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Forskning

PATIENTERNA BEHÖVER SYNLIGGÖRAS
Det är av stor betydelse att tandvården har kunskap 
om metoder för att identifiera och behandla patien-
ter med smärta, både för vårdgivare och för drab-
bade individer. Lokala smärttillstånd kan spridas 
och utvecklas till mer utbredda kroniska tillstånd 
som därmed blir mer svårbehandlade. Vår uppfatt-
ning är att det finns ett betydande behov av att syn-
liggöra patienter med ofta återkommande smärta 
och funktionsstörningar i mun, ansikte och käkar. 
Detta ligger också i linje med anvisningarna för god 
tandvård enligt Tandvårdslagen och de Nationella 
riktlinjerna för vuxentandvård 2011.

Folktandvården i Västerbotten införde år 2010, 
som första landsting, tre obligatoriska screening-
frågor om smärta och käkfunktionsstörningar i den 
digitala hälsodeklarationen för samtliga patienter. 
Forskningsprojektet ska dels utifrån dessa data be-
skriva förekomsten av smärta och käkfunktions-
störning i befolkningen enligt screening-frågor-
na, dels utvärdera frågornas validitet, effekt och  
patientnytta [4–6].

MÅLEN MED PROJEKTET
De specifika målen med projektet är att
n beskriva förekomst av frekvent smärta och dys-

funktion i ansikte, käke och käkled hos män och 
kvinnor i olika åldersgrupper baserat på tre scre-
eningfrågor

n bedöma de tre screeningfrågornas validitet i för-
hållande till diagnos för käkfunktionsstörning; 
Temporomandibular Disorder (TMD)

n utvärdera tandläkarens kliniska beslutsprocess 
för patienter med TMD, samt patientens attityd 
och förhållningssätt till symtom och behandling. 

I den kvalitativa delen intervjuas tandläkare och pa-
tienter för att undersöka tandläkarnas beslutspro-
cess avseende dessa patienter. Vidare ska patien-
ters förväntningar, betänkligheter och erfarenheter 
avseende behandling av smärta och käkfunktions-
störningar undersökas genom intervjuer. Forsk-
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Figur I. Förekomst av smärta och/eller funktionsstörning i tinning, ansikte, käke eller käkled 
en gång i veckan eller oftare bland cirka 140 000 individer.

Detta projekt, döpt till VISIO, syftar till att synlig-
göra de som besväras av smärta och funktions-
störning i käksystemet. Preliminära resultat ty-
der på att en betydande andel kvinnor i arbetsför 
ålder har dessa symtom. 

Långvarig värk i mun, ansikte och käkar påverkar 
livskvaliteten negativt [1]. Smärtorna är vanligare 
hos kvinnor än hos män från tonårsperioden fram 
till pensionsåldern. Uppskattat vårdbehov i den 
vuxna befolkningen är 5–15 procent, men spårbar 
behandling inom tandvården görs bara i området 
0,5–1,5 procent [2, 3]. Orsakerna till skillnaden mel-
lan vårdbehov och utförda behandlingar är inte 
kända. Tandvården tycks förbise dessa patienter, 
trots att behandlingsmöjligheterna är goda. Kan-
ske finns det ett könsperspektiv som påverkar dia-
gnostik och behandlingsval. Projektet avser belysa 
den här kunskapsluckan. Vad är skälen till att sym-
tom, som innebär både lidande och nedsatt arbets-
förmåga, inte möts upp av oss i tandvården trots att 
vi har reell kompetens? 
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ningsprojektet ska därmed belysa sätt att identifi era 
patienter med smärta och käkfunktionsstörningar 
och faktorer som påverkar beslutsprocessen, från 
identifi ering till val av behandlingsalternativ. 

PRELIMINÄRA RESULTAT
Data för projektets första delstudie har samlats in 
och analyserats. Under en period av drygt två år 
(2010 till 2012) besvarade nästan 140 000 indivi-
der screeningfrågorna i samband med sin tand-
läkarundersökning (fi gur I). Signifi kant fl er kvin-
nor (5,1 procent) än män (1,7 procent) rapporterade 
frekvent smärta i ansikte, käke eller käkled. Fler 
kvinnor (2,4 procent) rapporterade även frekvent 
smärta vid gapning eller tuggning jämfört med 
män (0,9 procent). Även frekventa låsningar i 
käken var vanligare bland kvinnor (2,4 procent) än 
män (1,2 procent). 

Sammanfattningsvis tyder resultaten på att 
en betydande andel av befolkningen, framför 
allt kvinnor i arbetsför ålder, har symtom som 
indikerar funktionsstörning i käksystemet. Vår 
vision är att VISIO-projektet tillför kunskap om 
kvalitetsindikatorer, diagnostik och beslutspro-
cesser i tandvården samt faktorer som påverkar 
omhändertagandet av patienter med smärta och 
käkfunktionsstörningar.
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Varför började du med detta?
– I grunden älskar jag att lära mig nya saker, 
vilket också är den stora drivkraften. Jag fi ck 
möjlighet att vara med i nätverket för käk-
funktionsforskning i Umeå. Där fi nns en 
öppenhet och nyfi kenhet som jag uppskat-
tar. Tillsammans planerade vi för det forsk-
ningsprojekt som jag nu har startat.

På vilket sätt får din forskning betydelse för 
patienter?
– Vi har döpt projektet till VISIO, som är det 
latinska ordet för vision, eftersom projektet 
avser att synliggöra patienter med smärta 
och funktionsstörningar. Tillgänglig forsk-
ning indikerar att just dessa patienters be-
hov är marginaliserade i tandvården.

På vilket sätt kommer forskningen att få be-
tydelse för dig och din karriär, tror du?
– Jag har alltid valt att följa hjärtat och göra 
det som gör mig lycklig. Att ha roligt längs 
vägen har alltid varit rätt för mig och det är 
exakt det jag har just nu –  det är viktigast för 
mig.

Vad ska du göra när forskarskolan är klar?
– Disputera!

Vilken nytta tror du att du får av det nätverk 
du bygger upp under forskarskolan?
– Vi är en fantastisk sammansättning av per-
sonligheter och kunskaper. Jag är säker på 
att den grund och gemenskap vi har tillsam-
mans kommer att leda både till långsiktig 
vänskap och många möjligheter för fram-
tida samarbete.

Janet Suslick

” I grunden älskar jag att lära 
mig nya saker, vilket också är 
den stora drivkraften. ”

” Uppskattat vårdbehov i den 
vuxna befolkningen är 5–15 
procent, men spårbar behandling 
inom tandvården görs bara i 
området 0,5–1,5 procent.”


