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Forskning

SAMMANFATTNING
Denna rapport har kartlagt samt sammanställt sys-
tematiska översikter inom tolv prioriterade domä-
ner inom käkkirurgi*. Vidare har rådande kunskap 
och kunskapsluckor påvisats och sammanställts. 
Rapporten visar att det finns kunskap om farmako-
logisk smärtlindring, benbevarande tekniker samt 
benförlust efter tandextraktion, blödningsprofylax, 
komplikationer vid implantatinstallation i överkä-
ken (med och utan sinuslift), samt medicinsk be-
dömning av patient med stor blödningsrisk vid ope-
rativ tandextraktion. 

Det finns evidens för effekt av artrocentes vid 
diskrelaterade käkledstillstånd samt att intermax-
illär fixation med käkbensförankrade skruvar vid 
käkfrakturer inte orsakar rotskador på närliggande 
tänder. Det finns också evidens för att om god infor-
mation om ingreppet ges till patienter innan opera-
tionen, leder detta till ökad kunskap samt minskad 
ångest hos patienterna. Sammantaget ses dock ett 
bristande vetenskapligt underlag inom alla viktiga 
domäner, något som även gäller vanliga och ofta 
förekommande behandlingar. Denna kartläggning 
visar att det finns ett stort behov av forskning inom 
detta område för att säkerställa evidensläget. Detta 
sammanställda material utgör således ett underlag 
för forskare samt forskningsfinansiärer.

INLEDNING
Det är viktigt att identifiera kunskapsluckor för oli-
ka ämnesområden med syftet att uppmuntra pro-
fessionen att initiera behandlingsforskning. I det 
längre perspektivet är förhoppningen att det leder 
till att man undviker att hälso- och sjukvårdsre-
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sätter vanligen att gälla under en 
lång tid framåt. Andra resultat kan 
ha hunnit bli inaktuella. Det gäller 
främst områden där det vetenskap-
liga underlaget är otillräckligt eller 
begränsat.
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Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har 
kartlagt systematiska översikter inom käkkirurgi. Sammantaget ses 
ett bristande vetenskapligt underlag inom alla viktiga områden, och 
det finns ett stort behov av forskning för att säkerställa evidensläget.

surser läggs på ineffektiva behandlingar. SBU fick 
år 2010 ett regeringsuppdrag att identifiera dessa 
kunskapsluckor i hälso- och sjukvården, inklusive 
tandvården [1**].

Den brittiska databasen över kunskapsluckor, 
UK DUETs (Database of Uncertainties about the 
Effects of Treatments), och SBU har definierat en 
kunskapslucka som befintlig om systematiska över-
sikter pekar på oklarhet kring en behandlingseffekt 
eller om systematiska översikter saknas (http://
www.library.nhs.uk/duets/), (http://www.sbu.se/
sv/Publicerat/Vetenskapliga-kunskapsluckor/). Det 
är av största vikt att en systematisk översikt avser 
en tydligt formulerad fråga och använder relevanta 
studier av hög kvalitet för att samla in och analysera 
uppgifter från dessa. Om så sker, kan den systema-
tiska översikten inte bara svara på frågan och iden-
tifiera potentiell evidens utan också kommunicera 
vetenskapliga oklarheter och kunskapsluckor – och 
därigenom uppmuntra till behandlingsforskning.

Käkkirurgi är en odontologisk specialitet som 
omfattar diagnostik och behandling av sjukdomar 
och defekter i munhåla, käkar och angränsande 
vävnader. Cirka 60 procent av behandlingarna 
utförs polikliniskt. Typiska ingrepp är visdoms-
tandkirurgi och implantatkirurgi. Resterande 40 
procent kräver sjukhusresurser och många gånger 

* Specialiteten heter i Sverige oral kirurgi. Internationellt skiljer man dock 
på oral surgery (endast dentoalveolär kirurgi) och oral and maxillofacial 
surgery (käkkirurgi, det vill säga även frakturkirurgi, käkledskirurgi och 
ortognatkirurgi).

** Samtliga tabeller och referenslistan finns publicerade i rapporten på 
SBU:s webbplats: http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Vit/Kunskap-och-
kunskapsluckor-inom-kakkirurgi/
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inläggning av patienten. Käkkirurgiska ingrepp som 
kräver sjukhusresurser omfattar käkfrakturer, in-
fektioner, käkledssjukdomar, kirurgisk korrigering 
av käkställningsfel samt rekonstruktiv kirurgi för 
käkbensdefekter, missbildningar och benigna tu-
mörer. Socialstyrelsen publicerade 2011 nationella 
riktlinjer för tandvården där rekommendationer 
för olika behandlingar presenterades. I riktlinjerna 
rangordnas behandlingarna på en skala mellan 1 och 
10. En låg siffra innebär att åtgärden är angelägen 
och bör prioriteras [2]. Även om nationella riktlin-
jer bidrar till att identifiera bristande kunskap, står 
det klart att det inte är tillräckligt. Problematiskt 
är också att området käkkirurgi endast till liten del 
omfattades av de nationella riktlinjerna. Ett flertal 
systematiska översikter har dock publicerats under 
de senaste 20 åren inom ämnesområdet käkkirurgi. 
Den metodologiska kvaliteten av dessa översikter 
har ännu inte utvärderats.

Syftet med denna rapport är att med AMSTAR 
[3] som bedömningsinstrument genomföra en 
systematisk kartläggning av befintliga systema-
tiska översikter inom området käkkirurgi. Målet 
med kartläggningen är att presentera existerande 
kunskap samt att identifiera kunskapsluckor inom 
ämnesområdet.

METODBESKRIVNING
En systematisk kartläggning innebär att man identi-
fierar, samlar in, kvalitetsbedömer och därefter vä-
ger samman resultat från flera systematiska över-
sikter. I detta avsnitt beskrivs tillvägagångssättet 
för hur resultaten i den systematiska kartläggning-
en har tagits fram.

De mest prioriterade domänerna inom ämnes-
området käkkirurgi identifierades av projektets fyra 
sakkunniga samt genom en förfrågan som skicka-
des ut till de käkkirurgiska klinikerna i Göteborg, 
Halmstad, Jönköping, Lund, Stockholm, Umeå, 
Uppsala och Örebro. Klinikerna fick ge förslag på 
de fem mest prioriterade domänerna. De priori-
teringar som gjorts av klinikerna stämde överlag 
väl överens med de prioriteringar som gjorts av de 
sakkunniga. Domänerna rangordnades sedan med 
hjälp av ett antal kriterier som SBU arbetar efter:
● Stor betydelse för liv och hälsa
● Vanligt hälsoproblem – berör många
● Stor variation i praxis
● Ofullständig kunskap om hur starkt det veten-

skapliga underlaget är
● Stora ekonomiska konsekvenser
● Viktig etisk fråga
● Stor betydelse för organisation eller personal

● Kontroversiell eller uppmärksammad fråga

Ju fler kriterier som uppfylls, desto mer angelä-
gen är frågan. Projektets experter enades om att 
prioritera följande domäner inom ämnesområ-
det käkkirurgi:
● Kirurgiskt avlägsnande av tänder
● Antibiotika- eller kortikosteroidprofylax
● Orofaciala infektioner av odontogent ursprung
● Tand- och käktrauma
● Ortognatkirurgi (kirurgisk korrigering av käk-

ställningsfel)
● Rekonstruktiv käkkirurgi
● Benigna tumörer i käkarna och omgivande mjuk-

vävnad
● Cystor i käkarna och omgivande mjukvävnad
● Premaligna orala slemhinneförändringar
● Orala manifestationer till följd av behandling av 

maligna tumörer
● Hyperbar syrgasbehandling i samband med käk-

kirurgi
● Käkledskirurgi
● Etik

Litteratursökning
Litteratursökningen gjordes fram till september 2014 
i fyra databaser: PubMed, The Cochrane Library, 
Centre for Reviews and Dissemination (CRD) och 
EBSCO Dentistry & Oral Science Source. Ingen be-
gränsning gjordes vad gäller publikationernas språk. 

Sökstrategin var följande: ”Surgery, Oral”[Mesh] 
OR ”maxillofacial surgery” [tiab] OR ”craniofa-
cial surgery” [tiab] OR ”oral surgery” [tiab] OR 
”orthognathic surgery” [tiab] OR ”Oral Surgical 
Procedures”[Mesh] OR ”Dental Implants” [Mesh] 

” Det finns evidens för effekt av artrocentes vid diskrelaterade 
käkledstillstånd samt att intermaxillär fixation med käkbens
förankrade skruvar vid käkfrakturer inte orsakar rotskador på 
närliggande tänder.”

SBU utvärderar sjukvårdens metoder
SBU, Statens beredning 
för medicinsk och social 
utvärdering, är en statlig 
myndighet som utvärde-
rar hälso- och sjukvårdens 
samt socialtjänstens 
metoder. 

SBU analyserar meto-
dernas nytta, risker och 
kostnader och jämför 
vetenskapliga fakta med 
svensk vård- och pratik-
praxis. Målet är att ge ett 
bättre beslutsunderlag 
för alla som avgör hur 

vården och socialtjänsten 
ska utformas. 

SBU ger ut flera 
rapportserier. I ”SBU 
Utvärderar” har SBU:s ex-
pertgrupper själva gjort 
den systematiska utvär-
deringen. Serien omfattar 
både etablerade metoder 
(gula rapporter) och nya 
metoder (Alert). ”SBU 
Kommenterar” samman-
fattar och kommenterar 
utländska medicinska 
kunskapsöversikter. SBU 

svarar också på frågor 
direkt från beslutsfattare 
i vården och socialtjäns-
ten via SBU:s Upplys-
ningstjänst. 

Välkommen att läsa 
mer om SBU:s rapporter 
och verksamhet på www.
sbu.se.
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Figur I. Flödesschema  
över litteraturgranskning  
och urval av studier.
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Abstrakt identifierade  
på annat sätt 

(n = 3)

Granskade fulltextartiklar 
(n = 417)

Exkluderade fulltextartiklar  
(n = 234) 

Exkluderade fulltext artiklar 
med angiven orsak (n = 37) 
 Granskade fulltextartiklar 

(n = 237)

Översikter med låg eller  
medelhög risk för  

snedvridning, bias (n = 45)

OR ”dental implants” [tiab] OR ”oral implants” 
[tiab] OR temporomandibular [tiab] AND surgery 
[tiab]) AND systematic[sb].

Se figur I för ett flödesschema över litteratur-
granskningen och urvalet av studier.

Urvalskriterier
De systematiska översikterna som litteratursökning-
en identifierade hade varierande relevans och till-
förlitlighet. Urvalskriterierna för att inkludera sys-
tematiska översikter i kartläggningen omfattade 
patientpopulation, intervention, kontroll samt ef-
fektmått. Frågeställningen skulle innefatta någon/
några av de ovanstående elementen för att anses 
vara relevant. För att en systematisk översikt slut-
ligen skulle inkluderas i kartläggningen krävdes att 
följande kriterier uppfylldes:
● Population: Alla åldrar
● Intervention: Käkkirurgiska behandlingar, åt-

gärder för att förebygga, reducera samt behand-
la peri- och postoperativa komplikationer och av-
vikelser

● Kontroll: Referenstest, kontroll (jämförelse)
● Effektmått: Utfall av käkkirurgiska behandling-

ar, validitet, säkerhet, kostnadseffektivitet och 
etiska aspekter

Avgränsningar
Följande domäner ingick inte i denna systematis-
ka kartläggning:
● Implantatkirurgi utan benuppbyggnad
● Kirurgisk behandling av läpp-, käk- och gomde-

fekter

● Kirurgisk behandling av parodontala tillstånd, 
inklusive periimplantit

● Kirurgisk behandling av maligna tillstånd
● Endodontisk kirurgi
● Dentoalveolär kirurgi på barn
● Behandling av benigna orala slemhinneföränd-

ringar

Metodik för urval av 
systematiska översikter

Med stöd av urvalskriterierna identifierades och se-
lekterades relevanta systematiska översikter i tre steg: 
1. Litteratursökning 
2. Urval efter bedömning av de systematiska över-

sikternas sammanfattning (abstrakt) 
3. Urval efter att ha läst de systematiska översikter-

na i sin helhet
Granskning av översikternas sammanfattningar 

(abstrakt) gjordes parvis av projektgruppens ex-
perter, oberoende av varandra. Urvalet av artiklar 
som skulle granskas i fulltext var generöst. Detta 
innebar att endast de artiklar som med säkerhet 
inte uppfyllde kriterierna exkluderades. Det räckte 
dessutom med att en av parets experter ansåg att 
en studie skulle inkluderas för att den skulle läsas 
i sin helhet.

Relevansbedömning av översikterna i fulltext 
genomfördes också parvis av projektgruppens 
medlemmar. Vid oenighet fördes först en diskus-
sion inom expertparet. Ibland involverades hela 
projektgruppen i diskussionen. Efter att alla var 
överens fattades beslut om inkludering eller ex-
kludering av studien. Endast studier som tydligt 

” Totalt identifie
rades 200 rele
vanta systema
tiska översikter, 
varav 45 bedöm
des ha låg eller 
måttlig risk för 
bias.”
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uppfyllde samtliga kriterier togs med. För flödes-
schema, se figur I.

Metodik för bedömning av 
studiernas vetenskapliga kvalitet

Projektgruppen bedömde de systematiska över-
sikternas vetenskapliga kvalitet med stöd av en 
modifierad checklista baserad på AMSTAR [3]. 
Efter diskussion och i enlighet med en tidigare 
systematisk kartläggning inom barntandvården 
[4] kom projektets experter fram till att punkter-
na 1–3 och 5–8 var de mest viktiga. Förutbestäm-
da kriterier för låg, måttlig och hög risk av publi-
kationsbias an ges i tabell 1*. Om en fråga i tabell 
1 inte besvarats i översikten bedömdes detta som 
att författarna inte rapporterat detta, vilket resul-
terade i ett nej-svar.

Kvalitetsgranskningen genomfördes av pro-
jektgruppens experter, vilka gjorde det parvis 
och oberoende av varandra. Om en av granskarna 
var medförfattare till en artikel, granskades den 
artikeln av två andra granskare. Oenighet löstes 
genom konsensusförfarande och en tredje expert 
rådfrågades vid behov. Generellt kontrollerades 
inte data i varje enskild studie som inkluderats 
i de systematiska översikterna. I undantagsfall 
där det rådde oenighet eller oklarhet angående 
resultaten eller slutsatserna i översikten gjordes 
”stickprovskontroller” av enskilda studier inklu-
derade i översikten. Vid uppdatering av systema-
tiska översikter inom samma ämnesområde och 
av samma huvudförfattare, inkluderas endast den 
senast publicerade.

Metod för sammanvägning av resultat
För att kunna tydliggöra inom vilka domäner det 
fanns kunskap respektive kunskapsluckor samman-
fattades resultaten baserade på hög kvalitet narra-
tivt. Enligt arbetsprocessen beskriven av Whitlock 
och medarbetare [5] gjordes ingen sammanställning 
av effektstorleken för de olika interventionerna.

Kunskapsluckor identifierades enligt SBU:s 
kriterier för en kunskapslucka, det vill säga att en 
eller flera systematiska litteraturöversikter visar 
på osäker medicinsk effekt av en metod (inga/få/
dåliga studier eller motsägelsefulla resultat), eller 
att det saknas systematiska översikter av hög kva-
litet. Kunskapsluckor identifierades i befintliga 
översikter av låg eller måttlig risk för bias (tabell 5). 
Kunskapsluckor identifierades även i översikter av 
hög risk för bias (tabell 6). Expertgruppen tog även 
hänsyn till klinisk erfarenhet samt SBU:s kriterier 
för urval av domäner.

RESULTAT
Totalt identifierades 200 relevanta systematiska 
översikter, varav 45 bedömdes ha låg eller måttlig 
risk för bias** (tabell 2). En sammanfattning av över-
sikterna med låg eller måttlig risk för bias återfinns 
i tabell 5. Översikter med hög risk för bias (och hu-
vudsaklig orsak till detta) samt översikter exklude-
rade av andra orsaker redovisas i tabell 6. En sam-
manfattning av befintlig evidensbaserad kunskap 
återfinns i tabell 3. Kunskapsluckorna som identi-
fierats redovisas i tabell 4.

De viktigaste resultaten, inklusive befintlig kun-
skap och kunskapsluckor från identifierade översik-

* Samtliga tabeller och 
referenslistan finns publicerade 
i rapporten på SBU:s webbplats: 
http://www.sbu.se/sv/Publicerat/
Vit/Kunskap-och-kunskapsluckor-
inom-kakkirurgi/

** Ett resultatfel som 
uppstått genom procedurfel, 
effektbedömningsfel eller 
annat mänskligt fel under en 
undersökning.

Tabell 3. Existerande evidensbaserad kunskap baserad på systematiska översikter med låg eller 
medelhög risk för snedvridning (bias)

Evidensstyrka
(enligt författarna till 
originalöversikten)

Ibuprofen är mer effektiv än paracetamol för smärtlindring efter visdomstandskirurgi. Hög

Vertikal och horisontell benförlust är mest uttalad under de första 3-6 månaderna efter tandextraktion. Hög

Kliniskt är benförlusten på bredden större än den på höjden efter tandextraktion. Hög

En kombination av paracetamol och NSAID (ibuprofen) ger effektivare smärtlindring än preparaten var 
för sig. Medelhög

Patienter med INR > 3.5 bör remitteras till sin läkare för dosinställning inför tandextraktion. Medelhög

Alveolbevarande behandling och lambåförfarande ger lägre benkontraktion efter tandextraktion. Medelhög

Användandet av skruvar för intermaxillärfixation ger ej upphov till skador på tandrötterna. Medelhög

Sinuslift är behäftad med fler komplikationer än konventionell implantatinstallation. Medelhög

Renspolning (lavage) reducerar käkledssmärta något bättre än icke-kirurgisk (konservativ) behandling. Medelhög

Information given före invasiv behandling leder till bättre kunskap och förståelse. Medelhög

Antibiotikaprofylax reducerar frekvensen av postoperativa infektioner vid implantatkirurgi, 
traumakirurgi och ortognatkirurgi. Låg

INR = International normalized ratio; NSAID = Non-steroid antiinflammatory drugs; TMJ = Temporomandibular joint
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ter med låg eller måttlig risk för bias sammanfattas 
i nedanstående text.

Kirurgiskt avlägsnande av tänder
Sexton systematiska litteraturöversikter sorterades 
in under denna domän, men de berörde flera fråge-
ställningar. Två av översikterna handlade om olika 
kirurgiska tekniker för att minimera postoperati-
va besvär [6, 7] utan att vara konklusiva. Tre andra 
översikter handlade om alveolarutskottets föränd-
ring i vertikal- och horisontalled efter tandextrak-
tion, samt hur alveolära benets dimensioner bäst 
ska bevaras [8–10]. Det fanns ett starkt vetenskap-
ligt stöd för att volymförlusten var störst under de 
första månaderna efter extraktion, framför allt på 
bredden. Det fanns vetenskapligt stöd för att alve-
olarutskottsbevarande tekniker kan reducera ben-
förlusten efter tandextraktion. Däremot saknas kun-
skap om vilken typ av extraktionsteknik eller vilket 
benersättningsmedel som visade bäst resultat. Ytter-
ligare en studie undersökte effekten på alveolarut-
skottets volymförändring efter tandextraktion, med 
eller utan tillägg av benbevarande tekniker. Slutsat-
sen var att resorptionen av alveolarutskottet efter 
en tandextraktion eventuellt kunde minskas, men 
inte elimineras. Dessa teknikers kostnadseffekti-
vitet, när de var indicerade och vilken av metoder-
na som var att föredra, kunde inte fastställas [11].

Två systematiska översikter granskade förebyg-
gande extraktioner av besvärsfria visdomständer 
och en studie jämförde riskerna för nervskador vid 
partiell, respektive total, extraktion av visdomstän-
der. Frågan om förebyggande extraktion kunde inte 
besvaras [12, 13]. Det fanns svagt vetenskapligt stöd 
för påståendet att det blir färre nervskador om enbart 
tandkronan extraheras [14]. Inte heller frågan om 
man bör behålla eller extrahera skadade eller friska 
kindtänder innan planerad strålbehandling för att 
undvika dentala komplikationer kunde besvaras i 
brist på studier med låg eller måttlig risk för bias [15].

Fem översikter som berörde farmakologiska 
frågeställningar i samband med tandextraktioner 
kunde inkluderas. En översikt visade att det fanns 
vetenskapligt stöd för att lokal behandling med 
tranexamsyra kunde minska den postoperativa 
blödningen [16] medan effekten av behandling med 
autologt trombocytkoncentrat [17] och klorhexidin 
[18] vid postoperativa besvär var osäker. Däremot 
fanns det ett begränsat vetenskapligt stöd för att en 
kombination av smärtstillande preparat (paraceta-
mol, ibuprofen/NSAID) gav bättre smärtlindring 
än preparaten var för sig [19, 20]. Forskning kring 
preparatens sidoeffekter i samband med oralkirur-
giska ingrepp saknades dock till stor del. Det fanns 
ett starkt vetenskapligt stöd för att patienter som 

behandlas med antikoagulantia bör bedömas av 
sin allmänläkare inför tandextraktioner vid förhöjt 
protrobinkomplex (P-PK > 3,5) [21].

Antibiotika- eller kortikosteroidprofylax
Två systematiska översikter avsåg profylaktisk anti-
biotikabehandling för att minska postoperativa kom-
plikationer vid avlägsnande av visdomständer [22] 
samt förebyggande av bakteriell endokardit [23]. 
Båda fann ett otillräckligt vetenskapligt stöd och frå-
geställningarna utgör därför fortsatta kunskapsluck-
or. Inga systematiska litteraturöversikter om korti-
kosteroider i käkkirurgisk praxis kunde identifieras. 
En systematisk översikt undersökte evidensen för 
antibiotikaprofylax vid käkkirurgi och fann att det 
reducerade frekvensen av postoperativa infektio-
ner efter implantat-, fraktur- och ortognatkirurgi 
(kirurgisk korrigering av käkställningsfel). Däre-
mot fann man inget stöd för att förlänga antibioti-
kaprofylaxen utöver operationsdagen. Vidare sak-
nades det evidens för antibiotikaprofylax vid övriga 
käkkirurgiska ingrepp, samt även för vilket/vilken 
preparat, dos eller duration som var att föredra [24].

Orofaciala infektioner av odontogent ursprung
Inga systematiska översikter med låg eller måttlig 
risk för bias kunde identifieras.

Tand- och käktrauma
Fyra systematiska översikter identifierades under 
denna domän. Två studier berörde behandlingen 
av underkäksfrakturer, närmare bestämt om det är 
skillnad i behandlingsresultat vid öppen eller sluten 
reponering [25], eller om tänder i frakturlinjen bör 
extraheras eller inte [26]. Båda fann ett otillräck-
ligt vetenskapligt underlag och frågorna kvarstår 
som kunskapsluckor. En översikt med måttlig evi-
dens konkluderade att intermaxillär fixering med 
IMF-skruvar inte orsakade rotskador på angräns-
ande tänder [27]. En översikt undersökte effekten 
av screeningverktyg samt interventioner för att 
minska våld i nära relationer och därmed förebyg-
ga tand- och käkskador. Denna översikt fann inga 
studier under denna domän och här föreligger så-
ledes en kunskapslucka [28].

Ortognatkirurgi (kirurgisk 
korrigering av käkställningsfel)

Frågeställningarna i nio systematiska översikter 
klassificerades till domänen ortognatkirurgi [29–
37]. I två stycken av dessa konstaterades kunskaps-
luckor rörande mjukvävnadseffekter av ortognat-
kirurgi [29, 35]. Tre översikter sammanfattade att 
evidens saknas för hur hypotensionsanestesi [30, 
37] eller tranexamsyra [31] påverkar blodförlust 
under ortognatkirurgiska ingrepp. Likaså saknas 
kunskap om effekten av ortognatkirurgi på käk-
ledsfunktion [33]. Frågeställningen om effekten av 
olika alarbassuturers inverkan på den postoperati-
va alarbasens bredd kunde inte heller besvaras [32]. 
Huruvida lågeffektlaser har en gynnsam inverkan 

” Det fanns ett starkt vetenskapligt stöd för att 
volymförlusten var störst under de första månaderna 
efter extraktion, framför allt på bredden.”

Kunskap och kunskapsluckor inom käkkirurgi. SBU-rapport. 
Tidigare publicerad på SBU:s webbplats 2015.
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på behandlingsresultatet av iatrogena nervskador 
kunde inte heller verifieras [34]. Slutligen konsta-
terades en kunskapslucka rörande vilken kirurgisk 
metod som är den bästa för att korrigera en progen 
underkäke [36].

Rekonstruktiv käkkirurgi
Totalt inkluderas fyra systematiska översikter un-
der domänen rekonstruktiv käkkirurgi [38–41]. En 
studie undersökte om zygoma implantat var att fö-
redra framför andra benuppbyggande tekniker vid 
gravt resorberade överkäkar. Något vetenskapligt 
stöd kunde inte påvisas för detta [38]. Frågeställ-
ningen om implantatöverlevnaden skiljde sig mellan 
implantat installerade i rekonstruerat ben, jämfört 
med ursprungligt ben, kunde inte heller besvaras på 
grund av begränsat vetenskapligt stöd i de inklude-
rade primärstudierna [39]. Vilken benuppbyggande 
teknik som är att föredra inför implantatinstallation 
kunde inte heller fastställas [40]. En systematisk 
översikt jämförde olika tekniker för sinuslyft men 
fann att vetenskapligt stöd saknades för att besva-
ra vilken metod som var bäst [41].

Benigna tumörer i käkarna 
och omgivande mjukvävnad

En systematisk översikt gällande vilken behandling 
av unicystiskt ameloblastom som gav den lägsta re-
cidivtendensen inkluderades. Frågeställningen an-
sågs inte kunna besvaras då evidensen i de ingåen-
de studierna klassificerades som låg [42].

Cystor i käkarna och dess 
omgivande mjukvävnad

Inga systematiska översikter med låg eller måttlig 
risk för bias kunde identifieras.

Premaligna orala slemhinneförändringar
Inga systematiska översikter med låg eller måttlig 
risk för bias kunde identifieras.

Orala manifestationer till följd 
av behandling av maligna tumörer

Inga systematiska översikter med låg eller måttlig 
risk för bias kunde identifieras.

Hyperbar syrgasbehandling 
i samband med käkkirurgi

Inga systematiska översikter med låg eller måttlig 
risk för bias kunde identifieras.

Käkledskirurgi
Sex systematiska översikter inkluderas i domänen 
käkledskirurgi [43–48]. Det saknas evidens för ef-
fekten av läkemedelsbehandling, både palliativ 
och antiinflammatorisk, på diskdisplacering utan 
återgång [43]. Frågeställningen angående vilken 
kirurgisk intervention som har den bästa effekten 
vid behandling av käkledsbesvär kunde inte heller 
besvaras på grund av otillräcklig evidens [44, 45, 
47]. När konservativ behandling av käkledsbesvär 

jämfördes med lavage av käkleden konkluderades 
att det senare hade en något bättre effekt på smärt-
reduktion [46]. Effekten av injektioner med botu-
linumtoxin för behandling av massetermuskelhy-
pertrofi visade också utgöra en kunskapslucka [48].

ETIK
Två systematiska översikter som berörde etiska frå-
geställningar kunde identifieras. Den ena fann stark 
evidens för att olika metoder som ökar patienters 
kunskap och inflytande i samband med oralkirur-
giska ingrepp leder till bland annat ökad tillfreds-
ställelse samt minskad ångest hos patienten [49]. 
Den andra fann ett begränsat stöd för metoder som 
kan minska risken för att kirurgiska ingrepp görs på 
fel sida i munhålan [50].

DISKUSSION
Denna kartläggning av systematiska översikter 
inom käkkirurgi visar på omfattande kunskaps-
luckor inom flertalet domäner inom ämnesområ-
det. Även många rutinmässiga kirurgiska behand-
lingar i käkkirurgisk praxis uppvisar ett bristande 
vetenskapligt underlag. Särskilt noterbart är total 
avsaknad av systematiska översikter med låg eller 
måttlig risk för bias inom områdena cystor, pre-
maligna orala slemhinneförändringar, orofaciala 
infektioner med dentalt ursprung (i denna domän 
hittades inte heller översikter med hög risk för bias), 
hyperbar syrgasbehandling i samband med käkki-
rurgi och orala manifestationer till följd av behand-
ling av maligna tumörer.

Det är dock viktigt att notera att det faktum att 
det saknas vetenskapligt stöd inte är detsamma 
som att metoden inte har effekt. Det innebär enbart 
att det finns en osäkerhet om metodens effekt och 
att mer forskning behövs för att kunna säkerställa 
denna. Innan denna forskning har gjorts är man i 
stället hänvisad till beprövad erfarenhet [51]. Ett 
exempel är förebyggande kirurgiskt avlägsnande 
av retinerade visdomständer fria från patologi som 
inte bör tas bort rutinmässigt.

Det finns även exempel på områden med stark 
evidens, som exempel att preoperativ patientinfor-
mation ökar patientens delaktighet i, och kunskap 
om, det planerade ingreppet.

Syftet med projektet har varit att identifiera kun-
skapsluckor inom käkkirurgi. Däremot har ingen 
prioritering enligt angelägenhetsgrad gjorts mellan 
de olika kunskapsluckorna för framtida forskning. 
Ett kommande projekt skulle kunna innefatta en 
sådan rangordning genom att använda en priorite-
ringsmetod framtagen av brittiska James Lind Al-
liance (http://www.lindalliance.org/JLA_Method.
asp) där kunskapsluckor prioriteras i samarbete 
mellan professionen och brukarrepresentanter.

Systematiska översikter är ett mycket viktigt bi-
drag till den vetenskapliga litteraturen då de erbju-
der en möjlighet för kliniker och forskare att på ett 
komprimerat sätt ta del av evidensläget inom ett 
visst område. På senare år har antalet publicerade 

Kunskap och kunskapsluckor inom käkkirurgi

” Även många 
rutinmässiga 
kirurgiska 
behandlingar 
i käkkirurgisk 
praxis uppvisar 
ett bristande 
vetenskapligt 
underlag.”
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systematiska översikter ökat kraftigt, och denna 
trend är spådd att fortsätta [52, 53]. Samtidigt utgör 
en systematisk översikt behäftad med metodfel en 
risk för spridning av felaktig kunskap genom att ge 
intrycket av statistiskt understödd och solid veten-
skaplig evidens för ett visst påstående. Det är därför 
av största vikt att systematiska översikter, på sam-
ma sätt som primärstudier, utsätts för oberoende 
granskning enligt kvalitetssäkrade metoder [54, 55]. 
Ett validerat, pålitligt och allt oftare rekommenderat 
instrument för granskning av systematiska översik-
ter är AMSTAR [3]. En av de vanligaste bristerna i 
de översikterna som granskats i denna kartlägg-
ning är att slutsatserna baseras på primärstudier 
som antingen inte kvalitetsgranskats eller som har 
en konstaterad låg vetenskaplig kvalitet. En annan 
vanlig brist är att de ingående primärstudierna inte 
granskats av två oberoende experter.

Kunskapsluckorna i denna komplexa översikt 
baseras på granskning av befintlig översiktslitte-
ratur. Ambitionen har inte varit att fritt formulera 
alla tänkbara frågor som är obeforskade inom käk-
kirurgi. Vi identifierade flera så kallade ”tomma” 
systematiska översikter där inga primärstudier 
kunde inkluderas, detta på grund av avsaknad av 
studier eller att studierna höll bristande kvalitet [13, 
15, 28, 38, 48]. Det finns inget enkelt sätt att bedöma 
dessa arbeten och det har därför föreslagits att de 
ska tas bort [5]. I denna sammanställning valde vi 
dock att behålla dem eftersom de så tydligt redo-
visar en kunskapslucka inom relevanta områden.

Beslutet att exkludera implantatbehandling som 
inte involverar benuppbyggnad baserades på att 
området är mycket omfattande, och därför behö-
ver granskas separat. För en sådan översyn behövs 
dessutom att kliniker med andra specialiteter inklu-
deras i gruppen av experter, utöver de specialister i 
käkkirurgi som deltog i denna projektgrupp.

Etiska överväganden kring 
den systematiska kartläggningen

Ur ett etiskt perspektiv är en kunskapslucka pro-
blematisk på två sätt. Om en åtgärd används för vil-
ken det saknas tillräcklig evidens, kan det utsätta 
patienten för onödiga risker i relation till den nyt-
ta som åtgärden eventuellt kan resultera i. Å andra 
sidan finns det en risk att patienter undanhålls po-
tentiellt värdefulla behandlingar om åtgärder där 
det saknas evidens inte används. Det faktum att 
det föreligger allvarliga brister i det vetenskapliga 
underlaget för diagnostik och behandling inom de 
flesta områden inom käkkirurgi, betyder dock inte 
att det inte finns någon grund för att välja en viss 
metod framför en annan i klinisk praxis. Metoder 
som potentiellt kan utsätta patienter för stora ris-

ker bör till exempel undvikas. Vidare är diagnos och 
behandling baserad på relevanta etablerade teore-
tiska antaganden att föredra, jämfört med metoder 
som saknar sådan teoretisk grund. I brist på veten-
skaplig evidens för alternativa metoder bör man 
också hålla sig till etablerade behandlingar [56]. 
Om man använder sig av alternativa metoder bör 
detta göras inom ramen för en klinisk prövning el-
ler genom systematisk utvärdering.

För vissa tillstånd kan etiska svårigheter förelig-
ga som gör det svårt att genomföra studier, något 
som innebär att behandlingen måste baseras på 
den beprövade erfarenhet som finns. Exempel på 
detta är åtgärder som syftar till att minska risken 
för osteoradionekros, vilket är ett mycket svårbe-
handlat tillstånd med hög morbiditet. Ett annat 
exempel där etisk problematik föreligger är studier 
av screeninginstrument och interventioner för att 
förhindra våld i nära relationer (och därmed också 
käkskador). Sådana studier kan ställas inför svåra 
integritetsproblem vilket också påverkar kvaliteten 
på data (det vill säga personer kanske inte svarar 
sanningsenligt i dessa sammanhang på grund av 
rädsla et cetera). Samtidigt får inte svårigheten att 
bedriva studier inom ett sådant område innebära 
att man inte använder sig av andra metoder för att 
identifiera våld i nära relationer, även om dessa na-
turligtvis måste användas med försiktighet.

Ett annat etiskt problem är att forskningen inom 
vissa domäner inom käkkirurgin till stor del är finan-
sierad av företag. Dock skulle den domänen vara 
mindre beforskad utan denna företagsfinansiering. 
Samtidigt finns det en risk att resultatet tenderar 
att överskattas då det finns intressekonflikter, som 
till exempel vid studier av benersättningsmaterial, 
implantat och osteosyntesmaterial. Det vore därför 
önskvärt om mer forskning med oberoende finan-
siering initierades inom dessa domäner.

Noterbart är också att hälsoekonomiska analyser 
av god kvalitet saknas inom samtliga undersökta 
domäner inom käkkirurgin. Detta är problematiskt 
eftersom många av de käkkirurgiska behandlingarna 
är kostsamma. Detta är även ett etiskt problem efter-
som kostsamma metoder riskerar att leda till undan-
trängning av andra åtgärder. Om dessa åtgärder inte 
är kostnadseffektiva (det vill säga har en gynnsam 
relation mellan kostnader och effekt), kan det vara 
mer motiverat att använda resurserna för alternativa 
åtgärder eller inom andra områden. Här är det dock 
viktigt att betona att enligt den svenska etiska platt-
formen för prioriteringar inom hälso- och sjukvård, 
ska åtgärdens kostnadseffektivitet balanseras mot 
svårighetsgraden hos det tillstånd som behandlas. 
Det finns också en högre acceptans för svag kost-
nadseffektivitet om det gäller ett svårt tillstånd. l

Läs mer på  
SBU:s webbplats
Samtliga tabeller och re-
ferenslistan finns publice-
rade i rapporten på SBU:s 
webbplats: http://www.
sbu.se/sv/Publicerat/Vit/
Kunskap-och-kunskaps-
luckor-inom-kakkirurgi/

” Det finns även exempel på områden med stark evidens, som exempel 
att preoperativ patientinformation ökar patientens delaktighet i, och 
kunskap om, det planerade ingreppet.”

Kunskap och kunskapsluckor inom käkkirurgi. SBU-rapport. 
Tidigare publicerad på SBU:s webbplats 2015.
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Detta är en kursbok i me-
di cin som i första hand 

vänder sig till medicinstude-
rande, men även tandläkar-
studerande och färdiga tand-
läkare torde ha nytta av den 
som referenslitteratur. Av-
sikten med denna bok är att 
skapa förståelse för hur me-
di cinska tillstånd och sjukdo-
mar uppkommer, presente-
rar sig kliniskt och utvecklas 
över tid. 

STOR VIKT har lagts vid be-
skrivningen av bakomlig-
gande patofysiologiska me-
kanismer. Överblicksbilder 
sammanfattar de största och 
mest centrala aspekterna av 
klinisk medicin såsom sym-
tom, patologiska labbvärden, 
behandlingsstrategier och 
så vidare. Fallbeskrivning-
ar exemplifierar hur en er-
faren doktor skapar och prö-

var hypoteser inför beslut om 
diagnostik och behandling. 
Kardiovaskulära sjukdomar 
behandlas ingående medan 
till exempel kapitlet om aller-
gologi är mer översiktligt.

UTTRYCKET kanske börjar bli 
lite slitet, men munnen är 
sannerligen en del av krop-
pen. God anamnestagning le-
der ofta till rätt diagnos och 
genom att ytterligare söka 
stöd i litteraturen ökar vår 
kunskap så att vi lättare kan 
göra en medicinsk riskbe-
dömning och ta hand om pa-
tienten på ett tryggt sätt. 
Den grupp som jag verkligen 
kan rekommendera medicin-
boken till är tandläkare un-

der specialistutbildning inom 
käkkirurgi och oral medicin. 
Vi fungerar ju många gång-
er som konsulter åt den me-
di cinska vården, och de pa-
tienter som remitteras är ofta 
multisjuka eller står under ti-
dig utredning. De olika kapit-
len ger en mycket bra översikt 
kring symtom, behandling 
och prognos. Jag kan till ex-
empel referera till kapitlet om 
blödningssjukdomar där vi 
inom den kirurgiska världen 
får en alldeles utmärkt sam-
manfattning av hemostasen 
och vad som påverkar den. 
För den som vill fördjupa sig 
ytterligare finns också förslag 
på litteratur.

Vad jag saknar är ett kapi-
tel om infektionssjukdomar, 
men som helhet är boken 
mycket heltäckande.

 Mats Wallström

odont dr, ötdl
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