, bidragit i behand-
lingen av patienter med Obstruktivt SömnAp-
néSyndrom (osas). Diagnosen definieras enligt 
American Academy of Sleep Medicine [1] som 
upprepade episoder av partiell eller fullständig 
övre luftvägsobstruktion under sömn, vilket re-
sulterar i en reduktion eller totalt stopp (apné) 
av luftflödet trots fortsatt andningsarbete. Detta 
medför en nedgång i syresättning som i sin tur or-
sakar arousals (uppvakningar under natten) samt 
symtom dagtid i form av sömnighet och koncen-
trationssvårigheter. Utan behandling fö religger 
en ökad risk för trafikolyckor, hjärt-kärlsjuk dom-
ar och för tidig död [2]. Diagnosen ställs utifrån 
anamnes, medicinsk undersökning och sömnre-
gistrering.

Sömnapnésyndrom är vanligast hos medel-
ålders män och kvinnor, men kan även drabba 
barn. Små barn som snarkar mycket löper risk 
att drabbas av tillväxthämning på grund av 
sömnbrist och kirurgisk behandling med bort-
tagande/reducerande av tonsiller och/eller ade-
noid bör övervägas. Ett samband har påvisats 
mellan obstruktivt sömnapnésyndrom hos barn 
och enures [3, 4] och där finns indikationer på 
att behandling med ortodontisk suturvidgning 
kan vara gynnsam. Fortsatta studier för att när-
mare belysa detta pågår, och sömnregistrering 
ingår som en nödvändig del i utvärderingen av 
behandlingseffekten.

Vad ser man vid en sömnregistrering?
Vi har i dag möjlighet att utföra en mängd olika 
undersökningar avsedda att diagnostisera olika 
typer av sömnsjukdomar eller störningar i dygns-
rytmregleringen. Vi kan fastställa huruvida en 

Gränslös sömnforskning  
gagnar odontologin

person som går i sömnen gör det på grund av äkta 
sömngångeri, vilket då vanligtvis går över av sig 
självt, eller om det beror på sjukdom som kräver 
särskild behandling. Vi kan se om en person med 
nattlig bruxism också har nedsatt sömnkvalitet. 
Den vanligaste typen av sömnstörning kallas in-
somni (svårigheter att somna och/eller bibehålla 
sömn) och beror på exo- eller endogena störfak-
torer, vilka ofta kan identifieras vid en sömnre-
gistrering.

Den mest omfattande typen av sömn re gi-
stre ring är polysomnografi vilken, som namnet 
anger, grafiskt beskriver ett flertal parametrar, 
såsom eeg (elektroencefalogram)-aktivitet, mus -
kelaktivitet, ögonrörelser, ekg, andningsrörelser, 
luftflöde i näsa och mun, syremättnad i blodet 
samt ljud och kroppsläge under sömn. I allmän-
het finns också möjlighet till videoinspelning. För 
en sömnanalys, innefattande om och hur någon 
sovit, krävs ett eeg med minst två bipolära avled-
ningar, ett hak-emg (elektromyogram) och ögon-
muskelelektroder. Då kan man sekund för sekund 
se om någon sover eller är vaken och även avgöra 
vilket sömnstadium som föreligger, drömsömn 
eller inte. Man ser då också om specifika faktorer 
stör sömnrytmen, såsom snarkningar, andnings-
uppehåll, minskad syremättnad, muskelkontrak-
tioner, hjärtarytmi eller annat som fångas av de 
elektroder som applicerats. Man kan upprätta ett 
hypnogram, en grafisk beskrivning av sömnen, 
där man ser huruvida det föreligger en förändrad 
sömnarkitektur tydande på påverkad sömnkvali-
tet. 

Vi vet i dag att sömnbesvär och därtill rela-
terade symtom eller sjukdomar oftast beror på 
en nedsatt sömnkvalitet medan sömnmängden 
är av sekundärt intresse. En sömnsjukdom kan 
dock yttra sig som behov av ökad mängd sömn, 
till exempel vid sömnapnésyndrom. Många av 
dessa patienter upplever inte sällan att de har en 
mycket god sömn eftersom de kan somna i alla 
möjliga situationer, till exempel på bussen eller 
framför teven, och ändå sova nätterna igenom. 
Här försöker hjärnan att kompensera den ned-
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»Ingen annan vårdpersonal träffar så 
många friska personer regelbundet, 
vilket ger oss tandläkare en unik möj-
lighet att … hitta patienter i behov av 
ytterligare utredning.«
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satta sömnkvaliteten med ökad sömnkvantitet.
Under de senaste 15 åren har betydelsefulla 

upptäckter gjorts rörande hjärnans reglering av 
sömn och vakenhet. Vi har också kommit till in-
sikt om att sömnen är en mycket viktig del av li-
vet, inte alls som att »stänga av en strömbrytare«. 
Sömnen utgör den anabola, uppbyggande delen 
medan vakenheten i mångt och mycket står för 
katabolismen, nedbrytningen. Förändringar av 
sömnen får därför stora konsekvenser för vår 
hälsa och vårt välbefinnande.

Vad kan tandläkaren göra?
Ingen annan vårdpersonal träffar så många fris-
ka personer regelbundet, vilket ger oss tandlä-
kare en unik möjlighet att, genom att ställa enkla 
anamnestiska frågor, hitta patienter i behov av 
ytterligare utredning. Exempel på bra frågor är: 
Snarkar du? Har du andningsuppehåll? Är du 
trött när du vaknar/ känner dig dåligt utvilad? 
Har du svårt att hålla dig vaken vid bilkörning? 
Vid jakande svar på dessa frågor finns skäl att 
remittera patienten till distriktsläkare för medi-
cinsk anamnes och eventuell vidareremittering 
för sömnutredning. Diagnosen är a och o. Ingen 
ska ges snarkbehandling utan diagnos! Det medi-
cinska ansvaret är hos läkarna. Vi tandläkare kan 

bidra med ett av behandlingsalternativen.
Efter en pilotundersökning 1995 [5] togs ett 

politiskt beslut inom landstinget i Örebro län att 
klassa »snarkskenan« som «medicinskt behand-
lingshjälpmedel«, vilket, utöver besöksavgift 
enligt sjukvårdstaxan, gjorde den kostnadsfri 
för patienten. I samarbete med sömnenheten, 
usö behandlades och utvärderades, under åren 
1996–1998, 77 konsekutiva patienter. Behand-
lingseffekter och bieffekter i ett 2-årsperspektiv 
har redovisats i avhandlingen »A Mandibular 
Protruding Device in Obstructive Sleep Apnea 
and Snoring« [6]. 

Vad krävs av skenan?
En apnéskena är en mandibelframdragande ap-
paratur, det vill säga den bibehåller mandibeln i 
ett protruderat läge under sömn, och på det sättet 
öppnas luftvägarna. Vid val av skena tas hänsyn 
till tandstatus, bettförhållanden och protrusions-
förmåga. Hårda skenor (varmpolymeriserad me-
tylmetakrylat) är den vanligaste skenan på ap-
némottagningen i Örebro men i vissa fall kan en 
mjuk skena (Elastomer), vara mera lämpad [7]. 
Dessa båda typer benämner man som monobloc-
skenor (gjorda i ett stycke). Framflyttningsgra-
den har sedan tidigare föreslagits till 75 procent 

Forskning
pågår:
Örebro

Den mest omfattande typen av sömnregistrering är polysomnografi. EEG (elektroencefalogram)-aktivitet, 
muskelaktivitet, ögonrörelser, EKG, andningsrörelser, luftflöde i näsa och mun, syremättnad i blodet samt 
ljud och kroppsläge registreras. Det finns också möjlighet till videoinspelning. 
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av individens maximala protrusionsförmåga [8], 
vilket kan vara en bra tumregel men variationer 
förekommer mot bakgrund av diagnosens all-
varlighetsgrad, body mass index (bmi) och krag-
mått. I vissa fall kan en delad skena (bibloc) vara 
mera lämplig. Fördelen är att patienten då får en 
viss rörlighet i käken samt att framskjutningen av 
underkäken kan ökas successivt. 

Hur vet man om behandlingen  
med apnéskena är framgångsrik?
Uppföljning av behandlingsresultat sker såväl 
subjektivt med frågeformulär till patienten och 
dennes partner som, vilket är nödvändigt, med 
en ny sömnregistrering med skenan på plats. Den 
genomförda avhandlingen [6] visade att cirka tio 
procent av patienterna överskattade behand-
lingseffekten och bedömde sig som friskare än de 
faktiskt var. I Örebro har vi valt att följa patien-
terna vid folktandvårdens apnémottagning vart-
annat år med kontroll av såväl bettet som apné-
skenan. Vi har bedömt att denna regelbundenhet 
gör att sjukvården kan minska sina medicinska 
kontroller och i stället invänta signaler från tand-
läkaren om behandlingen inte fungerar. 

Ortodontisk gomvidgning  
av barn med sängvätning
Det är inte ovanligt att barn i förskoleåldern då 
och då kissar i sängen medan de sover. Barn mås-
te ofta nå cirka fem års ålder innan de kan kon-
trollera urinblåsan. I dag används termen enures 
enbart för att beteckna sängvätning (nocturnal 
enuresis), det vill säga miktion i sängen under 
sömn hos barn över fem års ålder. Urinläckage 
hos barn dagtid, eller dag och natt, betecknas 
urininkontinens [9]. 

Sängvätning förekommer nästan lika ofta som 
astma hos skolbarn och hör därför till de vanli-
gaste kroniska medicinska problemen hos barn 
[9]. Prevalensen är 10–15 procent hos femåringar 
och sjunker sedan gradvis till 7–8 procent hos 
tioåringar men kan även kvarstå hos 0,5–2 pro-
cent av i övrigt friska vuxna individer [10]. Det är 
lika vanligt i alla kulturer och samhällsgrupper 
och både pojkar och flickor är drabbade (pojkar 
något oftare). Etiologin bakom de flesta fall av 
sängvätning är fortfarande ofullständigt känd 
och orsaken till att barnet inte vaknar när blå-
san är full är oklar. Sängvätningen kan ske i alla 
sömnstadier. 

Den normalt förekommande sänkningen av 
urinproduktionen under sömn uteblir, ofta på 
grund av otillräcklig insöndring av antidiuretiskt 
hormon (adh, vasopressin). Detta resulterar i po-
lyuri, det vill säga en nattlig urinproduktion som 
överstiger funktionell blåskapacitet. Det är hu-
vudorsak till enuresen hos knappt 2/3 av sängvä-
tare. Om patienten vaknar av sitt miktionsbehov, 
går upp ur sängen och tömmer blåsan på toalet-
ten, talar man om nocturi. Detta tillstånd är lika 

vanligt i skolåldern som enures, vilket talar för 
att minskningen av den nattliga urinproduktio-
nen samt fullständig hämning av blåsmuskula-
turen under sömn är mekanismer som utvecklas 
långsamt hos upp till 20 procent av barnpopu-
lationen. Det som skiljer enures och nocturi är 
alltså om barnet vaknar av sitt miktionsbehov el-
ler inte [9].

Sängvätning är i flertalet fall ärftligt betingad. 
Om båda föräldrarna varit sängvätare är risken 
75 procent att barnen också får enures. Om en-
dast den ena föräldern haft enures är risken 
44 procent. Det finns troligen en mångfald ge-
netiska mekanismer som i varierande grad kan 
inverka på nattlig urinproduktion, blåsfunktion 
respektive uppvaknande [9]. Obstruktion i de 
övre luftvägarna räknas också som en av många 
faktorer som bidrar till enures och kan teoretiskt 
bidra till en reducering av syremättnadsgraden i 
blodet. Detta kan i sin tur orsaka en minskning 
av adh-insöndringen (antidiuretiskt hormon) 
i hjärnan. Dessutom skulle de ideliga uppvak-
ningssignalerna som luftvägsobstruktionen ut-
gör kunna leda till paradoxalt höga väcknings-
trösklar genom att nervsystemet högprioriterar 
sammanhängande sömn.

Sedan 1993 har över 2 000 patienter fått snarkskena 
genom specialisttandvården i Örebro län.
– Skenan har gett mig mycket stora vinster i var-
dagssituationer, både personligt och socialt, säger 
Sven-Erik som tycker att det är fantastiskt att en 
skena som – i hans fall – skjuter fram underkäken 
sju millimeter kan ha en sådan effekt.
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Den specifika enuresbehandlingen står på två 
ben: enuresalarmbehandling (hjälper barnet 
att vakna) respektive antidiuretisk medikation 
[9]. Det finns dock barn som inte svarar på nå-
gon av dessa konventionella behandlingar. I en 
behandlingsstudie med suturvidgning, så kallad 
rme (Rapid Maxillary Expansion), av barn med 
bettfel och dessutom övre luftvägsobstruktion 
observerades, som bifynd, att några av dessa barn 
som tidigare haft enures blev av med besvären 
några veckor efter expansionsbehandlingen [11]. 
Behandlingseffekten av suturvidgning på enures 
får stöd i flera prospektiva studier [12–14]. 

Effekten av rme kan teoretiskt vara kopplad 
till förbättrad andning efter behandlingen som 
medför ökad syremättnad (pO2) i blodet. Det 
kan även spekuleras kring placeboeffekten av 
rme då patienter med denna apparatur i munnen 
kan tänkas sova ytligare. Inga tidigare studier har 
mätt syremättnadsgrad eller studerat sömnkva-
liteten före och efter rme-behandling hos barn 
med enures. I Örebro inleds nu, i samarbete med 
bland annat sömnenheten vid Universitetssjuk-
huset, Örebro (usö), en studie som prospektivt 
kommer att följa barn med sängvätningsproble-
matik från Örebro, Värmland, Västmanland och 
Uppsala, innan, under och ett år efter behandling 
med ortodontisk suturvidgning (rme). Studien 
syftar till att undersöka om expansion av överkä-
ken har någon inverkan på frekvensen av säng-
vätning, samt huruvida detta kan associeras till 
bättre syreupptagning och/eller bättre sömnkva-
litet.

Studiens betydelse
Modern forskning har visat att självkänslan är 
signifikant lägre hos barn med enures samt att 
restriktioner förekommer i deras sociala aktivi-
teter. Efter framgångsrik behandling sover bar-
nen torrt och deras självkänsla normaliseras [15]. 
Socialt innebär enures hos 10–12-åriga barn ofta 
att de inte kan sova över hos kamrater eller till 

exempel far- och morföräldrar. Barn som kissar i 
sängen nästan varje natt har ibland rutiner med 
väckning flera gånger under natten, restriktioner 
att dricka efter klockan 17, speciella sängkläder 
etc. Kan behandling med ortodontisk suturvidg-
ning bli en del i behandlingsarsenalen för enures 
hos barn är det ett värdefullt tillskott som ytter-
ligare markerar nödvändigheten av samverkan 
mellan odontologi och medicin. 

Framtid för odontologisk sömnmedicin?
Eftersom snarkning och sömnapné är en folk-
sjukdom kommer patienttillströmningen att 
fortsätta. Det kommer att behövas fler tandläkare 
med kunnighet i ämnet. Önskvärt är att kunskap 
i snarkning och sömnapné ingår i grundutbild-
ningen men också som en naturlig del i spe-
cialistutbildningar inom till exempel ortodonti, 
bettfysiologi och protetik.

I Sverige har vi, till skillnad från övriga värl-
den, eftersträvat att intresserade tandläkare en-
gagerar sig i den medicinska sammanslutningen 
Svensk Förening för Sömnforskning och Sömn-
medicin (sfss). Den behandling vi som tandläka-
re utför sker på uppdrag från medicinskt ansva-
riga läkare. Såväl vuxenläkare som barnläkare 
kan vara aktuella samarbetspartners.

»Kan behandling med ortodontisk suturvidgning bli 
en del i behandlings arsenalen för enures hos barn är 
det ett värdefullt tillskott som ytterligare markerar 
nödvändigheten av samverkan mellan odontologi och 
medicin.«

»Önskvärt är att kunskap i snarkning och sömnapné 
ingår i grundutbildningen men också som en naturlig 
del i specialistutbildningar inom till exempel ortodonti, 
bettfysiologi och protetik.«


