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Vid Akademiska sjukhuset finns en remissmottagning för 
patienter som utreds för svårdiagnostiserade och svårbehandlade 
munslemhinneförändringar. Teamet på mottagningen består 
av specialister i orofacial medicin, käkkirurgi, öron-, näs- och 
halssjukdomar samt hud- och könssjukdomar. Patienterna kan 
här bli bedömda av hela gruppen vid ett tillfälle, och ett stort antal 
patienter har fått lindring och bot för sina tillstånd.

Munslemhinnesjukdomar kan vara svårdiagnostise-
rade då den kliniska bilden kan vara snarlik många 
tillstånd trots varierande patogenes och då anam-
nesen stundtals är föga vägledande. Den till buds 
stående diagnostiska arsenalen leder vanligtvis 
till rätt diagnos, men vissa tillstånd som är kronis-
ka eller terapiresistenta kan förbli svårbemästrade. 

Patienter hänvisas till olika vårdinrättningar där 
kunskapen inom området är högst variabel, vilket 
stundtals kan medföra att diagnostik och behand-
ling fördröjs med försämrad prognos som följd. Det 
är den enskilda vårdgivaren som svarar för att vår-
den håller god kvalitet och är säker. Brister i kom-
munikationen mellan olika vårdgivare är en vanlig 
orsak till att fördröjning i handläggningen uppstår.

Under de senaste åren har teamarbete blivit allt 
vanligare, sannolikt beroende på den ökande kom-
plexiteten för att lösa arbetsuppgifter [1]. Team-
arbetet leder till effektiv kommunikation och ett 
standardiserat sätt att samarbeta [2]. 

Med denna insikt påbörjades diskussioner om att 
förändra omhändertagandet genom att närmast 
berörda specialiteter gemensamt tog emot kon-
sultationer. Idén realiserades 2003 på Akademiska 
sjukhuset. Gemensamt utreds sedan dess patien-
ter med svårbehandlade orala slemhinnelesioner 
– från sjukhuset internt remitterade samt läns- och 
utomlänsremisser – av specialister i oral medicin, 
käkkirurgi, hud- och könssjukdomar samt öron-, 
näs- och halssjukdomar.

Förutom sjukvårdande verksamhet tillkom redan 
tidigt undervisning med vidareutbildning av ST-

tandläkare och läkare samt av intresserade remit-
tenter som önskade följa sina patienter på ronden. 

Verksamheten har nu pågått i 17 år, och under åren 
har fyra av de i teamet tidigare ingående specialis-
terna gått i pension och ersatts av yngre specialister 
med fortsatt representation av samma specialiteter.

Målsättningen för verksamheten är att ge ett 
kompetent och allsidigt omhändertagande av 
svårutredda och svårbehandlade patienter med 
förändringar i munslemhinnan eller symtom från 
övriga kroppen som kan ha ett samband med orala 
förändringar. 

Detta sker genom att de i gruppen ingående 
medicinska och odontologiska specialisterna vid 
en gemensam rond möter patienten, undersöker 
och diskuterar samt föreslår vidare handläggning. 
Om så anses krävas, kan ytterligare kollega med an-
nan specialistkompetens, till exempel reumatologi, 
adjungeras till gruppen. 

Verksamheten är huvudsakligen av diagnostisk 
karaktär. Patienterna ska efter utredning, så långt 
möjligt, återföras till remittenten för fortsatt hand-
läggning. De patienter som bedöms vara i behov av 
specialistvård kan i samråd med remittent överföras 
till lämplig specialistklinik. 

Genom den samlade bedömningen får flertalet 
patienter snabbt en plan som kan innebära rekom-
mendationer om behandling, lämpliga preparat 
som bör ordineras och eventuellt behov av fortsatt 
utredning. Verksamheten har inte upprättat spe-
cifika egna vårdprogram för olika diagnoser, utan 
följer de internationellt accepterade riktlinjerna [3].
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Författare

Initialt upprättades ett register över diagnoser 
och rekommendationer om terapi samt eventuella 
åtgärder. Intentionen var att senare skapa en sär-
skild databas kopplad till befintligt journalsystem 
med ett digitalt bildarkiv, men enligt beslut inom 
regionen tillåts inte separata databaser fristående 
från journalsystemet, vilket medfört att patienterna 
för närvarande endast hittas via journalsystemet.

Kontakt med den multidisciplinära gruppen tas 
via remiss med aktuell frågeställning och relevant 
journalmaterial samt i förekommande fall fotodo-
kumentation.

DIAGNOSTIK OCH BEHANDLING
Munslemhinneförändringar uppvisar en varierande 
klinisk bild med avvikelser från det normala bland 
annat vad avser färg, form och konsistens. Vissa har 
snarlikt utseende men olika orsak och svårighets-
grad (figur I–IV) [2, 3]. Det gör att diagnostiken kan 
vara svår, och för att korrekt bedöma och hantera 
dessa förändringar krävs lång erfarenhet. 

Symtomatologin varierar. En stor andel har ut-
talade besvär och en del har kroniska besvär på 
grund av att behandlingseffekten uteblivit. Exem-
pel på detta är patienter med tentativ diagnos aftös 

a

Figur I a–d. På ronden diskuteras olika patientfall, ofta med kroniska besvär, där behandlingseffekten uteblivit. Bilderna exemplifierar 
patienter som remitterats under den tentativa diagnosen svår aftös stomatit där inflammationsdämpande preparat provats, alltifrån 
lokala receptfria munsköljpreparat till lokala steroider, innan remiss. Det primära är att utesluta systemsjukdom och diskutera 
preparatval för adekvat smärtlindring. Den vidare utredningen leder sedan till korrekt diagnos.
 En viktig parameter är att alltid utesluta koppling till systemsjukdom, exempelvis mage-tarm eller en bakomliggande 
överkänslighet. Här finns en hel arsenal med laboratorieundersökningar som kan behöva genomföras, men basutredning bör vara 
biopsi och eventuell blodstatus som sedan kompletteras med ytterligare utredningar och andra provtagningsmöjligheter som vi 
tillsammans diskuterar och sedan föreslår remittenten.
 Om systembehandling sedan kvarstår som alternativ finns flera immunmodulerande preparat att erbjuda, och föreslås via ronden.

b

c d

Figur I–IV: Exempel på patientfall som  
kan diskuteras på multidisciplinär rond

” Patienterna ska efter utredning, så långt möjligt,  
återföras till remittenten för fortsatt handläggning.”

Figur I
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Figur II a–c. 
a–b) Här en patient som 
diagnostiserades med en 
OFG på oral medicin. Läpp-
svullnaden persisterade efter 
insatt medicinsk behandling 
via mage-tarm. På ronden 
diskuterades kortison-
injektioner för att hjälpa 
patienten estetiskt.
c) Klassisk bild av en patient 
med OFG, rodnad gingiva och 
slemhinnetags i omslags-
vecken.

a b

c

stomatit där man provat olika inflammationsdäm-
pande preparat utan effekt, alltifrån lokala receptfria 
munsköljpreparat till lokala steroider (figur I a-d). 

I de fall då patienten har ringa eller måttliga besvär 
är det ändå viktigt med diagnostik för att utesluta 
malignitet. Speciellt gäller detta vid potentiellt ma-
ligna tillstånd, såsom erytroplakier, leukoplakier 
och oral lichen planus. Prevalensen leukoplakier är 
cirka 2 procent och för lichen > 1 procent i Sverige 
[4, 5]. Över tid malignifierar orala leukoplakier (9,5 
procent) och erytroplakier (33 procent) medan oral 
lichen planus utvecklas till skivepitelcancer i min-
dre omfattning (1,4 procent) [6] efter i genomsnitt 
cirka 4 år [7]. 

Samtliga patienter med potentiellt maligna för-

ändringar ska följas med regelbundna kontroller, 
speciellt gäller det patienter med tobaksvanor och 
överkonsumtion av alkohol. Vid misstanke om 
tumörer och tumörliknande tillstånd kallas inte 
patienten till ronden utan rekommendationen är 
alltid att patienten remitteras till öron-näsa-hals- 
eller käkkirurgisk mottagning med oralmedicinsk 
kompetens. 

Samma förhållningssätt rekommenderas vid blås-
bildande sjukdomar såsom pemfigus, pemfigoid 
och svår recidiverande aftös stomatit (RAS/ALU), 
där systemisk behandling med biologiska läkeme-
del, cytostatika eller immunmodulerare inte sällan 
krävs när systemsjukdom uteslutits.

Efter en multidisciplinär rond får remittenterna 
förslag på eventuell fortsatt utredning, behandling 
och uppföljning, vilket sparar tid och kostnader för 
alla inblandade.

PREVENTION OCH INTERVENTION
Intentionen med den multidisciplinära ronden var 
redan tidigt att diskutera, informera och undervi-
sa kolleger och de som är under fort- och vidareut-

” Efter en multidisciplinär rond får remittenterna 
förslag på eventuell fortsatt utredning, behandling 
och uppföljning, vilket sparar tid och kostnader för 
alla inblandade.”

Figur II
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Figur III a–c. En patientgrupp 
som frekvent diskuteras på 
våra ronder är behandlings-
resistenta kroniska hud- och 
slemhinneförändringar, såsom 
oral lichen planus där man 
under lång tid har behandlats 
med lokala steroider och sym-
tomlindrande preparat utan 
effekt. Dessa patienter som 
visas på ronden kan förutom 
problem och smärta från 
munhålan även ha långvariga 
besvär från hud och underliv.
 Patienterna får tillfälle att 
fråga samlad kompetens under 
ronden samt informeras sedan 
om behandlingsalternativ 
och preparatval som kan ge 
symtomlindring.

a b

c

Figur IV a–b. Ett fall som kräver multidisciplinär diskussion är en patient med PAD-verifierad oral koiliocytär 
dysplasi där risken för malignitetsutveckling gör att vi diskuterar behandling och uppföljning tillsammans.
 Vår intention är att vara en konsulterande rond som även bistår med recept vid mer akuta besvär och i annat fall 
remissvar med rekommendationer avseende behandlingsförslag till remittent. 
 Inte sällan får vi feedback på insatt och utvärderad behandling, men ibland bokas även ett uppföljande möte 
med patienten.

a b

Figur III

Figur IV

Multidisciplinär munslemhinnerond – erfarenheter från Akademiska sjukhuset
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bildning. Med dagens teknik går det enkelt att nå 
ut till kliniker och erbjuda undervisning och kon-
sultationsmöjligheter digitalt om detta efterfrågas. 
För att kunna genomföra detta utvecklades tidigt, 
som en del i ett EU-projekt, ett säkert sätt att kom-
municera via telemedicin [8]. 

En av de viktigaste uppgifterna är att förebygga 
munhålecancer, som är en potentiellt dödlig sjuk-
dom med svåra problem under och efter behand-
ling, speciellt om den behandlas sent [9]. Antalet 
nya fall av munhåle- och svalgcancer i Sverige är 
runt 1 200 per år om man tillämpar den gängse de-
finitionen som inkluderar läpp, tunga, munhåla, 
mjuka gommen och tonsillerna. Den totala cancer-
incidensen för munhålecancer ökar i Sverige och 
globalt [5] på grund av en åldrande befolkning och 
en ökning av tonsill- och tungbascancer orsakade 
av högrisk humant papillomvirus (hrHPV) hos 
yngre individer.

Detta sker samtidigt som antalet tumörer orsa-
kade av de traditionella riskfaktorerna tobak och 
alkohol är konstant [9, 10]. 

Femårsöverlevnaden i Sverige för munhålecan-
cer är cirka 55 procent, och kan vara så låg som 3–4 
procent i de avancerade fallen [11].

Då inverkan av miljö- och livsstilsfaktorer, to-
baksbruk, överkonsumtion av alkohol och alltmer 
hrHPV är betydande finns stora möjligheter till 
prevention genom att intervenera. Det bör därför 
finnas ett samarbete med tobaksavvänjningsklini-
ker och kompetens för att komma till rätta med ett 
extensivt alkoholbruk. 

Med en multidisciplinär verksamhet med fokus 
på munslemhinnor kan potentiellt maligna och 
maligna tillstånd diagnostiseras tidigt och på sikt 
minska antalet tumörer och förbättra överlevnaden. 

ERFARENHETER
Gruppens bestämda uppfattning är att multidisci-
plinära ronder leder till bättre vård i en säker miljö 
jämfört med om enskilda vårdgivare har ansvaret. 
En litteraturgenomgång av multidisciplinära ron-
der 1990–2005 visar på förenklad kommunikation 
och koordinering av vården som det mest värdefulla 
[12]. Det är dock oklart i vilken omfattning progno-
sen påverkas. En onkologirond visar sig ofta leda till 

ändrad diagnos och tumörklassificering men inte 
någon säkerställd påverkan på överlevnad [13, 14]. 

Andra studier indikerar att det flerdimensionella 
sättet att se på patientproblemen och utforma en 
behandlingsplan är en styrka. Ronden med dess 
professionella mångfald ger möjligheten för team-
medlemmarna att revidera sina åsikter och bredda 
sina kunskaper. Utan närvarande patient kan be-
handlingsstrategier, nya läkemedel, aktuellt på 
forskningsfronten diskuteras, och blir därför ett 
stimulerande sätt att arbeta. 

Emellertid tar en rond resurser i anspråk. Även 
om mottagningen löser problem finns inga speci-
fika studier, så vitt vi vet i dag, som pekar på bättre 
vårdresultat avseende handläggning av munslem-
hinnelesioner [1].

Verksamheten saknar en ronddatabas som är 
kopplad till journalen så att sökningar enkelt kan 
ske på specifika diagnoser och åtgärder. En sådan 
databas som kopplas till vårdprogram och behand-
lingsrekommendationer blir en stor tillgång vid ut-
bildning och forskning, och resultat kan redovisas 
i linje med de intentioner som uttrycks i Socialsty-
relsens ”God Vård” [15]. Att kunna följa patienten 
över tid med fotodokumentation är en viktig del 
i den kliniska vardagen och det är nödvändigt att 
bilder kan lagras och är sökbara. 

SAMMANFATTNING
Sedan 2003 har Akademiska sjukhuset en multi-
disciplinär grupp för munslemhinneförändringar, 
bestående av specialister i orofacial medicin, käk-
kirurgi, öron-, näs- och halssjukdomar och hud- och 
könssjukdomar med oralmedicinsk kompetens. 
Hela gruppen ses vid en gemensam rond och un-
dersöker, diagnostiserar och föreslår fortsatt hand-
läggning av patienter med munslemhinneföränd-
ringar. Vid behov adjungeras till gruppen kolleger 
från andra specialiteter.

Enheten erbjuder såväl läns- som utomlänspa-
tienter möjlighet till snabbt möte med specialister 
vid denna gemensamma rond, varigenom ett stort 
antal invalidiserande tillstånd har botats eller avse-
värt förbättrats med ökad livskvalitet och sannolikt 
även livslängd som följd.

Samlokalisationen har varit viktig för att kunna 
arbeta effektivt med minimal administration sam-
tidigt som specialisterna får insyn i och förståelse 
för respektive specialitet.

Såväl patienter som remittenter uppskattar verk-
samheten, som också erbjuder remittenten möj-
ligheten att följa sin patient genom att delta i rond-
verksamheten. Ronden ger rikliga möjligheter för 
undervisning av AT- och ST-kolleger via nätet.

” Intentionen med den multidisciplinära ronden var redan tidigt att diskutera,  
informera och undervisa kolleger och de som är under fort- och vidareutbildning.”

” Gruppens bestämda uppfattning är att 
multidisciplinära ronder leder till bättre vård i en 
säker miljö jämfört med om enskilda vårdgivare har 
ansvaret.”
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ENGLISH SUMMARY
Experiences of a multidisciplinary round  
for diseases of the oral mucosa at the University 
Hospital in Uppsala
Lena Blomstrand, Ebba Kjellström, Anders Köling, 
Ansam Al-Bayatti, Carin Vahlquist and  
Jan-Michaél Hirsch 
Tandläkartidningen 2021; 113 (5): 68–73 
Uppsala University Hospital has had a multidisci-
plinary group to assess oral mucosal changes sin-
ce 2003. It consists of specialists with expertise in 
the field of oral medicine from Orofacial Medici-
ne, Oral and Maxillofacial Surgery, ENT and Der-
matology, and Venereology. Colleagues from other 
specialties are co-opted into the group when requi-
red, for example rheumatology. The whole group 
participates in a joint round to examine, diagnose 
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and suggest continued treatment options for pa-
tients with oral mucosal changes. Being located to-
gether has driven the work of the group, allowing 
for minimal administration, improved collabora-
tions, ease of referring to other colleagues and has 
given the specialists knowledge and understanding 
of the respective other disciplines. Patients and re-
ferring colleagues recognize the group as an asset 
that is easily accessible, and appreciate the oppor-
tunity to meet the specialists at the same time and 
place. Referring colleagues are also able to parti-
cipate in the rounds, which affords ample training 
opportunities. The unit provides important sup-
port to the patient, giving relief to many with se-
vere debilitating mucosal changes that have resul-
ted in improved quality of life and, in some cases, 
increased life expectancy. l

Forskare? Vill du bidra  
med en vetenskapsartikel?

SÄND DITT MANUSKRIPT FÖR BEDÖMNING TILL:

Tandläkar tidningen 
Box 1217, 111 82 Stockholm

manus@tandlakar tidningen.se
08–666 15 00




