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Kroniska orofaciala
smärtor i allmänpraktiken
Praktisk checklista
Det är viktigt att ha ett praktiskt material tillgängligt för diagnostik och behandling av patienter med kroniska orofaciala smärtor. Denna
artikel innehåller en checklista för diagnostik
av de vanligaste smärttillstånden. Konservativa reversibla behandlingsmetoder är minst lika
effektiva som invasiva behandlingar och innebär
långt mindre risk för att skada patienten, så de
bör vara förstahandsalternativ för de allra flesta patienter med kroniska orofaciala smärtor.
I denna artikel vill vi förmedla en praktisk check
lista som kan användas i allmänpraktik för att be
döma, utvärdera och starta den inledande behand
lingen vid de vanligaste kroniska muskuloskeletala
eller neuropatiska orofaciala smärttillstånden. Vi
tar emellertid inte upp akut smärta i detta kapitel,
var god läs övriga artiklar i denna serie för mer in
formation om de tillstånden.
OROFACIAL SMÄRTA OCH DESS RISKFAKTORER

Orofacial smärta, liksom smärta i alla områden i
kroppen, kan indelas i akut och kronisk. Akut oro
facial smärta är ett viktigt varningstecken på en
verklig eller hotande vävnadsskada. Den kan i de
flesta fall snabbt behandlas och försvinner gradvis
i takt med att den skadade vävnaden läks. Kronisk
orofacial smärta kan definieras som en smärta som
kvarstår längre än den tid det tar för vävnadsska
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dan att läka. Om smärtan har varat i 3–6 månader
kan den betraktas som kronisk. Kronisk smärta bör
ses som en sjukdom i sig och inte som en förlängd
akut smärta på grund av den ofta svåra smärtrela
terade funktionsnedsättning som ofta utvecklas
(International Association for the Study of Pain;
IASP 1994) [1]. Det finns också neurofunktionella
och neurodegenerativa förändringar i hjärnan hos
patienter med kronisk smärta vilket stöder upp
fattningen att kronisk smärta bör betraktas som
en sjukdom [2, 3].
Vad som kanske är mindre känt är den höga
prevalensen av kronisk orofacial smärta i befolk
ningen: 8–15 procent. Detta inkluderar smärt
samma temporomandibulära sjukdomar (TMD)
[4]. Det finns en betydande överrepresentation av
kvinnor bland de som lider av kronisk orofacial
smärta och prevalensen är högst bland kvinnor i
åldern 35–45 år (åtminstone vad gäller smärtsam
TMD) [4]. Ungefär hälften av patienterna med
kronisk orofacial smärta söker vård. De som söker
vård gör det till exempel genom att kontakta sin
allmänläkare eller tandläkare.
Förutom de demografiska faktorerna ålder, kön
och socioekonomisk status är en betydande risk
faktor för kronisk orofacial smärta förekomsten av
andra samtidiga smärttillstånd, liksom patientens
självupplevda allmänna hälsa [5]. Man har också
kunnat visa på ett dubbelriktat samband mellan
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psykologisk belastning och kronisk smärta, det vill
säga att psykisk belastning ökar risken att utveckla
kronisk smärta och vice versa [6]. Även sömn
rubbningar (till exempel obstruktiv sömnapné)
och hormonella och genetiska faktorer har doku
menterats som riskfaktorer. Däremot anser man
numera att ocklusionen, som man tidigare trodde
spelade en viktig roll för risken att utveckla smärt
samma käkledssjukdomar, endast har en mindre
inverkan [7] även om ocklusionen ändå kan spela
roll i det enskilda fallet [8, 9]. Sömnbruxism har
traditionellt tilldelats en viktig roll för utvecklingen
av TMD, men sambandet med TMD verkar mer
vara anekdotiskt än vetenskapligt [10]. Bruxism i
vaket tillstånd har en annan etiologi än sömnbrux
ism men det återstår att visa hur vaken bruxism
påverkar TMD.
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DIAGNOSTIK AV DE VANLIGASTE KRONISKA
MUSKULOSKELETALA OROFACIALA
SMÄRTTILLSTÅNDEN

För allmäntandläkaren är det viktigt att kunna dia
gnostisera de allra vanligaste tillstånden. De nyli
gen publicerade diagnoskriterierna för käksmärta
och käkfunktion (Diagnostic Criteria for Tempo
romandibular Disorders; DC/TMD) [11] ger en
enkel och mycket exakt metod, avsedd att använ
das i allmänpraktiken, för diagnos av de vanligas
te tillstånden av kroniska orofaciala smärtor och
käkdysfunktion. DC/TMD bygger på två axlar;
axel I (kliniskt tillstånd) och axel II (psykosocia
la faktorer). DC/TMD täcker emellertid inte alla
tillstånd, utan bara de vanligaste.
På axel I diagnostiseras det kliniska tillståndet
(orofacial smärta av myogen eller artrogen orsak,
huvudvärk på grund av TMD, diskförskjutning
och degenerativ ledsjukdom), medan axel II ger
en uppskattning av i vilken utsträckning psykoso
ciala faktorer är involverade, både som resultat av
den kroniska smärtan och som bakgrundsfaktorer
som påverkar smärtan.
DC/TMD har tre nivåer: screening, en kortare
version av DC/TMD inom allmäntandvård och
en mer omfattande version avsedd för specia
listkliniken.
Syftet med screeningen är att identifiera patien
ter med potentiella kroniska orofaciala smärtor el
ler käkdysfunktion. Det gör man genom att ställa
tre frågor till alla patienter, frågor som besvaras
med ”ja” eller ”nej”:
1. Gör det ont i tinningen, ansiktet, käklederna el
ler käkarna en gång i veckan eller oftare?
2. Gör det ont när du gapar eller tuggar en gång i
veckan eller oftare?
3. Har du låsningar eller upphakningar i käken en
gång i veckan eller oftare?
Om patienten svarar ”ja” på minst en fråga är
sannolikheten mycket stor att patienten har en
kronisk orofacial smärta eller käkdysfunktion
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”I den utvidgade
DC/TMDklassificeringen
är listan över
möjliga tillstånd längre
och innefattar
även generaliserade smärt
tillstånd.”

(känsligheten var 0,98; 95 procent CI: 0,90–1,00,
specificitet 0,90; 95 procent CI: 0,81–0,95 för de
första två frågorna) [12]). Majoriteten av de pa
tienter man hittar med hjälp av detta instrument
behöver behandling för sina problem, vilket gör
instrumentet kliniskt relevant och användbart.
Instrumentet har använts i flera studier och til�
lämpas i dag rutinmässigt inom den offentliga
tandvården i flera landsting i Sverige.
Om en patient svarar ”ja” på minst en av frågor
na motiverar detta till en undersökning med den
korta versionen av DC/TMD. Denna undersök
ning kan leda till en eller flera diagnoser på axel I
och ge information om psykosociala faktorer som
är av betydelse (axel II).
Diagnoser enligt axel I ställs genom en kombi
nation av information från ett frågeformulär samt
resultat från den kliniska undersökningen. Den
kliniska undersökningen är strikt specificerad med
bland annat exakta instruktioner till patienten,
palpationsställen och palpationstryck.
För uppskattning av psykosociala faktorer enligt
axel II används validerade frågeformulär med fast
ställda gränsvärden. Syftet är att bedöma i vilken
omfattning psykosociala faktorer bidrar till prog
nosen och utgör grund för behandlingsplanering.
Inom allmäntandvård är dessa instrument till
hjälp för att avgöra om patienten ska remitteras
vidare eller om man själv ska inleda behandling.
De frågeformulär som rekommenderas i DC/TMD
täcker de flesta aspekter av smärta och smärtans
konsekvenser samt riskfaktorer för kronisk smärta.
Som exempel utvärderas nedstämdhet och ångest
i Patient Health Questionnaire-4 (PHQ-4), smär
tans intensitet och smärtrelaterad funktionsned
sättning i Graded Chronic Pain Scale, graden av
stress i Patient Stress Scale-10 och smärtutbred
ning i en smärtteckning [11, 13].
DC/TMD täcker inte alla kroniska orofaciala
smärttillstånd eller käkdysfunktioner. I den ut
vidgade DC/TMD-klassificeringen [14] är listan
över möjliga tillstånd längre och innefattar även
generaliserade smärttillstånd. Det finns alltså
fortfarande behov av specifika undersökningar
för vissa tillstånd, till exempel neuropatisk smärta,
åtminstone på specialistnivå.
Checklista
1. Använd screeningfrågorna på alla patienter.
2. Om patienten svarar ”ja” på minst en av
screeningfrågorna: genomför den korta DC/
TMD-undersökningen, både axel I och axel II.
3. Avgör om du ska behandla eller remittera
patienten vidare grundat på data i axel II.
4. Om du behandlar patienten: Använd de nationella riktlinjerna och information från axel
II för behandlingsplanering och prognosbedömning.
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Hur lär jag mig bäst att arbeta med DC/TMD?
Själva DC/TMD-proceduren är noga beskriven
med frågeformulär, klinisk undersökning och in
struktioner till patienten. Det innebär att inlär
ningen kan vara både enkel och snabb. Vilanova
och medarbetare visade att självinlärning med
hjälp av en instruktionsfilm och dokumentation
kan ge lika bra resultat vad avser diagnostik som
en strukturerad tvådagarsutbildning i DC/TMD
med teori och klinik [15], åtminstone vad gäller
den kortare versionen av DC/TMD.
Alla dokument och instruktionsfilmer kan lad
das ner från webbplatsen som tillhör det interna
tionella konsortiet som utvecklar DC/TMD (www.
rdc-tmdinternational.org).
DC/TMD ingår i grundutbildningen i tre av fyra
svenska odontologiska fakulteter och i minst en
dansk odontologisk fakultet. Integrering av DC/
TMD i grundutbildningen såväl som i specialistut
bildningen har påbörjats även i Finland. Nyutexa
minerade tandläkare kommer alltså att ha kunska
per och förmåga att använda DC/TMD i praktiken.
Förhoppningsvis kommer det att bidra till den vi
dare spridningen av DC/TMD inom tandvården.
Det finns dock ändå ett behov av kurser i DC/TMD
för allmäntandläkare. Det internationella RDC/
TMD-konsortiet arbetar med att ta fram riktlinjer
för utbildningens innehåll och olika nivåer.
DIAGNOSTIK AV DE VANLIGASTE
KRONISKA NEUROPATISKA
OROFACIALA SMÄRTTILLSTÅNDEN

Neuropatisk smärta definieras som ”smärta orsa
kad av skada eller sjukdom i det somatosensoris
ka nervsystemet”. Diagnosen neuropatisk smärta
kan ställas med olika grad av visshet beroende på
vilken information som finns tillgänglig [16]. Om
patienten har smärtor i ett neuroanatomiskt rele
vant område och det i anamnesen finns en relevant
traumatisk händelse som berör nervvävnaden (till
exempel en operation i området), kan smärtan vara
av ”möjligt” neuropatiskt ursprung. Om det finns
sensoriska rubbningar i det smärtande området,
som kan bekräftas till exempel genom kvantita
tiva sensoriska tester, kan smärtan anses vara av
”sannolikt” neuropatiskt ursprung. Slutligen, om
nervskada kan dokumenteras genom till exempel
neurofysiologisk testning, avbildning eller direkt
kirurgisk inspektion, kan en ”definitiv” diagnos på
neuropatisk smärta ställas [16, 17].
Anamnes
Om patienten har smärtor i ett anatomiskt område
med sensoriska förändringar (hyper- eller hypo
sensitivitet), som har pågått i mer än sex månader
utan att varken tandläkare eller läkare har kunnat
påvisa någon patologi eller kunnat behandla smär
tan, kan man misstänka att denna har neuropatiskt
ursprung. I sådana fall bör man gå igenom patien
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tens anamnes och se om det finns några händel
ser som kan ha lett till skador på trigeminusner
ven, till exempel trauma eller oral kirurgi. Det är
viktigt att komma ihåg att även vanliga endodon
tiska ingrepp i enstaka fall (3– 5 procent [18]) kan
leda till kroniska smärtor av möjligt neuropatiskt
ursprung genom att man skär av primära afferen
ta fibrer under till exempel pulpektomi. Även in
jektioner med lokalanestetika kan orsaka nervska
dor på grund av nålsticket eller neurotoxicitet [19].
Beskrivningen av den orofaciala neuropatiska
smärtan kan variera stort mellan olika patienter.
Smärtan kan vara konstant och opåverkbar, i andra
fall (till exempel vid trigeminusneuralgi) är patien
ten smärtfri mesta tiden och smärtan utlöses endast
när man vidrör en viss del av ansiktet (triggerzon).
Vanliga ord som används när patienterna beskriver
neuropatisk smärta är ”brännande”, ”huggande”
eller ”stickande”, men även här varierar det stort
mellan patienterna.
Status
En noggrann klinisk undersökning visar inga teck
en på dentoalveolär patologi. Patienter med neu
ropatisk orofacial smärta kan givetvis samtidigt
ha TMD men de kan oftast skilja mellan de två
smärttillstånden.
Ytterligare undersökningar
Röntgenundersökning visar oftast inga tecken
på patologi.
Patienter med misstänkt neuropatisk smärta
bör genomgå somatosensorisk undersökning i det
smärtande området. Tandläkaren kan här göra en
enkel undersökning med de instrument som re
dan finns på kliniken. Man kan till exempel med
en bomullstops stryka försiktigt över huden över
de tre trigeminusgrenarnas innervationsområden
på respektive sida. Patienten ombeds att jämföra
hur det känns på den onda sidan jämfört med den
andra och säga om förnimmelsen är starkare, sva
gare eller densamma på den andra sidan [20]. En
tandläkarsond eller en tandsticka kan användas
för att testa känsligheten för stick och en kall spatel
(som tagits direkt ur frysen eller förvarats i isvatten)
kan användas för att testa temperaturkänsligheten.
Dessa enkla tester av sensoriska funktioner kan
göras både extraoralt och intraoralt med rimlig
tillförlitlighet [20].
Om man upptäcker några sensoriska rubbningar
kan patienten remitteras till specialist för en mer
noggrann kvantitativ sensorisk testning, eventu
ellt med neurofysiologisk testning av trigeminus
nervens nociceptiva funktion. Grundat på dessa
tester kan diagnosen neuropatisk orofacial smärta
bekräftas eller avfärdas.
Se nordiska temaartikeln av Pigg et al i Tand
läkartidningen nummer 3 2015 för ytterligare in
formation om orofacial neuropatisk smärta [16].
Tandläkartidningen 3 • 2016

Checklista
1. Har patienten persisterande smärta i ett
område med förändrad sensitivitet och utan
tecken på patologi vid en noggrann klinisk
och radiografisk undersökning?
2. Om ja, överväg remiss till specialist på orofacial smärta (om sådan finns), tandläkare med
specialkunskaper i orofacial smärta (i länder
utan orofacial smärta som formell specialitet)
eller neurolog.
3. Undvik onödiga invasiva tandbehandlingar
eller operationer.

BEHANDLING AV KRONISK
OROFACIAL SMÄRTA

Syftet med behandlingen av orofacial smärta är
att minska eller eliminera smärtan, återställa
normal käkfunktion och livskvalitet samt mins
ka behovet av framtida behandlingar. Evidens
baserad bedömning, behandling och uppföljning
är av största vikt och är en syntes av vetenskaplig
evidens, kliniska erfarenheter och patientvärde. I
allmänhet omfattar behandlingsalternativen allt
ifrån tandbehandlingar till läkemedel, beteende
terapi, fysiska övningar och kirurgi. I komplicera
de fall är oftast en multimodal strategi gynnsam,
det vill säga en samordnad kombination av olika
behandlingsformer [21].
I Sverige har Socialstyrelsen tagit fram evidens
baserade nationella riktlinjer för behandling av
kronisk orofacial smärta och käkdysfunktion.
Dessutom förordar Statens beredning för medi
cinsk och social utvärdering (SBU; www.sbu.se)
starkt den biopsykosociala modellen för kronisk
smärta vid bedömning och behandlingsplanering
för att få en holistisk syn på patienten. DC/TMD
uppfyller i hög grad detta syfte [11].
Riktlinjerna utgör ett evidensbaserat beslutsstöd.
De kan laddas hem från internet utan kostnad. De
nationella riktlinjerna rangordnar behandlingarna
av orofacial smärta och käkdysfunktion beroende
på tillgänglig evidens och även hälsoekonomiska
aspekter. Behandlingsalternativen sträcker sig från
information och andra typer av enkel beteendein
riktad terapi, avslappning och sjukgymnastik, till
bettskenor och läkemedelsbehandling, beroende
på den enskilde patienten (se artikeln ”Orofacial
smärta och käkfunktionsstörningar – riktlinjer för
behandling”, sidan 58).
På samma sätt, baserat på tillgänglig evidens,
togs finska nationella riktlinjer för behandling av
temporomandibulära sjukdomar fram 2007 i ett
samarbete mellan Finnish Dental Society Apol
lonia och Finnish Medical Society Duodecim
(finns på finska och svenska på www.kaypahoito.
fi) med uppdatering 2013. Eftersom ingen korrekt
översättning fanns vid den tidpunkten omnämns

”I komplicerade
fall är oftast
en multimodal
strategi gynnsam …”
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”Ett realistiskt behandlingsmål i svårare fall av
kronisk orofacial smärta är att minska smärtans
inverkan på patientens dagliga aktiviteter och
livskvalitet, snarare än att göra patienten smärtfri.”
endast DC/TMD men det kommer att ingå i kom
mande utgåvor.
Hur kan man avgöra vilka fall som kan behand
las av allmänpraktikern och när man bör skriva re
miss till specialist i orofacial smärta eller läkare?
Allmänt sett bör patienter med mer komplicerade
smärttillstånd eller de som behöver en multidis
ciplinär utredning eller multimodal behandling
remitteras vidare. Avgränsningen anges i Gra
ded Chronic Pain Scale: Grad III och IV kan bli
hjälpta av multimodal behandling och bör därför
remitteras vidare, medan grad I och II bör inleda
behandlingen hos allmäntandläkaren i enlighet
med förslagen ovan [22]. Remiss ska också övervä
gas för patienter med höga poäng för depression,
ångest, stress eller utbredd smärta.
Prognos
Att bedöma prognos är fortfarande svårt men
viktigt. De bakomliggande smärtmekanismerna
kan ge viss information. Vid akuta dentoalveolä
ra inflammatoriska tillstånd är prognosen oftast
mycket god för så gott som omedelbar smärtlind
ring. Vid mer kroniska orofaciala smärtor blir bil
den mer komplicerad. När man diskuterar prog
nos med patienten är det därför viktigt att vara
medveten om vad som är ett realistiskt resultat
av smärtbehandlingen.
För de flesta TMD-patienter (det vill säga grad I
och II enligt Graded Chronic Pain Scale) är prog
nosen god, vilket har visats både i epidemiologiska
och kontrollerade behandlingsstudier [21–26].
Enligt Palla et al upplever 75–85 procent av patien
terna med långvarig smärta som varat i mer än
3–6 månader bot eller betydande förbättring, ofta
oberoende av vilken behandling som använts [27].
TMD-patienterna kan därför oftast framgångsrikt
behandlas i allmänpraktiken genom enkla, ickeinvasiva terapier som nämnts ovan, under förut
sättning att de inte lider av psykologisk stress och
funktionsnedsättande kronisk smärta (grad III
och IV) [21, 27].
Med tanke på att TMD oftast har god prognos
och att de allra flesta patienterna kan behandlas
av allmänpraktikern även om smärtan varat i mer
än 3 eller 6 månader, finns ett stort behov av större
förståelse för de 10–15 procent av patienterna som
är ovilliga till terapi, eftersom de utgör den största
utmaningen.
Vid kronisk TMD-smärta bör behandlingen
snarare riktas mot att minska smärtans påverkan
82

på patientens dagliga liv, uppnå smärtlindring och
förbättrad funktion än mot fullständig bot [29, 30].
På samma sätt kan kroniska neuropatiska orofaciala
smärtor lindras men sällan botas. För att undvika
att patienten söker många olika läkare och riske
rar att få flera onödiga och potentiellt skadliga in
vasiva behandlingar bör man lägga tillräcklig tid
på att informera patienten om tillståndet [31]. Ett
realistiskt behandlingsmål i svårare fall av kronisk
orofacial smärta är att minska smärtans inverkan
på patientens dagliga aktiviteter och livskvalitet,
snarare än att göra patienten smärtfri. För att uppnå
detta kan behandlingar för att stärka patientens
förmåga att hantera smärtan och minska stress,
depression, ångest och katastrofkänslor övervägas.
Dessa fall kräver dock oftast specialistbehandling.
Sammanfattningsvis kan majoriteten av TMDpatienterna behandlas inom allmäntandvården.
Om patienten har flera av de kända riskfaktorerna
för att utveckla kronisk orofacial smärta, till ex
empel andra samtidiga smärttillstånd och psy
kisk stress, försämrar det prognosen för att uppnå
långvarig smärtlindring i mer komplicerade fall.
Ofta måste patienten även söka vård för de andra
sjukdomarna för att förbättra prognosen för den
orofaciala smärtan. Det är viktigt att komma ihåg
att ju längre tid smärtan har funnits, desto sämre
är prognosen för behandlingseffekt av vilken be
handling som helst.
ENGLISH SUMMARY

Hands-on checklists for chronic orofacial
pain in general dental practice
Per Alstergren, Lene Baad-Hansen, Anders
Johansson and Yrsa Le Bell
Tandläkartidningen 2016; 108 (3): 78–83
The focus of this article is to draw together the con
clusions drawn in the associated articles in this se
ries. It is designed to provide a hands-on check-list
approach to diagnosis of the most common chronic
orofacial pain conditions. The article therefore co
vers chronic orofacial pain, risk factors, diagnosis
of the most common musculoskeletal and neuro
pathic pain conditions in the orofacial region and
management principles.
In summary, the majority of TMD patients can
be treated by general practitioners. Presence of
several of the known risk factors for development
of chronic orofacial pain, such as comorbid pain
conditions and psychological distress, hamper the
prognosis for obtaining long-lasting pain-relief in
more complicated cases. Often it will be necessary
for the patient to seek concurrent care for the co
morbidities in order to improve the prognosis for
the management of orofacial pain. Importantly,
the longer time the pain has been present, the
poorer the prognosis is for relief, due to the pos
sibility of a permanently sensitized nociceptive
processing system. l
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