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Forskning

I detta projekt undersöks den smärtlindrande 
effekten av preoperativt administrerad analge
tika under och efter oralkirurgiska ingrepp ut
för da på barn och ungdomar. I projektet ska 
även en praxisundersökning genomföras bland 
all mäntandläkare och pedodontister. 

TANDVÅRDSRELATERAD SMÄRTA 
– PREVALENS OCH EFFEKTER
Smärta under tandbehandling är en av de viktigas-
te orsakerna till uppkomsten av tandvårdsrädsla 
(Dental Fear/Anxiety, DFA) och behandlingssvå-
righeter (Behavior Management Problems, BMP) 
hos barn och ungdomar [1]. Detta kan utgöra hin-
der för tandvård, orsaka lidande för patienten samt 
leda till såväl dålig munhälsa som stora kostnader 
för tandvården. DFA och BMP förekommer hos  
cirka 9 procent [2] och är den främsta orsaken till 
att barn och ungdomar remitteras till specialist 
inom pedodonti [3]. Det är således viktigt att finna 

sätt att förhindra eller lindra smärta under och ef-
ter tandbehandling. 

Ett vanligt förekommande moment inom barn- 
och ungdomstandvården som kan orsaka smärta är 
tandextraktion. Eftersom extraktion är ett vanligt 
och potentiellt smärtsamt ingrepp utgör behand-
lingen en lämplig modell för att studera smärta och 
smärtbehandling i barntandvården. Trots detta har 
endast ett fåtal studier undersökt förekomsten av 
postoperativ smärta efter tandextraktion på barn. 
I en studie där barn i åldrarna 2–17 år fick självrap-
portera smärta efter extraktion var förekomsten 38 
procent. I en annan studie var prevalensen smärta 
44 procent hos barn i åldrarna 2–15 år. 

Smärta definieras som ”en obehaglig sensorisk 
och/eller känslomässig upplevelse förenad med 
vävnadsskada eller hotande vävnadsskada, eller 
beskriven i termer av sådan” [4]. Att förebygga 
procedursmärta (som uppkommer vid bland annat 
tandbehandling) hos barn och ungdomar är viktigt 
utifrån perspektivet att smärtförståelsen etableras 
hos den unga individen. Detta ligger till grund för hur 
individen kommer att uppleva smärta i framtiden. 

FÖREBYGGANDE AV SMÄRTA 
En Cochrane-rapport [1] fann, baserat på fem ori-
ginalartiklar, att det vetenskapliga beviset för pre-
operativt administrerad analgetika till barn och 
ungdomar före tandbehandling i syfte att modu-
lera postoperativ smärta är otillräckligt. SBU har 
identifierat en kunskapslucka då det vetenskapliga 
underlaget är otillräckligt för att avgöra effekten av 
preoperativt administrerad analgetika till barn och 
ungdomar inför oralkirurgiska ingrepp [5]. 

Smärta  
– kan den förebyggas?
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Varför började du med detta?
– Det fi nns olika anledningar. Jag vill till 
exempel fortsätta att utvecklas i min 
yrkesroll på fakulteten i Malmö. Jag tycker 
också att det är en stimulerande utmaning 
och jag vill fördjupa mig och bidra med 
ökad kunskap inom mitt område.

På vilket sätt får din forskning betydelse 
för patienter?
– Om vi i projektet kan visa på en smärt-
lindrande eff ekt av tidigt insatt analge-
tika vid tandbehandling kan detta i för-
längningen ge positiva eff ekter vad gäller 
minskad förekomst av tandvårdsrädsla. 
Det ger bättre möjligheter för bra mun-
hälsa och ökar patienternas livskvalitet.

På vilket sätt kommer forskningen att få 
betydelse för dig och din karriär, tror du?
– Förhoppningsvis leder forskningen till 
att nya dörrar öppnas. För att kunna ut-
vecklas inom min yrkesroll inom fakul-
teten är det viktigt att jag får inblick i hur 
forskning fungerar och själv kan arbeta 
med det.

Vad ska du göra när forskarskolan är klar?
– Jag kommer att fortsätta med mitt forsk-
ningsprojekt och arbetet som övertand-
läkare på pedodontiavdelningen. Det är 
en optimal kombination mellan forskning, 
undervisning och eget patientarbete.
 
Vilken nytta tror du att du får av det nät-
verk du bygger upp under forskarskolan? 
– Jag tror att jag kommer att ha stor nyt-
ta av nätverket. Det fi nns en enorm kun-
skapsbredd och kompetens i gruppen. Det 
ger säkerligen möjlighet till forsknings-
samarbeten framöver. Det är bra att vi är 
en grupp som går igenom samma saker så 
att vi kan bolla våra tankar och fundering-
ar mellan varandra.

Janet Suslick
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” … jag vill för
djupa mig och 
bidra med ökad 
kunskap inom 
mitt område.”

Preoperativt administrerad analgetika (exempel-
vis paracetamol eller ibuprofen) kan fungera som ett 
komplement till lokalanestesi, då den förstnämnda 
potentiellt skulle kunna reducera smärta under och 
efter ingreppet genom att signalerna i ryggmärgen 
modifi eras som ett resultat av minskad signalsub-
stansproduktion i dorsala bakhornet [1].

ANVÄNDNING OCH EFFEKT 
AV PREOPERATIV ANALGETIKA 
Aktuellt forskningsprojekt ska 
� utvärdera nuvarande användning av preopera-

tivt administrerad analgetika 
� undersöka preoperativ analgetikas effekt på 

smärtbilden under och efter tandextraktion. 
Ibland rekommenderar tandläkaren patienten 

att ta analgetika främst efter behandlingen för att 
minska riskerna för smärta, men det saknas en 
ve der ta gen behandlingsstrategi för detta. Det fi nns 
således ett stort behov av metodologiska studier. Om 
positivt resultat erhålls (minskad smärtförekomst 
och -intensitet), kan detta leda till reducerad risk 
att utveckla DFA. Detta skulle på sikt även kunna 
ge positiva hälsoekonomiska eff ekter (vilket också 
kommer att utvärderas i detta projekt) som i sin tur 
skulle kunna leda till att extrapolera till använd-
ning av preoperativt administrerad analgetika vid 
fl er terapier inom barn- och ungdomstandvården, 
samt även inom sjukvården vid exempelvis dag-
kirurgiska ingrepp. 

” Att förebygga procedursmärta … 
hos barn och ungdomar är viktigt 
utifrån perspektivet att smärtför
ståelsen etableras hos den unga 
individen.” 


