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SAMMANFATTAT Den epidemiologiska 
variabeln TMD-S (temporomandibulär 
dysfunktion och smärta) är ett tillförlitligt 
sätt att fånga upp ungdomar med 
smärta i käksystemet. TMD-smärta är 
vanligare hos flickor, förekomsten ökar 
med stigande ålder och ungdomars 
dagliga liv och livskvalitet påverkas 
märkbart. Behandling med information 
och bettskena kan i många fall ha god 
smärtlindrande effekt.

Forskning och utvecklingsarbete vid Centrum 
för oral rehabilitering, avdelningen för bettfy-
siologi, har varit och är fokuserat på barn och 
ungdomar med smärta och funktionsstörning 
lokaliserade till käksystemet. Forskningen har 
resulterat i två avhandlingar [1, 2]. Barn och 
ungdomar är ett prioriterat vårdområde inom 
folktandvården och forskningsområdet inom 
den här gruppen ser vi som viktigt då ett flertal 
studier har visat att tmd-s är vanligt förekom-
mande bland ungdomar och kan ge negativa 
konsekvenser som sjukfrånvaro och ökad kon-
sumtion av analgetika.

TMD-S
Som en följd av studier i Östergötland [3] inför-
des år 2000 en ny epidemiologisk variabel, tmd-s 
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(temporomandibulär dysfunktion och smärta), 
för att ge möjlighet till screening av smärta i 
käksystemet hos barn och ungdomar. Frågorna 
som ställs till alla 12–19-åringar i samband med 
revisionsundersökningen i folktandvården är: 
n Gör det ont i tinning, ansikte, käke eller käkled 

en gång i veckan eller oftare? 
n Gör det ont när du gapar eller tuggar en gång i 

veckan eller oftare? 
Om en eller båda frågorna besvaras med ja re-
gistreras det i journalen som tmd-s = 1. Besvaras 
frågorna med nej registreras tmd-s = 0. tmd-s 
har i studier utvärderats avseende reliabilitet, 
validitet, prevalens och incidens [4, 5, 6].

Sammanfattningsvis kan sägas att tmd-s har 
visat sig vara ett tillförlitligt sätt att identifiera 
unga individer med smärta i käksystemet. Två 
tredjedelar av ungdomarna önskar professionell 
hjälp. tmd-smärta är vanligare hos flickor än hos 
pojkar och förekomsten ökar med stigande ålder. 
Smärtan visar ett fluktuerande mönster och är i 
de allra flesta fall övergående. En mindre grupp 
har mer återkommande och ihållande besvär 
och av dessa är de allra flesta flickor. 

Konsekvenser av TMD-smärta 
Enstaka studier visar att tmd-smärta får kon-
sekvenser i det dagliga livet och för ungdomars 
livskvalitet. I en fall-kontrollstudie bland 700 
ungdomar 12–19 år, visas att tmd-smärta tycks 
påverka både beteende och psykosociala fakto-
rer i högre grad hos flickor än pojkar [7]. En av 
fyra tog analgetika minst en gång i veckan och 
lika många stannade hemma från skolan minst 

Figur 1. Flicka, 17 år: »När jag 
lade mig på kvällarna ibland, 
värkte det i käken bara för att jag 
hade pratat på dan och ätit och 
tuggat och så där … Det går inte 
att koppla bort det. Det sitter för 
nära hjärnan.« 
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en gång i månaden på grund av tmd-smärta. Två 
tredjedelar önskade få hjälp med sina besvär. 
Frågor avseende käkfunktionen visade att flick-
or med tmd-smärta upplevde betydligt större 
begränsningar jämfört med pojkar.

Fördjupad smärtanalys
Kvalitativa undersökningsmetoder har visat sig 
kunna bidra med djupare förståelse och fördju-
pat individperspektiv på smärtproblematiken 
och är väl beprövade i andra sammanhang. Kro-
nisk orofacial smärta hos vuxna har studerats 
med kvalitativ metodik [8], men inte bland ung-
domar. 

Ett kvalitativt forskningsprojekt har påbörjats 
där 21 ungdomar har intervjuats med huvud-
frågeställningen: Hur är det att leva med tmd-
smärta? Vi hoppas också få belyst vad som styr 
ungdomars vårdefterfrågan. Analysarbetet sker 
enligt en metod som benämns »innehållsanalys« 
och har ett fenomenologiskt perspektiv [9, 10].

Det ungdomarna förmedlat i intervjuer har gi-
vit en fördjupad förståelse för hur tmd-smärtan 
påverkar individ och livskvalitet. Det personliga 
lidandet för den enskilda individen kan vara be-
tydande (figur 1). 

Ungdomar med långvarig och/eller återkom-
mande smärta utgör visserligen en mindre andel 
av alla med tmd-smärta men kan vara presum-
tiva »kroniska-smärt-patienter«. Det är således 
viktigt att vi kan fånga upp ungdomar med våra 
screening-frågor så att de kan få stöd och hjälp 
i tid. Viktigt här är att vara särskilt uppmärk-
sam på flickor eftersom studierna har visat att 
kvinnligt kön tycks ha betydelse för utveckling 
av långvarig smärta.

Behandling 
Övervägande andelen av de ungdomar som rap-
porterar tmd-smärta vill ha hjälp. I en kontrol-
lerad randomiserad studie från Östergötland 
jämfördes tre olika behandlingsmetoder [11]. En 
grupp fick enbart information, i en annan grupp 
kombinerades information med bettskena och 
den tredje gruppen fick information i kombi-
nation med generell avslappningsträning. Re-
sultatet av den studien visade att 60 procent av 
patienterna som behandlades med information 
och bettskena upplevde en minst 50-procentig 
smärtlindring. Detta var en signifikant högre 
andel jämfört med de övriga behandlingsgrup-
perna och resultatet kvarstod vid en 6-månaders 
uppföljning. 

Vid sidan av tmd-smärtan anger många ung-
domar även huvudvärk. Unga individer med 
återkommande spänningshuvudvärk får en god 
smärtlindring av generell avslappningsträning 
[12]. I vår behandlingsstudie svarade en tredje-
del att de upplevde 50 procent smärtlindring. En 
fjärdedel blev bättre av enbart information.

I en pågående behandlingsstudie utvärderas 
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vidare behandlingseffekten av generell avslapp-
ning vid tmd-smärta i ett sammanhang med ett 
mer omfattande terapeutiskt stöd. Avsikten är 
även att kvantitativt utvärdera individens för-
måga att hantera smärta.

Målsättning
Målsättningen med vår forskning är förutom att 
öka vår kliniska kunskap även att skapa måldo-
kument och vårdmodeller för omhändertagande 
av ungdomar med handikappande smärta i käk-
systemet.
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