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Behandlingstiden vid
ortognatisk kirurgi kartlagd
SAMMANFATTAT Den totala behandlings
tiden vid ortognatisk kirurgi har kartlagts
i en studie där sju kliniker ingick. Tiden
för preoperativ och total ortodonti var
betydligt kortare på Käkkliniken vid Uni
versitetssjukhuset i Linköping än på de
övriga klinikerna, medan tiden för post
operativ ortodonti var signifikant längre.
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En del patienter med stora bettfel kan inte behandlas med tillfredsställande resultat med enbart ortodonti. Stora bettavvikelser kräver kombinerad ortodontisk och ortognatisk kirurgisk
behandling. Nurminen et al [3] fann att 79 procent
av patienterna upplevde betydlig smärta från den
ortodontiska apparaturen samt att en tredjedel
upplevde den ortodontiska behandlingen som
svårast på grund av behandlingstidens längd.
Målet med vår studie var att
1. utvärdera pre-, post- och total behandlingstid
för ortodonti vid ortognatkirurgisk behandling
2. hitta eventuellt samband mellan den ortodontiska behandlingstiden och faktorer så som
kön, bettfel, antal ordinarie eller akuta besök
samt kliniken där den ortodontiska behandlingen utfördes (Käkkliniken eller utomstående specialistkliniker för ortodonti).
En retrospektiv studie har utförts omfattande
207 av 233 patienter som behandlades med ortognatisk kirurgi på Käkkliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping mellan år 2000 och 2005.
26 patienter exkluderades på grund av syndromdiagnos, eller att ingen ortodonti behövde utföras
eller att en större del av behandlingen inte var ut-
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förd på hemmakliniken. En del patienter har fått
sin ortodontiska behandling (pre- och postope
rativ) vid Käkkliniken (n = 58) och de andra vid
sex utomstående ortodontikliniker (n = 149). 107
av de 207 patienterna var kvinnor (52 procent)
och 100 var män (48 procent). Genomsnittlig ålder vid tiden för operation var 24,2 år (15,8–56,9
år). Tidsåtgång för preoperativ ortodonti räknades från separering inför bandsättning till den
sista justeringen före operation. Postoperativa
ortodontins längd räknades från den första justeringen efter operation till avbandning och den
totala tiden för ortodonti räknades från separering till avbandning.
Medianvärde för den preoperativa ortodontin
var 19,2 (2,4–68,4) månader, för den postoperativa
ortodontin 4,6 (0–18,8) månader och för den totala ortodontin 27,5 (5,9–79,1) månader. Behandlingstidens längd var inte statistiskt signifikant
beroende av kön, diagnos, antal ordinarie eller
akuta besök. Det fanns dock signifikant skillnad
i behandlingstid mellan Käkkliniken och övriga
kliniker. Tid för preoperativ och total ortodonti
var betydligt kortare, medan tid för postoperativ
ortodonti var signifikant längre vid Käkkliniken.
Universitetskliniken hade betydligt mindre antal
ordinarie besök men det fanns ingen signifikant
skillnad i antalet akuta besök mellan de olika klinikgrupperna.
Diskussion
Medianvärde för den totala tiden för ortodontisk
behandling i vår studie var 27,8 månader vilket
stämmer bra överens med resultat från studier
om behandlingstidens längd för konventionell
ortodonti [4, 5, 6]. Tidigare studier har tagit hänsyn till flera faktorer än vår studie som kunde ha
varit av betydelse för behandlingstidens längd
och visat att de enda signifikanta faktorerna var
kliniken där behandlingen utfördes och behandlarens erfarenhet. Därför och för enkelhetens
skull har vi valt att ta hänsyn bara till fyra faktorer: kön, diagnos, antal ordinarie eller akuta besök och klinik där den ortodontiska behandlingen har utförts, vilket är i god överensstämmelse
med resultat från tidigare studie [1, 2]. Även om
skillnaden i behandlingstiden mellan Käkkliniken och de andra ortodontiklinikerna är signifikant är den ändå inte stor, vilket kan förklaras
med en väl fungerande konsultverksamhet som
Käkklinikens ortodontister utför gentemot de
andra ortodontiklinikerna.
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