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Abstrakt 

Bakgrund: Temporomandibulära dysfunktioner (TMD) är ett samlingsbegrepp som 
innefattar störningar i käkleden och omkringliggande strukturer. Tillståndet är vanligt 
förekommande och ger symtom i form av bland annat smärta, rörelseinskränkning samt 
låsningar. Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (RDC/TMD) är 
ett internationellt använt och validerat diagnosinstrument vid TMD. Med hjälp av detta kan 
tillståndet delas in i subgrupper. Vanliga behandlingsmetoder är sjukgymnastik, egenvård, 
bettskenor, mediciner och kognitiv beteendeterapi. Syfte: Syftet med studien var att 
systematiskt granska den vetenskapliga litteraturen avseende konservativ behandling och 
dess effekter vid TMD. Metod: En systematisk litteraturöversikt genomfördes och totalt 14 
artiklar granskades kritiskt och poängsattes med PEDro-Scale. Utifrån studiernas 
bevisvärde fastställdes de olika behandlingsformernas evidens enligt SBU: s gradering. 
Resultat: De konservativa behandlingar som användes i studierna var KBT, 
hållningsträning, tuggträning, elterapi, egenvård, avspänning, hemträning, samt 
sjukgymnastik. Det sammantagna vetenskapliga underlaget för interventionerna föreföll 
otillräckligt (evidensstyrka 4). Konklusion: Fler metodologiskt högkvalitativa RCT-studier 
med homogena grupper bör göras.  
 
Nyckelord: evidens, konservativ behandling, RDC/TMD, temporomandibulär dysfunktion. 
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1. Introduktion 
Käkleden är en av de mest frekvent använda lederna i kroppen. Den är involverad i basala 

funktioner som att tugga, svälja och prata. De flesta rörelser som sker i denna led innefattar 

dock inte dessa komponenter utan är så kallade ”empty-mouth movements”. Muskulaturen 

som styr ledens funktion är utformad att både kunna utveckla kraft och finmotoriska 

rörelser. Finmotorisk kontroll av käken krävs vid tal, medan tuggning istället kräver stor 

kraft (1). Människan kan med sin tuggmuskulatur koncentrera upp till 600-800 N tryck på 

en tand (2). Temporomandibularledens och nackens funktioner är intimt sammanlänkade. 

Många av de muskler som fäster på mandibeln har sina ursprung på kraniet, hyoidala benet 

och clavikeln (1). Det sker en samtidig aktivering av käk- och nackmuskulatur vid rörelser 

av mandibeln (3). Depression och elevation av mandibeln åtföljs alltid av extension 

respektive flexion av huvud och nacke (4), vilket tyder på ett nära förhållande mellan 

nackens och käkens neuromuskulära system (5).  

 

Smärta i käkleden och dess omkringliggande strukturer är ett vitt begrepp och ett flertal 

olika benämningar används i litteraturen för att beskriva detta tillstånd. 

Temporomandibulär dysfunktion (TMD) är ett samlingsbegrepp för tillstånd som innefattar 

störningar i käkleden och omkringliggande vävnader samt i käkmuskulaturen, 

tandrelaterade besvär exkluderat (6). Craniomandibulär dysfunktion, orofacial pain, 

myofacial samt craniofacial pain är ytterligare benämningar som används i litteraturen vid 

beskrivandet av de ovannämnda dysfunktionella tillstånden (7-10). Fortsättningsvis 

kommer begreppet TMD att användas.   

 

Uppkomsten av besvär i käkleden är vanligt förekommande (11). Prevalensen för TMD 

varierar mellan olika epidemiologiska studier. Vid studier av den svenska vuxna 

befolkningen har en prevalens av subjektiva symtom på 15-57 % redovisats. Det har i 

samma studier rapporterats att kliniska tecken förekommer hos 36-74 % (12). 

Undersökningar gjorda på barn och ungdomar i Sverige visar en prevalens på ca 4 % för 

smärta som bedömts vara relaterad till TMD (13). En amerikansk studie redovisar en 

prevalens för smärtsam TMD hos 6 % av befolkningen (14). Det är vanligast 

förekommande att kvinnor söker vård för dessa typer av besvär (11, 15, 16). 
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De vanligaste symtomen på störd käkfunktion är: smärta i och kring käkleden, smärta i 

käkmuskulatur, rörelseinskränkning eller deviation i käkleden, käkledskrepitationer 

och/eller knäppningar samt låsningar, upphakningar och luxationer. Patienter med TMD 

besväras även ofta av värk i huvud, nacke, ansikte och/eller öron. Utredningen kompliceras 

av att det i de flesta fall finns flera faktorer som påverkat tillståndet. Troliga riskfaktorer är 

trauma, stress, depression, käkledssjukdomar, psykologiska faktorer, anatomiska 

bettavvikelser käkpressning samt avlägsnande av visdomständer (6, 17).   

 

Ett standardiserat samt validerat diagnosinstrument som tillåter replikation av studier har 

länge efterfrågats av forskarkåren. Av den anledningen utformades år 1992 Research 

Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (RDC/TMD) som är ett 

internationellt använt och validerat diagnosinstrument vid TMD.  Med hjälp av denna kan 

man dela in/beskriva tillståndet i käksystemet i två delar (Axis 1 respektive axis 2). I det 

första avsnittet delas tillståndet in i tre subgrupper: Grupp 1 – muskulära, Grupp 2 – 

diskogena samt grupp 3 – artrogena dysfunktioner. Den andra delen består av ett formulär 

innehållande 31 frågor där de psykologiska, psykosociala och beteendemässiga aspekterna 

utvärderas (9, 18). Detta diagnosinstrument används kliniskt och är väl applicerbart vid 

forskning eftersom homogena och specifika subgrupper i TMD-populationen är nödvändigt 

vid kliniska studier (6). Forskning underlättas ytterligare av att RDC/TMD har översatts till 

17 olika språk och är konstruerad på ett sätt som underlättar statistisk datahantering (19).  

 

Vid behandling av TMD finns en rad insatser att tillgå och dessa delas in i operativa samt 

konservativa behandlingar. Operativa åtgärder bör ej användas alltför frekvent och 

rekommenderas som en sista åtgärd (20). Konservativ behandling leder generellt till 

symtomlindring och föreslås även vid den initiala behandlingen av TMD. Den inkluderar 

välaccepterade behandlingsmetoder såsom mediciner, bettskenor, sjukgymnastik samt 

egenvård (21). En systematisk litteraturöversikt som sammanställt totalt 30 studier 

redovisar att träning, manuell mobilisering, laserterapi, avspänning, biofeedback samt 

proprioceptiv återinlärning kan vara effektiva behandlingsmetoder vid TMD. Det redogörs i 

samma studie att hållningsträning kan användas i kombination med annan behandling (22). 

I en annan systematisk litteratursammanställning framkommer att hållningsträning samt 

manuell terapi i kombination med träning visat sig vara användbara interventioner vid 

TMD vad gäller gapförmåga och smärtlindring. Gapförmågan förbättrades även av 

avspänning, biofeedback och lågfrekvent laserterapi (23). Båda litteraturöversikterna drar 
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dock slutsatsen att resultaten bör tas med försiktighet då studiernas metoder är bristfälliga 

(22, 23). I SBU: s senaste sammanställning ”Metoder för behandling av långvarig smärta i 

ansikte och käkar”, drogs följande slutsatser vad gäller konservativa behandlingar av TMD, 

odontologiska och farmakologiska behandlingar exkluderat: Biofeedback, kognitiv 

beteendeterapi (KBT) och hållningsträning ger bättre effekt än ingen behandling alls. 

Sammanställningen visade även att viss odontologisk terapi samt farmakologisk behandling 

kan ge önskvärda effekter. Konklusionen var dock att fler studier måste göras då det 

vetenskapliga materialet är otillräckligt (24). 

 

År 2003 uppskattades de totala samhällsekonomiska kostnaderna för långvarig smärta i 

Sverige till cirka 87,5 miljarder kronor per år. Kostnader till följd av TMD har ej redovisats 

separat (24). Det har dock påvisats att personer som är i behov av behandling för TMD har 

större sjukfrånvaro samt nyttjar sjukvården mer frekvent än andra patientgrupper (25). 

 

Då käkleden är en av de mest frekvent använda lederna i kroppen och då den har en central 

position med kopplingar såväl till nacken och huvudet blir denna led ytterst intressant att 

studera. För oss sjukgymnaster är detta en led som vi kliniskt möter frekvent och vi vill 

därför med denna systematiska litteraturöversikt utröna vad den mest effektiva konservativa 

behandlingen vid TMD är och vilken evidens det finns för behandlingen.  
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2. Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien var att kritiskt granska vetenskapliga litteraturen avseende konservativ 

behandling och dess effekter vid temporomandibulära dysfunktioner. Frågeställningarna 

var följande: 

1. Vilka konservativa behandlingar har använts? 

2. Vilka effekter har applicerade behandlingar? 

3. Vilket evidensvärde finns för de olika behandlingarna? 

4. Vilka ekonomiska påföljder har applicerade behandlingar? 

3. Metod 

Vid denna systematiska litteraturöversikt var den valda metoden att endast inkludera 

artiklar enligt nedanstående kriterier. 

3.1 Inklusionskriterier 
• Enbart randomiserade kontrollerade studier (RCT).  

• Enbart studier på engelska. 

• Studier till och med 2007-10-14.  

• Studier som enbart har inkluderat försökspersoner som diagnostiserats med 

RDC/TMD (bilaga 1). 

• Enbart studier som avhandlar interventioner under minst en vecka 

3.2 Exklusionskriterier 
• Studier som enbart granskar effekterna vid användning av odontologiska 

hjälpmedel. 

• Studier som enbart granskar effekterna av therabite. 

• Studier som enbart granskar effekterna av läkemedel. 

• Studier som enbart granskar effekten av kirurgi. 

• Studier som granskar post-operativa interventioner. 

• Studier gjorda på djur. 

• Single-case artiklar. 
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3.3 Artikelinsamling 
En systematisk litteraturöversikt med artikelsökning i databaserna Medline, Cinahl, AMED 

samt PEDro genomfördes. Sökningen av publicerade artiklar skedde till och med 071014 

utan begränsning i tiden bakåt. De huvudsökord som användes i fritext var 

”temporomandibular”, ”craniomandibular”, ”orofacial”, ”myofacial” och ”craniofacial”. De 

interventionsord som användes i fritext var ”physiother”, ”exercise”, ”rehabil” och 

”therapy”. Dessutom användes särskilda ämnesord specifika för varje databas, ”MeSH-

termer” (Medline), ”Cinahl Headings” (Cinahl) och ”Concepts” (AMED) för både 

huvudsökord och interventionsord. De valda fritextorden samt ämnesorden kombinerades 

slutligen med varandra (tabell 1). 

 

Den första sökningen skedde i Medline och de artiklar som här bedömdes relevanta 

inkluderades ej i nästkommande sökning i PEDro för att undvika dubbletter. 

Artikelsökningen resulterade i totalt 418 träffar efter att dubbletter sorterats bort. Abstrakt 

av dessa granskades separat av författarna och artiklar som föreföll relevanta valdes ut för 

närmare granskning. Totalt 63 artiklar granskades.  
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Tabell 1. Utfall av sökning i databaser 
Databaser/Sökord Antal träffar  Antal relevanta 

träffar 
Antal 
inkluderade 
artiklar 

Medline 389 54 12 

("Physical Therapy 
Modalities"[Mesh])  
OR ("Physical Therapy 
(Specialty)"[Mesh])  
OR ("Exercise"[Mesh])  
OR ("Exercise Therapy"[Mesh])  
OR ("Exercise Movement 
Techniques"[Mesh]) 
OR ("Rehabilitation"[Mesh]) OR 
(physiother*  
OR exercise  
OR rehabil* 
OR therapy)  
AND  
("Craniomandibular 
Disorders"[MeSH Major Topic])  
OR ("Facial Pain"[MeSH Major 
Topic])  
OR (craniomandibular*  
OR temporomandibular*  
OR orofacial*  
OR myofacial*  
OR craniofacial*)  
AND (Humans[Mesh])  
AND (English[lang])  
AND (Randomized Controlled 
Trial[ptyp]) 
 

   

PEDro 28 9 2 
Temporomandibular  
AND clinical trial 
Craniomandibular  
AND clinical trial 
Orofacial  
AND clinical trial 
Myofacial  
AND clinical trial 
Craniofacial  
AND clinical trial 
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Databaser/Sökord Antal träffar  Antal 

relevanta 
träffar 

Antal 
inkluderade 
artiklar 

AMED 1 0 0 
(MM "Craniomandibular 
Disorders")  
OR (MM "Temporomandibular 
Joint Diseases")  
OR (MM "Temporomandibular 
Joint Syndrome")  
OR craniomandibular*  
OR temporomandibular*  
OR orofacial*  
OR myofacial*  
OR craniofacial  
AND (MH "Physical Therapy+")  
OR (MH "Exercise+")  
OR (MH "Therapeutic Exercise+")  
OR  (MH "Rehabilitation+") 
OR physiother*  
OR exercise  
OR rehabil*  
OR therapy  
AND Limiters - Language: 
English, randomized* 

   

Cinahl 0 0 0 
(MM "Craniomandibular 
Disorders")  
OR (MM "Temporomandibular 
Joint Diseases")  
OR (MM "Temporomandibular 
Joint Syndrome")  
OR craniomandibular*  
OR temporomandibular*  
OR orofacial*  
OR myofacial*  
OR craniofacial  
AND 
(MH "Physical Therapy+")  
OR (MH "Physical Therapy 
Assessment")  
OR (MH "Exercise+") 
OR (MH "Therapeutic Exercise+") 
OR (MH "Rehabilitation+")  
OR physiother* 
OR exercise 
OR rehabil*  
OR therapy  
AND 
Limiters - Language: English, 
clinical trial 

   

Totalt 418 63 14 
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Av de 63 relevanta artiklarna återfanns totalt 20 randomiserade kontrollerade artiklar som 

använt sig av RDC/TMD som inklusion för att diagnostisera försökspersonerna. Dessa 

artiklar granskades närmare av författarna vad gäller metod samt intervention. Av dessa 

återfanns 5 artiklar som vid närmare granskning inte föll inom ramen av inklusionen (26-

30). En studie (30) ingick i en av de inkluderade artiklarna som var en uppföljningsstudie 

(31) till den tidigare nämnda (30). En annan studie använder sig av friska personer i 

kontrollgruppen (29). Den tredje föll bort på grund av för kort interventionstid (27). De två 

övriga studierna anger ej på ett tydligt sätt om de enbart har inkluderat försökspersoner som 

har diagnostiserats med RDC/TMD (26, 28). Ytterligare en artikel föll bort vid 

evidenssammanställningen då den ej redovisade jämförelse av effekterna av 

interventionerna (32). För att kunna fastställa bevisvärde och genomföra 

evidenssammanställningen var den valda metoden att poängsätta artiklarna med PEDro: s 

10 gradiga skala (bilaga 2). 13 av de 14 kvarvarande artiklarna var redan poängsatta. Alla 

artiklar poängsattes dock individuellt av författarna för att höja kvalitén på denna 

systematiska litteraturöversikt. Alla dessa artiklar bedömdes uppnå minst 4 PEDro-poäng 

av författarna och inkluderades därmed i studien (tabell 2). 

 

 

Tabell 2. Inkluderade och exkluderade artiklar. 
Inkluderade artiklar Exkluderade artiklar 
Al-Badawi et al. (2004) 
Carlson et al. (2001) 
De Laat et al. (2003) 
Dworkin et al. (2002) a 
Dworkin et al. (2002) b 
Gardea et al. (2001) 
Gavish et al. (2006) 
Komiyama et al. (1999) 
Michelotti et al. (2004) 
Peroz et al. (2004) 
Truelove et al. (2006) 
Turner et al. (2006)  
Wahlund et al. (2003) 
Wright et al. (2000) 

Gatchel et al. (2006) 
Goddard et al. (2002) 
Mishra et al. (2000) 
Smith et al. (2007) 
Tullberg et al. (2003) 
Turner et al. (2005)  
 

Inkluderade artiklar: 14 Exkluderade artiklar: 6 
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3.4 Fastställande av bevisvärde 
Bevisvärdet fastställdes genom att artiklarna delades in i tre kategorier efter PEDro-poäng 

enligt SBU: s bevisskala (tabell 3) (33, 34). 

 
Tabell 3. Överföring av poäng enligt PEDro-Scale till bevisvärde enligt SBU. 

PEDro-scale Bevisvärde enligt SBU 
7-10 
4-6 
0-3 

Högt bevisvärde 
Medelhögt bevisvärde 
Lågt bevisvärde 

 

3.5 Val av utvärderingsvariabler 
De inkluderade artiklarna granskades var för sig av författarna vad gäller intervention samt 

utvärderingsvariabler. Vid val av de utvärderingsvariabler som analyserades användes 

RDC/TMD som en mall för att erhålla så samspråkiga variabler som möjligt. De variabler 

som mest frekvent förekom i de inkluderade studierna valdes att analyseras. 

Utvärderingsvariabler som var jämförbara med varandra kategoriserades under 

huvudrubriker. Enbart variabler som mätts med validerade utvärderingsinstrument valdes.  

3.6 Gradering av evidensstyrka 
Artiklarna kategoriserades efter intervention och resultaten jämfördes därefter för att kunna 

bestämma evidensstyrkan av de olika interventionerna enligt tabell 4 (35).  

 
Tabell 4. Gradering av evidensstyrka. 
Evidensstyrka 1 – Starkt vetenskapligt underlag  
Minst två oberoende studier med högt bevisvärde eller god systematisk översikt. 
Evidensstyrka 2 – Måttligt starkt vetenskapligt underlag 
En studie med högt bevisvärde plus minst två studier med medelhögt bevisvärde. 
Evidensstyrka 3 – Begränsat vetenskapligt underlag  
Minst två studier med medelhögt bevisvärde. 
Evidensstyrka 4 – Otillräcklig evidens 
Otillräckligt vetenskapligt underlag. 
Förutsättningen för de angivna är att studierna pekar i samma riktning och att inget talar emot slutsatsen. Vid 
mindre divergenser kan styrkegraden sänkas. 
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4. Resultat 

4.1 Behandlingar 
En sammanställning av artiklarna redovisas i tabellform. De artiklar som analyserats 

avhandlar följande interventioner: KBT (tabell 5), elterapi (tabell 6), sjukgymnastik (tabell 

7), hemträning (tabell 8), avspänning (tabell 9) hållningsträning respektive tuggträning 

(tabell 10) samt egenvård (tabell 11). De utvärderingsvariabler som valts att redovisas är 

kategoriserade under totalt åtta olika huvudrubriker. Dessa rubriker är smärtintensitet, 

smärtpåverkan vid aktivitet, rörelseomfång (ROM) käke, käkfunktion, palpationsömhet, 

somatisering, depression samt påverkan på aktiviteter i dagliga livet (ADL) (tabell 5.1-

11.2). 

 

Artiklarna är indelade i ett flertal kategorier utifrån interventioner på följande sätt: KBT 

kontra sedvanlig konservativ behandling, KBT kontra ingen behandling, elterapi kontra 

placebobehandling, egenvård kontra bettskena (tabell 12.1-12.3) träning kontra 

information, avspänning kontra ingen behandling, hemträning kontra ingen behandling 

samt sjukgymnastik 4 veckor kontra sjukgymnastik 6 veckor (tabell 13.1-13.3). En studie 

(36) avhandlar effekterna av både biofeedback och KBT och analyseras därmed under två 

kategorier, avspänning respektive KBT. Studierna gjorda av Laat et al (37) samt Michelotti 

et al (38) redovisas separat då dessa ej bedöms jämförbara med någon annan studie. 

 

4.2 Effekter 
De effekter som kunde utläsas av de olika interventionerna var följande:   
 
KBT kontra sedvanlig konservativ behandling 

Tre studier föll inom denna kategori (31, 39, 40). 
 
Smärtintensitet: Direkt efter interventionen redovisade tre studier motstridiga resultat. En 

av studierna påvisade signifikant minskning av smärtintensiteten till KBT gruppens fördel 

(39) medan de två andra studierna ej kunde påvisa någon signifikant skillnad mellan 

grupperna (31, 40). Vid sex månaders uppföljning redovisade en studie signifikant 

förbättring till KBT gruppens fördel (31). Två studier redogjorde att KBT var signifikant 

bättre än sedvanlig konservativ behandling vid tolv månaders uppföljning (31, 40), medan 

en tredje studie ej kunde redovisa någon skillnad mellan grupperna (39). 
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Smärtpåverkan vid aktivitet: Två studier påvisade att KBT var signifikant bättre än 

sedvanlig konservativ behandling direkt efter interventionen (31, 39) och en tredje studie 

uppvisade ingen skillnad mellan grupperna (40). En studie redovisade signifikant 

förbättring till KBT gruppens fördel vid sex månaders uppföljning (31). Vid tolv månaders 

uppföljning redogjorde två studier att KBT var signifikant bättre än sedvanlig konservativ 

behandling (31, 40) medan en tredje studie ej kunde redovisa någon skillnad mellan 

grupperna (39). 

 

ROM käke: I två studier kunde inga skillnader påvisas mellan behandlingsgrupperna direkt 

efter intervention samt vid tolv månaders uppföljning (39, 40). 

 

Somatisering: Direkt efter intervention samt vid tolv månaders uppföljning kunde inga 

signifikanta skillnader ses mellan grupperna i en studie (40). 

 

Depression: Två studier redovisar motsägande resultat direkt efter interventionen samt vid 

tolv månaders uppföljning där den ena studien redogör för signifikant minskning av 

depression till KBT gruppens fördel (31) medan den andra studien ej kunde påvisa någon 

skillnad mellan grupperna (40).  Inga skillnader kunde ses mellan grupperna vid sex 

månaders uppföljning (31).  

 

Käkfunktion: En studie redovisade att KBT var signifikant bättre än sedvanlig konservativ 

behandling direkt efter behandling samt vid sex och tolv månaders uppföljning (31). 

 

Påverkan på ADL: Direkt efter intervention kunde inga skillnader ses mellan grupperna i 

en studie (31). Samma studie påvisade dock att KBT var signifikant bättre än sedvanlig 

konservativ behandling vid sex och tolv månaders uppföljning. 

 

KBT kontra ingen behandling 

Två studier föll inom denna kategori (36, 41). 
 
Smärtintensitet: I en studie gav KBT och biofeedback en signifikant minskning av 

smärtintensiteten jämfört med ingen behandling vid tolv månaders uppföljning (36). 
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Smärtpåverkan vid aktivitet: Inga signifikanta skillnader kunde ses mellan grupperna direkt 

efter interventionen (41). 

 

ROM käke: Inga signifikanta skillnader kunde ses mellan grupperna direkt efter 

interventionen (41). 

 

Käkfunktion: En studie visade att KBT och biofeedback gav en signifikant förbättring av 

käkfunktionen än ingen behandling vid tolv månaders uppföljning (36). 

 

Påverkan på ADL: Inga signifikanta skillnader kunde ses mellan grupperna direkt efter 

interventionen (41). 

 

Elterapi kontra placebo 

Två studier föll inom denna kategori (42, 43). 
 
Smärtintensitet: Direkt efter interventionen visar studierna ingen signifikant skillnad mellan 

grupperna (42, 43). En av studierna redovisar samma resultat vid fyra månaders uppföljning 

(43). 

 

ROM käke: Direkt efter interventionen visar de två studierna motstridiga resultat där den 

ena uppvisade att elterapi gav en signifikant ökning av ROM käke jämfört med placebo 

(42), medan den andra studien ej visade några signifikanta skillnader mellan grupperna 

(43). 

 

Påverkan på ADL: En studie utvärderade elterapins effekter på ADL direkt efter 

intervention samt vid fyra månaders uppföljning. Inga skillnader mellan grupperna kunde 

skönjas (43). 

 

Sjukgymnastik i 4 veckor kontra sjukgymnastik i 6 veckor 

En studie föll inom denna kategori (37). 
 
Smärtintensitet: Ingen signifikant skillnad mellan grupperna kunde ses direkt efter 

interventionen. 
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Palpationsömhet: Ingen signifikant skillnad mellan grupperna kunde ses direkt efter 

interventionen. 

 

Käkfunktion: Ingen signifikant skillnad mellan grupperna kunde ses direkt efter 

interventionen. 

 

Hemträning kontra ingen behandling 

En studie föll inom denna kategori (38). 
 
Smärtpåverkan vid aktivitet: Ingen signifikant skillnad mellan grupperna kunde ses direkt 

efter interventionen. 

 

ROM käke: Signifikant ökning av ROM käke kunde ses direkt efter interventionen till 

hemträningsgruppens fördel. 

 

Palpationsömhet: Ingen signifikant skillnad mellan grupperna kunde ses direkt efter 

interventionen. 

 

Avspänning kontra ingen behandling 

Två studier föll inom denna kategori (36, 44). 
 
Smärtintensitet: En av dessa visade att avspänning inte var effektivare än behandling med 

bettskena eller information direkt efter behandling eller vid sex månaders uppföljning (44). 

Den andra studien redovisar att biofeedback samt biofeedback i kombination med KBT ger 

en signifikant minskning av smärtintensiteten jämfört med ingen behandling vid tolv 

månaders uppföljning (36). 

 

ROM käke: Direkt efter interventionen samt vid sex månaders uppföljning kunde inga 

skillnader ses mellan avspänning, bettskena eller information (44). 

 

Palpationsömhet: Direkt efter interventionen samt vid sex månaders uppföljning kunde 

inga skillnader ses mellan avspänning, bettskena eller information (44). 
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Käkfunktion: En studie redovisar att biofeedback i kombination med KBT gav en 

signifikant förbättring av käkfunktion jämfört med ingen behandling vid tolv månaders 

uppföljning (36). 

 

Träning kontra information 

Två studier föll inom denna kategori (45, 46). 
 
Smärtintensitet: I en studie kunde inga skillnader ses mellan behandlingsformerna 

tuggträning respektive information direkt efter intervention (46). 

 

ROM käke: Signifikant ökning av ROM käke kunde urskiljas i en studie direkt efter 

intervention till träningsgruppens fördel där träningen bestod av hållningsträning (45). 

 

Käkfunktion: Inga signifikanta skillnader av käkfunktion kunde ses mellan 

behandlingsformerna tuggträning respektive information direkt efter intervention (46). 

 

Egenvård kontra bettskena 

Två studier föll inom denna kategori (47, 48). 
 
Smärtintensitet: Inga skillnader kunde ses mellan grupperna direkt efter behandling samt 

vid tolv månaders uppföljning (48).  

 

Smärtpåverkan vid aktivitet: Vid sex månaders uppföljning kunde inga skillnader ses 

mellan grupperna (47). 

 

ROM käke: I den ena studien kunde inga skillnader ses mellan grupperna vare sig direkt 

efter behandling eller vid tolv månaders uppföljning (48). Den andra studien uppvisade 

dock signifikant ökning av ROM käke både direkt efter intervention samt vid sex månaders 

uppföljning (47).  
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4.3 Evidensvärde 
Evidenssammanställningen redovisas i tabellform (tabell 12.1-13.3). Den sammanfattande 

evidensbilden för sju av åtta interventioner i denna systematiska litteraturöversikt utfaller 

antingen oklar eller otillräcklig, det vill säga evidensstyrka fyra. Evidensbilden ser 

annorlunda ut för elterapi där evidensstyrkan graderas till tre, begränsat vetenskapligt 

underlag för att inga skillnader råder mellan elterapi och placebobehandling. 

 

4.4 Ekonomiska påföljder 
Ingen av artiklarna som har analyserats har tagit hänsyn till vilka ekonomiska påföljder de 

olika interventionerna har.



Tabell 5.1. Studier som utvärderar effekten av KBT. RDC/TMD = Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders, BG = 
Behandlingsgrupp, KG = Kontrollgrupp, n = antal patienter, ROM = range of motion, ADL = aktiviteter i dagliga livet, S = Signifikant, NS = 
Non significant, a = förbättring över tid, b = skillnad mellan grupperna, P = PEDro-poäng 

GCPS = The Graded Chronic Pain Scale, MFIQ = Mandibular Function Impairment Questionnaire, BDI = B Depresson Index eck 
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Intervention Studie 
 

Försökspersoner Diagnos 
(RDC/TMD) 

Duration 
av smärta 

BG 
n = 79 

KG 
n = 79 

Behandlingstid Utvärderingsvariabler Resultat P 

Turner et al. 
(2006) (31) 
 
Pain 

158 patienter 
 
≥ 18 år 
 
 

Axis I  
Grupp I 
Grupp II 
Grupp III 
 
GCPS Grad II 
GCPS Grad III 
GCPS Grad IV 

≥ 3 mån 
 

KBT  
 
 
 
Konservativ 
behandling 
 
4 behandlings- 
tillfällen 
 
 
 

Egen- 
behandling, 
utbildning 
 
Konservativ 
behandling 
 
4 behandlings- 
tillfällen 
 
 

8 veckor 
 
 

 
 
1. Smärtintensitet (GCPS) 
 
 
2. Smärtpåverkan vid aktivitet 
    (GCPS) 
 
3. Käkfunktion
    (MFIQ Masticatory)  
 
4. Påverkan på ADL   
    (MFIQ Non-Masticatory) 
    Käkfunktion 
 
5. Depression
    (BDI)  
 
 
 
1. Smärtintensitet (GCPS) 
 
 
2. Smärtpåverkan vid aktivitet 
    (GCPS) 
 
3. Käkfunktion
    (MFIQ Masticatory))  
 
4.  Påverkan på ADL  
     (MFIQ Non-Masticatory) 
     Käkfunktion 
 
5. Depression
    (BDI) 
 
 
 
1. Smärtintensitet (GCPS) 
 
 
2. Smärtpåverkan vid aktivitet 
    (GCPS) 
 
3. Käkfunktion
    (MFIQ Masticatory) 
 
4.  Påverkan på ADL  
     (MFIQ Non-Masticatory) 
     Käkfunktion 
 
5. Depression
    (BDI) 

Direkt efter intervention 
 
1 a. Ej beräknad 
1 b. NS skillnad mellan grupperna 
 
2 a. Ej beräknad 
2 b. S skillnad mellan grupperna till BG:s fördel 
 
3 a.  Ej beräknad 
3 b. S skillnad mellan grupperna till BG:s fördel 
 
4 a. Ej beräknad 
4 b. NS skillnad mellan grupperna 
 
 
5 a. Ej beräknad 
5 b. S skillnad mellan grupperna till BG:s fördel 
 
6 mån uppföljning 
 
1 a. Ej beräknad 
1 b. S skillnad mellan grupperna till BG:s fördel 
 
2 a. Ej beräknad 
2 b. S skillnad mellan grupperna till BG:s fördel 
 
3 a. Ej beräknad 
3 b. S skillnad mellan grupperna till BG:s fördel 
 
4 a. Ej beräknad 
4 b. S skillnad mellan grupperna till BG:s fördel 
 
 
5 a. Ej beräknad 
5 b. NS skillnad mellan grupperna 
 
12 mån uppföljning 
 
1 a. S ej beräknad. Båda grupperna förbättrades. 
1 b. S skillnad mellan grupperna till BG:s fördel 
 
2 a. S ej beräknad. Båda grupperna förbättrades. 
2 b. S skillnad mellan grupperna till BG:s fördel 
 
3 a. S ej beräknad. Båda grupperna förbättrades. 
3 b. S skillnad mellan grupperna till BG:s fördel 
 
4 a. S ej beräknad. Båda grupperna förbättrades. 
4 b. S skillnad mellan grupperna till BG:s fördel 
 
 
5 a. S ej beräknad. Båda grupperna förbättrades. 
5 b. S skillnad mellan grupperna till BG:s fördel 

7 
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Tabell 5.2. Studier som utvärderar effekten av KBT. RDC/TMD = Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders, BG = 
Behandlingsgrupp, KG = Kontrollgrupp, n = antal patienter, ROM = range of motion, ADL = aktiviteter i dagliga livet, S = Signifikant, NS = 
Non significant, a = förbättring över tid, b = skillnad mellan grupperna, P = PEDro-poäng 

Intervention Studie 
 

Försökspersoner Diagnos 
(RDC/TMD) 

Duration 
av smärta BG 

n = 59 
KG 

n = 58 

Behandlingstid Utvärderingsvariabler Resultat P 

Dworkin et al. 
(2002)a (39) 
 
 
Journal of  
Orofacial Pain 

117 patienter 
 
Medelvärde 38.8 år 
 
18-70 år 
 
 

Axis I: 
Grupp I 
Grupp II  
Grupp III 
 
Axis II: 
GCPS Grad II 
GCPS Grad III 
GCPS Grad IV 

 Framgår ej KBT  
6 behandlings- 
tillfällen 
 
Sedvanlig 
Konservativ 
behandling 
 

 
 
 
 
Sedvanlig 
Konservativ 
behandling 
 

4 mån  
 
1. Smärtintensitet (GCPS) 
 
 
2. Smärtpåverkan vid aktivitet (GCPS) 
 
 
3. ROM käke (mm)  
    ROM käke smärtfri 
    ROM käke max 
 
 
 
1. Smärtintensitet (GCPS) 
 
 
2. Smärtpåverkan vid aktivitet (GCPS) 
 
 
3. ROM käke (mm) 
    ROM käke smärtfri 
    ROM käke max 

Direkt efter interventionen 
 
1 a. S ej beräknat Båda grupperna förbättrades. 
1 b. S skillnad mellan grupperna till BG fördel 
 
2 a. S ej beräknat. Båda grupperna förbättrades. 
2 b. S skillnad mellan grupperna till BG fördel 
   
3 a. Ej beräknat 
3 b. NS skillnad mellan grupperna 
 
 
Vid 12 mån uppföljning  
 
1 a. Ej beräknat 
1 b. NS skillnad mellan grupperna 
 
2 a. Ej beräknat 
2 b. NS skillnad mellan grupperna 
 
3 a. Ej beräknat 
3 b. NS skillnad mellan grupperna 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GCPS = The Graded Chronic Pain Scale, mm = millimeter  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabell 5.3. Studier som utvärderar effekten av KBT. RDC/TMD = Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders, BG = 
Behandlingsgrupp, KG = Kontrollgrupp, n = antal patienter, ROM = range of motion, S = Signifikant, NS = Non significant, a = förbättring 
över tid, b = skillnad mellan grupperna, , P = PEDro-poäng 
 

Intervention Studie Försökspersoner Diagnos 
(RDC/TMD) 

Duration 
av smärta 

BG 1 
n = 61 

KG 2 
n = 63 

Behandlingstid Utvärderingsvariabler Resultat 

GCPS = The Graded Chronic Pain Scale, SCL-90-R =Symptom Checklist-90-revised, mm = millimeter 
 
 
 

P 

Dworkin et al. 
(2002)b (40) 
 
Journal of  
Orofacial Pain 

124 patienter 
 
18-70 år 
 
85% Kvinnor 
 
Medeltal 37,5 år  
 
 
 

Axis I 
Grupp I 
Grupp II 
Grupp III 
 
Axis II 
GCPS Grad 0 
GCPS Grad I 
GCPS Grad II 
 
 

Framgår ej. 
 

Individuell 
utbildning samt KBT 
i form av: 
Information, 
avspänning, 
stresshantering, 
andning, 
medvetande- 
träning, personlig 
planering av 
egenvård, 
återfalls- 
prevention 
 
 
 
3 tillfällen  
50-75 min 
 

Sedvanlig 
konservativ 
behandling i form av: 
Aktiv/passiv 
rörelseträning, 
töjning, värme/kyla 
patient- 
utbildning vad gäller 
orsak till besvär, 
motiv till behandling, 
kost, 
beteendemässiga 
vanor 
mediciner 
hårda splintar 
 
Obegränsat antal 
möten med 
tandläkare 

2 ½ mån 
 

 
 
1. Smärtintensitet (GCPS) 
 
 
2. Smärtpåverkan vid aktivitet (GCPS) 
 
 
3. Depression (SCL-90-R) 
 
 
4. Somatisering (SCL-90-R) 
 
 
5. ROM käke (mm) 
    ROM käke smärtfritt 
    ROM käke max 
 
 
 
1. Smärtintensitet (GCPS) 
 
 
2. Smärtpåverkan vid aktivitet (GCPS) 
 
 
3. Depression (SCL-90-R) 
 
 
4. Somatisering (SCL-90-R) 
 
 
5. ROM käke (mm) 
    ROM käke smärtfri 
    ROM käke max 

Direkt efter interventionen 
 
1 a. Ej beräknad 
1 b. NS skillnad mellan grupperna  
 
2 a. Ej beräknad 
2 b. NS skillnad mellan grupperna 
 
3 a. Ej beräknad 
3 b. NS skillnad mellan grupperna  
 
4 a. Ej beräknad 
4 b. NS skillnad mellan grupperna 
 
5 a. Ej beräknad 
5 b. NS skillnad mellan grupperna 
 
 
Vid 12-mån uppföljning 
 
1 a. Ej beräknad 
1 b. S skillnad mellan grupperna till BG:s fördel 
 
2 a. Ej beräknad 
2 b. S skillnad mellan grupperna till BG:s fördel 
 
3 a. Ej beräknad 
3 b. NS skillnad mellan grupperna 
 
4 a. Ej beräknad 
4 b. NS skillnad mellan grupperna.  
 
5 a. Ej beräknad 
5 b. NS skillnad mellan grupperna. 

5 
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Tabell 5.4. Studier som utvärderar effekten av KBT. RDC/TMD = Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders, BG = 
Behandlingsgrupp, KG = Kontrollgrupp, n = antal patienter, ROM = range of motion, S = Signifikant, NS = Non significant, a = förbättring 
över tid, b = skillnad mellan grupperna,  P = PEDro-poäng 

Intervention Studie  Försökspersoner 
 

Diagnos 
(RDC/TMD) 

Duration av 
smärta 

Grupp 1 
n = 27 

Grupp 2 
n = 24 

Grupp 3 
n = 29 

Grupp 4 
n = 28 

Behandlingstid Utvärderings- 
variabler 

Resultat P 

Gardea et al. 
(2001) (36) 
 
Journal of 
Behavioural 
Medicine 

108 patienter 
18-65 år 
 

Axis I 
Grupp Ia, b 
Grupp II 
Grupp III 
 
Axis II 
 

≥ 6 mån 
 

Biofeed- 
back 
 
 
12 
individuella 
tillfällen 1-
2h. 

KBT 
 
 
 
12 
individuella 
tillfällen 1-
2h. 

KBT 
Biofeedback 
 
 
12 individuella 
tillfällen 1-2h. 

Ingen 
behandling 

12 veckor  
 
1. Smärtintensitet 
(GCPS) 
 
 
2. Käkfunktion 
   (GCPS) 
   Funktions-        
   nedsättning 
 

Vid 12 mån uppföljning 
 
1 a. Ej beräknad 
1 b. S skillnad mellan grupp 1 och 3 jmf med 
       grupp 4 till grupp 1 och 3 fördel  
 
2 a. Ej beräknad 
2 b. S skillnad i grupp 3 jmf med grupp 4 till  
       grupp 3 fördel 

6 

   Grupp 1 
n = 20 

Grupp 2 
n = 20 

Grupp 3 
n = 20 

     

Komiyama 
et al.  
(1999) (41) 
 
Journal of 
Oral 
Rehabilitati
on 

60 patienter 
 
Medeltal 26 år 
 
Kvinnor  
82,5 % 
 
 
 

Axis I  
Grupp I b 

Framgår ej.  
 
80-85 % har haft 
smärta i >3mån 
  

KBT i form av: 
Information  
Symtomhantering 
Coping 
Progressiv 
avspänning 
 
 
 
 
1 ggr/mån 

KBT i form av: 
Information  
Symtomhantering 
Coping 
Progressiv 
avspänning 
 
Hållnings- 
Instruktioner 
 
1 ggr/mån 

Generella 
instruktioner 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 ggr/mån 

12 mån  
 
1. Smärtpåverkan vid   
    aktivitet (VAS) 
    Smärtintensitet vid   
    maxgapning 
 
2.  ROM käke (mm) 
 
 
3. Påverkan på ADL

Direkt efter interventionen 
 
1 a. S förbättring i alla grupper   
1 b. NS skillnad mellan grupperna 
 
 
 
2 a. S förbättring i alla grupper   
2 b. NS skillnad mellan grupperna 
 
3 a. S förbättring i alla grupper  

    (VAS) 3 b. NS skillnad mellan grupperna 
 

GCPS = The Graded Chronic Pain Scale, VAS = visual analogue scale, mm = millimeter 

5 
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Tabell 6. Studier som utvärderar effekten av elterapi. RDC/TMD = Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders, BG = Behandlingsgrupp, 
KG = Kontrollgrupp, n = antal patienter, ROM = range of motion, S = Signifikant, NS = Non significant, a = förbättring över tid, b = skillnad mellan grupperna, , P = 
PEDro-poäng 

Intervention Studie 
 

Försökspersoner Diagnos 
(RDC/TMD) 

Duration av 
smärta 

BG 
n = 30 

KG  
n = 30 

Behandlingstid Utvärderingsvariabler Resultat P 

Al-Badawi et al. 
(2004) (42) 
 
The Journal of 
Craniomandibular 
Practice 

40 patienter 
 
22-55 år 
 
 31 Kvinnor 
   9 Män 

Axis I 
Grupp IIIa 

 ≥ 6 mån PRFE - pulsed radio 
frequency energy 
(radiofrekvensbehan
dling) 
 
 
6 x 90 sekunders 
behandlingar  
varannan dag 

Placebo- 
PRFE - pulsed radio 
frequency energy 
(radiofrekvensbehan
dling) 
 
6 x 90 sekunders 
behandlingar  
varannan dag 
 

2 veckor  
 
1. Smärtintensitet (NRS) 
 
 
2. ROM käke (mm) 
 
 
 
 
1. Smärtintensitet (NRS) 

NRS = Numerical Rating Scale, VAS = Visual Analogue Scale, mm = millimeter 
 
 

 
 
2. ROM käke (mm) 
 

Direkt efter interventionen 
 
1 a. S förbättring i båda grupperna  
1 b. NS skillnad mellan grupperna 
 
2 a. S förbättring i BG gruppen. 
2 b. S skillnad mellan grupperna till BG fördel 
 
26 dagar efter interventionen 
 
1 a. S förbättring i båda grupperna  
1 b. NS skillnad mellan grupperna 
 
2 a. S förbättring i BG gruppen 
2 b. S skillnad mellan grupperna till BG fördel 

5 

    BG  
n = 36 

KG  
n = 42 

    

Peroz et al. 
(2004) (43) 
 
The Journal of 
Prosthetic Dentistry 

78 patienter 
 
65 kvinnor 
13 män 
 
Medeltal 43,7 år 
 
18-84 år 
 

Axis I 
Grupp II a b c 
Grupp III a b c 
 

≥ 6 mån Pulserande 
elektromagnetfält 
 
1 h under 9 vardagar 
i följd. 

Placebobehandling 
 
 
1 h under 9 vardagar 
i följd. 

11 dagar  
 
1. Smärtintensitet (VAS) 
 
 
2. ROM käke (mm) 
 
 
3.  Påverkan på ADL (VAS) 
 
 
 
 
 
1. Smärtintensitet (VAS) 
 
 
2. ROM käke (mm) 
 
 
3.  Påverkan på ADL (VAS) 
 

 
 

Direkt efter interventionen 
 
1 a. S förbättring i båda grupperna. 
1 b. NS skillnad mellan grupperna 
 
2 a. S förbättring i båda grupperna. 
2 b. NS skillnad mellan grupperna 
 
3 a. S förbättring i båda grupperna 
3 b. NS skillnad mellan grupperna. 
 
 
Vid 4 mån uppföljning  
 
1 a. S förbättring i båda grupperna. 
1 b. NS skillnad mellan grupperna 
 
2 a. S förbättring i båda grupperna. 
2 b. NS skillnad mellan grupperna 
 
3 a. S förbättring i båda grupperna 
3 b. NS skillnad mellan grupperna. 
 
 
  

6 
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Tabell 7. Studier som utvärderar effekten av sjukgymnastik. RDC/TMD = Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders, 
BG = Behandlingsgrupp, KG = Kontrollgrupp, n = antal patienter, S = Signifikant, NS = Non significant, a = förbättring över tid, b = skillnad 
mellan grupperna, P = PEDro-poäng 

Intervention Studie 
 

Försökspersoner Diagnos 
(RDC/TMD) 

Duration av 
smärta 

Grupp 1 
n = 13 

Grupp 2 
n = 13 

Behandlingstid Utvärderings- 
variabler 

Resultat P 

De Laat et al. 
(2003) (37) 
 
The journal of 
Orofacial Pain 

26 patienter 
 
Grupp 1: 
 
2 Män 
44 och 54 år 
 
11 Kvinnor 
16-66 år 
 
Medeltal 42 år 
 
Grupp 2: 
 
2 Män 
24 och 60 
 
11 Kvinnor 
24-62 år 
 
Medeltal 43 år 

Axis I 

VAS = Visual Analogue Scale, MFIQ = Mandibular Function Impairment Questionnaire    
 
Tabell 8. Studier som utvärderar effekten av hemträning. RDC/TMD = Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders, BG 
= Behandlingsgrupp, KG = Kontrollgrupp, n = antal patienter, ROM = range of motion, S = Signifikant, NS = Non significant, a = förbättring 
över tid, b = skillnad mellan grupperna, P = PEDro-poäng  

Intervention Studie 
 

Försökspersoner Diagnos 
(RDC/TMD) 

Duration 
av smärta 

BG  
n = 36 

KG  
n = 34 

Behandlingstid Utvärderingsvariabler Resultat P 

Michelotti et al. 
(2004) (38) 
 
Journal of Orofacial 
Pain 

70 patienter 
 
BG: 
5 Män 
31 Kvinnor 
15-52 år 
 
KG: 
3 Män 
31 Kvinnor 
16-66 år 
 
 
 

Axis I 
Grupp 1 a 
Grupp 1 b 
 

≥ 3 mån 
 

Utbildningsprogram 
 
Hemträning 
bestående av 
avslappning, diafragma- 
andning, egenmassage, 
värme, töjning, 
koordinations- 
övningar 

Utbildningsprogram 3 mån  
 
1. Smärtpåverkan vid aktivitet  
    (VAS)        
    Smärta vid tuggning  
 
2.  Palpationsömhet
    (Tryckalgometer) 
 
 
3. ROM käke (mm) 
    ROM käke smärtfritt 
 

Direkt efter interventionen 
 
1 a. Ej beräknad 
1 b. NS skillnad mellan grupperna 
 
 
2 a. Ej beräknad 
2 b. NS skillnad mellan grupperna 
 
 
3 a. Ej beräknad 
3 b. S skillnad mellan grupperna till grupp  
       BG:s fördel 
 
 

5 

VAS = Visual Analogue Scale, mm = millimeter 

 

 
Grupp 1a 
 

≥ 1 mån 
 

Råd och information vad 
gäller 
avspänning,  
kost, gynnsam 
användning av käken 
 
Sjukgymnastik i form av: 
ultraljud 5 min 
massage 10 min. 
töjning 
massage 5 min 
självmassage samt 
värme- 
behandling. 
 
4 veckor  
(påbörjades efter 2 
veckor), 
 
3 ggr/vecka 
 

Råd och information vad 
gäller 
avspänning,  
kost, gynnsam 
användning av käken 
 
Sjukgymnastik i form av: 
ultraljud 5 min 
massage 10 min. 
töjning 
massage 5 min 
självmassage samt 
värme- 
behandling 
 
6 veckor 
 
 
 
3 ggr/vecka 
 

6 veckor 
 
 

 
 
1. Smärtintensitet
    (VAS % förbättring) 
 
2. Palpationsömhet
    Smärttröskel 
    Masseter 
    (Tryckalgometer) 
 
3. Käkfunktion
    (MFIQ) 
 
 
 
 
 

Direkt efter interventionen 
 
1 a. S förbättring i båda grupperna  
1 b. NS skillnad mellan grupperna 
 
2 a. S förbättring i grupp 1. 
2 b. NS skillnad mellan grupperna 
 
 
 
3 a. S förbättring i båda grupperna 
3 b. NS skillnad mellan grupperna 
 

5 
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Tabell 9. Studier som utvärderar effekten av avspänning. RDC/TMD= Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders, BG 
= Behandlingsgrupp, KG = Kontrollgrupp, n = antal patienter, ROM = range of motion, S = Signifikant, NS = Non significant, a = förbättring 
över tid, b = skillnad mellan grupperna, P = PEDro-poäng 

Intervention Studie 
 

Försökspersoner Diagnos 
(RDC/TMD) 

Duration av 
smärta 

Grupp 1 
n = 41 

Grupp 2 
n = 42 

Grupp 3 
n = 39 

Behandlingstid Utvärderingsvariabler Resultat P 

Wahlund et al. 122 patienter 
 
(12-18 år) 
 
93 Kvinnor 
29 Män 

Axis I 
 
Grupp I 
Grupp II 

≥ 3 mån Kortfattad 
information 
30 min vid ett 
tillfälle 
 
Avspänning 
individuellt vid 4 
tillfällen, 
egenträning med 
avspänningsband 
 
 

 Kortfattad 
information 
30 min vid ett 
tillfälle 
 

VAS = Visual Analogue Scale, mm = millimeter, mm = millimeter 

 

(2003) (44) 
 
Acta Odonto-
logica Scandi-
navica 

Grupp III 
Bettskena 
under natten 
3 mån samt vid 
behov fram till 6 
mån uppföljning 

Kortfattad 
information 
30 min vid ett 
tillfälle 
  

3 mån  
 
1. Smärtintensitet (VAS) 
 
 
 
 
2. ROM käke (mm) 
 
 
3. Palpationsömhet
    (Tryckalgometer) 
 
 
 
1. Smärtintensitet (VAS) 
 
 
2. ROM käke (mm) 
 
 
3. Palpationsömhet
    (Tryckalgometer) 
 

Direkt efter interventionen 
 
1 a. Ej beräknad 
1 b. S skillnad mellan grupp 2 och 3 till 
grupp 2 fördel. NS skillnad mellan grupp 
1 och 2. 
 
2 a. Ej beräknad 
2 b. NS skillnad mellan grupperna 
 
3 a. Ej beräknad 
3 b. NS skillnad mellan grupperna 
 
6-månaders uppföljning 
 
1 a. Ej beräknad 
1 b. NS skillnad mellan grupperna 
 
2 a. Ej beräknad 
2 b. NS skillnad mellan grupperna. 
 
3 a. Ej beräknad 
3 b. NS skillnad mellan grupperna 

6 
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Tabell 10. Studier som utvärderar effekten av träning. RDC/TMD = Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders, BG = 
Behandlingsgrupp, KG = Kontrollgrupp, n = antal patienter, ROM = range of motion, S = Signifikant, NS = Non significant, a = förbättring 
över tid, b = skillnad mellan grupperna, P = PEDro-poäng 

Intervention Studie 
 

Försökspersoner Diagnos 
(RDC/TMD) 

Duration av 
smärta 

BG 
n = 30 

KG 
n = 30 

Behandlingstid Utvärderingsvariabler Resultat P 

Wright et al. 
(2000) (45) 
 
JADA 

60 patienter 
 
18-60 år 
 
Medeltal 32,7 år 
 
51 Kvinnor 

Axis I 
Grupp I  

 ≥ 6 mån Råd och information 
vid ett tillfälle: 
medvetandegöra 
käkpressning, 
värme/kyl- 
behandling, NSAID 
 
Hållnings- 
träning 
i form av  
hemövningar 
dagligen 
 

Råd och information 
vid ett tillfälle: 
medvetandegöra 
käkpressning, 
värme/kyl- 
behandling, NSAID 

4 veckor  
 
1. ROM käke (mm)
    ROM käke smärtfri 
 
 
2. Palpationsömhet  

Direkt efter interventionen 
 
1 a. S förbättring i BG. 
1 b. S skillnad mellan grupperna till   
       BG: s fördel 
 
2 a. S förbättring i BG. 
2 b. Ej beräknad 
 
 
 

9 Män     (Tryckalgometer) 
    Smärttröskel Masseter 
 

 
 

6 

    BG 
n = 10 

KG 
n = 10 

 

VAS = Visual Analogue Scale, mm = millimeter, MPI =Mu sional Pain Inventory ltidimen
 

   

Gavish et al. 
(2006) (46) 
 
The Journal 
of Cranio- 
mandibular 
Practice 

20 Kvinnor 
 
20-45 år 
 
 

Axis I 
Grupp Ia 
 

≥ 3 mån 
 

Information 
 
Tugga tuggummi: 
 
3 ggr/dag 
 
10 min  
(vecka 1-2) 
 
15 min 
(vecka 3-4) 
 
20 min 
(vecka 5-6) 
 
30 min 
(vecka 7-8) 

Information 8 veckor 
 

 
 
 
1. Smärtintensitet (VAS) 
 
 
2. Käkfunktion (MPI) 
    Funktionsnedsättning 
 

Direkt efter interventionen 
 
 
1 a. S förbättring i BG. 
1 b. NS skillnad mellan grupperna. 
 
2 a. S förbättring i BG. 
2 b. NS skillnad mellan grupperna 
 
 
 
 

5 
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Tabell 11.1. Studier som utvärderar effekten av egenvård. RDC/TMD = Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders, 
BG = Behandlingsgrupp, KG = Kontrollgrupp, n = antal patienter, ROM = range of motion, S  = Signifikant, NS = Non significant, a = 
förbättring över tid, b = skillnad mellan grupperna, P = PEDro-poäng 

Intervention Studie 
 

Försökspersoner Diagnos 
(RDC/TMD) 

Duration av 
smärta 

Grupp 1 
n = 23 

Grupp 2 
n = 21 

Behandlingstid Utvärderingsvariabler Resultat P 

Carlson et al.  
(2001) (47) 
 
Journal of Orofacial 
Pain 

44 patienter 
 
(Medelålder 34,6 år) 
 
34 Kvinnor 
10 Män 
 

Axis I 
 
Grupp 1a 
Grupp 1b 

≥ 1 mån 
 

Instruktioner om 
egenvård i form 
av: avspänning, 
andnings- 
teknik, fysisk 
aktivitet, kost, 
sömn samt 
hållningsträning. 
 
 (2x 50 min) 
 
 
 

Bettskena 
 
Generell 
information om 
egenvård  
 
 
 
 
 
 
 
(2x 50 min) 
 
 

6 veckor 
 
 

 
 
1. Smärtintensitet (VAS) 
 
 
2. Smärtpåverkan vid aktivitet       
   (MPI) 
 
3. ROM käke (mm)  
    ROM käke smärtfritt 
 
4. ROM käke (mm) 
    ROM käke max 
 
 
5. Somatisering (SCL-90-R) 
 
 
6. Depression (SCL-90-R) 
 
 
 
 
 
1. Smärtintensitet (VAS) 
 
 
2. Smärtpåverkan vid aktivitet     
    (MPI) 
 
3. ROM käke (mm) 
    ROM käke smärtfritt  
  
 
4. ROM käke (mm) 
    ROM käke max  

Direkt efter interventionen 
 
1 a. S förbättring i båda grupperna 
1 b. Ej beräknad 
 
2 a. S förbättring i båda grupperna 
2 b. Ej beräknad 
 
3 a. S förbättring i båda grupperna  
3 b. Ej beräknad 
 
4 a. Ej beräknad 
4 b. S skillnad mellan grupperna till grupp 1   
       fördel 
  
5 a. S förbättring i båda grupperna   
5 b. Ej beräknad 
 
6 a. NS förbättring i båda grupperna 
6 b. Ej beräknad 
 
 
6 månaders uppföljning 
 
1 a. Ej beräknad 
1 b. Ej beräknad 
 
2 a. Ej beräknad 
2 b. NS skillnad mellan grupperna 
 

 
 
5. Somatisering (SCL-90-R) 
 
 
6. Depression (SCL-90-R) 

VAS = Visual Analogue Scale, MPI = Multidimensional Pain Inventory, mm = millimeter, SCL-90-R = Symptom ed  Checklist-90-revis
 
 
 
 

3 a. Ej beräknad 
3 b. S skillnad mellan grupperna till grupp 1  
       fördel 
 
4 a. Ej beräknad 
4 b. S skillnad mellan grupperna till grupp 1  
       fördel 
 
5 a. S förbättring i båda grupperna 
5 b. Ej beräknad 
 
6 a. NS förbättring i båda grupperna 
6 b. Ej beräknad 

5 
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Intervention Studie 
 

Försökspersoner Diagnos 
(RDC/TMD) 

Duration av 
smärta 

Grupp 1  
n = 64 

Grupp 2  

P 

 29  

 
Tabell 11.2. Studier som utvärderar effekten av egenvård. RDC/TMD = Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders, 
BG = Behandlingsgrupp, KG = Kontrollgrupp, n = antal patienter, ROM = range of motion, S = Significant, NS = Non significant, a = 
förbättring över tid, b = skillnad mellan grupperna, P = PEDro-poäng 

GCPS = The Graded Chronic Pain Scale, mm = millimeter

n = 68 
Grupp 3  

n = 68 

Behandlingstid Utvärderingsvariabler Resultat 

Truelove et 
al.  
(2006) (48) 
 
JADA 

200 patienter 
 
Medeltal 36 år 
 
(18-60 år) 
 
86 % kvinnor 

Axis I 
Grupp I a b 
Grupp IIa  
Grupp IIIa  
 
Axis II  
GCPS Grad I 
GCPS Grad II 

Framgår ej Egenvård i form 
av: avslappning, 
värmekudde 
NSAID, 
passiv töjning, 
stresshantering 
samt minskad 
parafunktion. 

Egenvård i form 
av: avslappning,  
värmekudde 
NSAID, 
passiv töjning, 
stresshantering 
samt minskad 
parafunktion. 
 
Hård bettskena  

Egenvård i form 
av: avslappning, 
värmekudde 
NSAID, 
passiv töjning, 
stresshantering 
samt minskad 
parafunktion. 
 
Mjukt tandskydd  

 3 månader  
 
1. Smärtintensitet (GCPS) 
 
 
2. ROM käke (mm) 
 
 
 
 
1. Smärtintensitet (GCPS) 
 
 
2. ROM käke (mm) 
 

Direkt efter interventionen 
 
1 a. S förbättring i alla grupperna  
1 b. NS skillnad mellan grupperna 
 
2 a. Ej beräknad 
2 b. NS skillnad mellan grupperna 
  
Vid 12 månaders uppföljning 
 
1 a. S förbättring i alla grupperna  
1 b. NS skillnad mellan grupperna 
 
2 a. Ej beräknad 
2 b. NS skillnad mellan grupperna 

7 



4.2 Sammanfattande evidensgradering av interventionerna 
Tabell 12.1. Evidensbild direkt efter intervention. 

 

Egenvård  Utvärderings-
variabel 

KBT 
kontra sedvanlig 
konservativ 
behandling (39, 40, 31) 

KBT  
kontra ingen behandling 
(36, 41) 

Elterapi  
kontra placebo- 
behandling (42, 43) 

kontra bettskena (47, 48) 

Smärtintensitet 
 
 

Otillräcklig evidens 
för att NS skillnad råder mellan 
behandlingsformerna 

Utvärderas ej Begränsat vetenskapligt underlag 
för att NS skillnad råder mellan 
behandlingsformerna 

Otillräcklig evidens 
för att NS skillnad råder mellan 
behandlingsformerna 

Smärtpåverkan vid 
aktivitet 

Otillräcklig evidens 
för att KBT är S bättre än 
sedvanlig konservativ 
behandling 

Otillräcklig evidens Utvärderas ej Utvärderas ej 
för att NS skillnad råder mellan 
KBT och ingen behandling 

ROM käke Begränsat vetenskapligt 
underlag för att NS skillnad 
råder mellan 
behandlingsformerna 

Otillräcklig evidens 
för att NS skillnad råder mellan 
KBT och ingen behandling 

Oklart evidensläge Oklart evidensläge 

Palpationsömhet 
 
 

Utvärderas ej Utvärderas ej Utvärderas ej Utvärderas ej 

Somatisering 
 
 

Otillräcklig evidens 
för att NS skillnad råder mellan 
behandlingsformerna 

Utvärderas ej Utvärderas ej Utvärderas ej 

Depression 
 
 

Oklart evidensläge Utvärderas ej Utvärderas ej Utvärderas ej 

Käkfunktion 
 
 

Otillräcklig evidens 
för att NS skillnad råder mellan 
behandlingsformerna 

Utvärderas ej Utvärderas ej Utvärderas ej 

Påverkan på ADL 
 
 

Otillräcklig evidens 
för att NS skillnad råder mellan 
behandlingsformerna 

Otillräcklig evidens 
för att NS skillnad råder mellan 
KBT och ingen behandling 

Begränsat vetenskapligt underlag 
för att NS skillnad råder mellan 
behandlingsformerna 

Utvärderas ej 

Tabell 12.2. Evidensbild 4-6 månader efter intervention. 

Utvärderings- 
variabel 

KBT 
kontra sedvanlig 
konservativ 
behandling (39, 40, 31) 

KBT  
kontra ingen behandling 
(36, 41) 

Elterapi  
kontra placebo- 
behandling (42, 43) 

Egenvård  
kontra bettskena (47, 48) 

Smärtintensitet 
 
 

Otillräcklig evidens 
för att KBT är S bättre än 
egenvård 

Utvärderas ej Begränsat vetenskapligt underlag 
för att NS skillnad råder mellan 
behandlingsformerna 

Utvärderas ej 

Smärtpåverkan vid 
aktivitet 
 

Otillräcklig evidens 
för att KBT är S bättre än 
sedvanlig konservativ 
behandling 

Utvärderas ej Utvärderas ej Otillräcklig evidens 
för att NS skillnad råder mellan 
behandlingarna 

ROM käke 

NS = Non Significant, S = Significant, KBT = Kognitiv beteendeterapi, ADL= Aktivitet i dagliga livet 
 
 30 

 
 

Utvärderas ej Utvärderas ej Begränsat vetenskapligt underlag 
för att NS skillnad råder mellan 
behandlingsformerna 

Otillräcklig evidens 
för att egenvård är S bättre än 
bettskena 

Palpationsömhet Utvärderas ej Utvärderas ej Utvärderas ej Utvärderas ej 

 
 
Somatisering Utvärderas ej Utvärderas ej Utvärderas ej Utvärderas ej 

 
 
Depression Otillräcklig evidens 

för att NS skillnad råder mellan 
grupperna 

Utvärderas ej Utvärderas ej Utvärderas ej 

 
 
Käkfunktion 
 
 

Otillräcklig evidens 
för att KBT är S bättre än 
sedvanlig konservativ 
behandling 

Utvärderas ej Utvärderas ej Utvärderas ej 

Påverkan på ADL Otillräcklig evidens 
för att KBT är S bättre än 
sedvanlig konservativ 
behandling 

Utvärderas ej Begränsat vetenskapligt underlag 
för att NS skillnad råder mellan 
behandlingsformerna 

Utvärderas ej 



Tabell 12.3. Evidensbild 12 månader efter intervention. 

Elterapi  
kontra placebo- 
behandling (42, 43) 

Egenvård  
kontra bettskena (47, 48) 

Utvärderings- 
variabel 

KBT 
kontra sedvanlig 
konservativ 
behandling (39, 40, 31) 

KBT  
kontra ingen behandling 
(36, 41) 

Smärtintensitet 
 
 

Otillräcklig evidens 
för att KBT är S bättre än 
sedvanlig konservativ 
behandling 

Utvärderas ej Utvärderas ej Otillräcklig evidens för att NS 
skillnad råder mellan 
behandlingsformerna 

Smärtpåverkan vid 
aktivitet 

Otillräcklig evidens Utvärderas ej Utvärderas ej 
för att KBT är S bättre än 
sedvanlig konservativ 
behandling 

Utvärderas ej 

ROM käke 
 
 

Begränsat vetenskapligt 
underlag för att NS skillnad 
råder mellan 
behandlingsformerna 

Utvärderas ej Utvärderas ej Otillräcklig evidens för att NS 
skillnad råder mellan grupperna 

Palpationsömhet 
 
 

Utvärderas ej Utvärderas ej Utvärderas ej Utvärderas ej 

Somatisering 
 
 

Otillräcklig evidens för att NS 
skillnad råder mellan 
behandlingsformerna 

Utvärderas ej Utvärderas ej Utvärderas ej 

Depression 
 
 

Oklart evidensläge Utvärderas ej Utvärderas ej Utvärderas ej 

Käkfunktion Otillräcklig evidens för att KBT 
är S bättre än sedvanlig 
konservativ behandling 

Utvärderas ej Utvärderas ej Utvärderas ej 

 
 
Påverkan på ADL Otillräcklig evidens för att KBT 

är S bättre än sedvanlig 
konservativ behandling 

Utvärderas ej Utvärderas ej Utvärderas ej 

 

 

Tabell 13.1. Evidensbild direkt efter intervention. 

 

Utvärderings- Träning  
kontra information 
(45, 46) 

Avspänning  Hemträning Information/ 
variabel kontra ingen behandling  kontra ingen behandling 

(38)  
Sjukgymnastik 4 v 
kontra information/ (36, 44) 
Sjukgymnastik 6 v (37) 

Smärtintensitet 
 

Otillräcklig evidens 
för att NS skillnad råder 
mellan behandlingsformerna 

Utvärderas ej Utvärderas ej Otillräcklig evidens 
för att NS skillnad råder mellan 
behandlingsformerna 

 
Smärtpåverkan vid 
aktivitet 
 

Utvärderas ej Utvärderas ej Otillräcklig evidens 
för att NS skillnad råder mellan 
behandlingsformerna 

Utvärderas ej 

ROM käke 
 
 

Otillräcklig evidens 
för att träning är S bättre än 
information 

Otillräcklig evidens 
för att NS skillnad råder mellan 
behandlingsformerna 

Otillräcklig evidens Utvärderas ej 
för att hemträning är S bättre än 
ingen behandling 

Palpationsömhet 
 
 

Utvärderas ej Otillräcklig evidens Otillräcklig evidens 
för att NS skillnad råder mellan 
behandlingsformerna 

för att NS skillnad råder mellan 
behandlingsformerna 

Otillräcklig evidens 
för att NS skillnad råder mellan 
behandlingsformerna 

Somatisering 
 

Utvärderas ej Utvärderas ej 

 

Utvärderas ej Utvärderas ej 

Depression 
 

Utvärderas ej 

 

Utvärderas ej Utvärderas ej Utvärderas ej 

Käkfunktion Otillräcklig evidens 

 
 

NS = Non Significant, S = Significant, KBT = Kognitiv beteendeterapi, ADL= Aktivitet i dagliga livet 

för att NS skillnad råder 
mellan behandlingsformerna 

Utvärderas ej Utvärderas ej Otillräcklig evidens 
för att NS skillnad råder mellan 
behandlingsformerna 

Påverkan på ADL 
 
 

Utvärderas ej Utvärderas ej Utvärderas ej Utvärderas ej 
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Tabell 13.2. Evidensbild 4-6 månader efter intervention. 

Utvärderings- 
variabel 
 
 

Träning  Avspänning  
kontra ingen behandling  
(36, 44) 

Hemträning 
kontra ingen behandling 
(38) 

Information/ 
kontra information 
(45, 46) 

Sjukgymnastik 4 v 
kontra information/ 
Sjukgymnastik 6 v (37) 

Smärtintensitet Utvärderas ej 
 

Otillräcklig evidens 
för att NS råder mellan 
behandlingsformerna 

Utvärderas ej 
 
 

Utvärderas ej 

Smärtpåverkan vid 
aktivitet 

Utvärderas ej Utvärderas ej Utvärderas ej Utvärderas ej 

ROM käke 
 
 

Utvärderas ej Otillräcklig evidens Utvärderas ej Utvärderas ej 
för att NS råder mellan 
behandlingsformerna 

Palpationsömhet 
 

Utvärderas ej 
 

Otillräcklig evidens 
för att NS råder mellan 
behandlingsformerna 

Utvärderas ej Utvärderas ej 

Somatisering 
 
 

Utvärderas ej Utvärderas ej Utvärderas ej Utvärderas ej 

Depression 
 
 

Utvärderas ej Utvärderas ej Utvärderas ej Utvärderas ej 

Käkfunktion Utvärderas ej Utvärderas ej Utvärderas ej Utvärderas ej 

 
 

Påverkan på ADL Utvärderas ej Utvärderas ej Utvärderas ej Utvärderas ej 

 

 
Tabell 13.3. Evidensbild 12 månader efter intervention. 

Avspänning  Hemträning Information/ Utvärderings- Träning  
kontra ingen behandling  kontra ingen behandling 

(38) 
Sjukgymnastik 4 v 
kontra information/ 

variabel kontra information  
(45, 46) (36, 44) 

Sjukgymnastik 6 v (37) 
Smärtintensitet Utvärderas ej Otillräcklig evidens Utvärderas ej Utvärderas ej 

för att biofeedback är S bättre än ingen 
behandling  

 
Smärtpåverkan vid 
aktivitet 

Utvärderas ej Utvärderas ej Utvärderas ej Utvärderas ej 

 
ROM käke Utvärderas ej Utvärderas ej Utvärderas ej Utvärderas ej 

 
 
Palpationsömhet Utvärderas ej Utvärderas ej Utvärderas ej Utvärderas ej 

 
 
Somatisering Utvärderas ej Utvärderas ej Utvärderas ej Utvärderas ej 

 
 
Depression Utvärderas ej Utvärderas ej Utvärderas ej Utvärderas ej 

 
 
Käkfunktion Utvärderas ej Utvärderas ej Utvärderas ej Utvärderas ej 

 
 
Påverkan på ADL Utvärderas ej Utvärderas ej Utvärderas ej 

 

NS = Non Significant, S = Significant, KBT = Kognitiv beteendeterapi, ADL= Aktivitet i dagliga livet 
 

Utvärderas ej 
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5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 
Vi valde att utföra denna systematiska litteraturöversikt i Medline, PEDro, Cinahl samt 

AMED då vi ansåg dessa databaser som relevanta för att täcka upp det ämnesområde vi valt 

att analysera. 

 

Ett problem som vi stötte på vid valet av sökord var de flertal termer som används i 

litteraturen vid benämningen av dysfunktion i käkleden och dess omkringliggande strukturer. 

Samtliga termer som stöttes på vid förgranskningen av litteraturen avseende TMD 

inkluderades i sökningen som fritextord. För att få en så heltäckande sökning som möjligt 

valde vi att använda oss av både fritextord och ämnesord. Sökning med ämnesord var möjligt 

i databaserna Medline, Cinahl och AMED. Genom att kombinera dessa två sökmetoder 

minimerade vi risken att missa relevant litteratur. En brist i vår studie är att vi begränsade 

sökningen till studier skrivna på engelska vilket gör att vi kan ha gått miste om relevant 

information. Enbart RCT-studier inkluderades för att höja evidensen av sammanställningen, 

men även detta kan samtidigt medföra att värdefull information som framkommit i andra 

studier missats.  

  

Vi valde att enbart granska studier som använt sig av RDC/TMD vid inklusion av 

försökspersoner då den används internationellt och är reliabilitetstestad (18) vilket gör att 

nyttjande av denna leder till att forskarkåren världen över pratar samma språk. Användandet 

av detta diagnosinstrument som ett inklusionskriterie sågs som en styrka i denna studie då 

den säkerställer korrekt diagnostisering samt att den möjliggör att resultatet av interventioner 

kan redovisas i så homogena grupper som möjligt. Vi anser att denna typ av 

diagnosinstrument bör användas vid alla typer av interventionsstudier för att korrekta 

slutsatser ska kunna dras om behandlingarnas eventuella effekter. På sikt kan detta resultera i 

att patienterna direkt kan få regelrätt vård. Genom att använda oss av RDC/TMD som 

inklusion höjs evidensen av sammanställningen. Samtidigt leder detta återigen till att viktig 

information går förlorad. RDC/TMD etablerades redan 1992 av Dworkin och LeResche (9). 

Trots denna tidiga etablering fick 45 relevanta artiklar skrivna efter 1991 exkluderas på 

grund av att de ej använt sig av detta diagnosinstrument vid inklusion av försökspersoner. 

Ytterligare två av dessa artiklar exkluderades efter närmare granskning då det ej på ett tydligt 
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sätt framkom om de använt sig av detta vid sin inklusion. Må hända att dessa bedömts på ett 

felaktigt sätt då vi saknar erfarenhet av att arbeta med RDC/TMD.  

 

Många av studierna blandar interventioner vilket vi anser bör undvikas då det försvårar att 

urskilja värdet av de olika åtgärderna. Enbart sex artiklar (36, 42, 43, 44, 46, 47) använder sig 

av rena behandlingsgrupper. Vid utformning av studier rekommenderar vi att interventioner 

först kan kombineras med varandra när effekterna av de separata åtgärderna har påvisats. 

 

Flera av studierna redovisade många och vitt skilda utvärderingsvariabler vilket försvårade 

sammanställningen. Av den anledningen valde vi att kategorisera jämförbara 

utvärderingsvariabler under huvudrubriker för att underlätta sammanställningen. Då TMD är 

ett multikomplext tillstånd valdes depression samt somatisering att inkluderas i vår analys 

trots att de ej utvärderades i mer än tre studier (31, 40, 47).  

 

Enbart variabler som mätts med validerade utvärderingsinstrument inkluderades, detta för att 

höja realiteten på denna systematiska litteraturöversikt. Vid jämförelse av de 

utvärderingsvariabler som använts i de inkluderade studierna framkom att endast två artiklar 

(39, 40) använt sig av samtliga av de variabler som ingår i RDC/TMD. Det bör dock nämnas 

att dessa två studier är skrivna av samma författare som utarbetat RDC/TMD (9). Denna 

upptäckt gör att det bör reflekteras över varför den ej används i större omfattning. Intressant 

vore att veta hur instrumentet upplevs både kliniskt och vid forskning samt vilka för- och 

nackdelar det har.   

 

Förhoppning fanns även om att studierna endast skulle avhandla en subgrupp eller att 

resultatet skulle redovisas separat inom sådana. I sex av studierna (37, 38, 41, 45, 46, 47) 

ingick endast en subgrupp: muskulära besvär. En av studierna (42) analyserade enbart 

artrogena besvär. Vi valde trots detta att ej evidensgradera dessa separat på grund av att 

spridningen av interventioner var för stor. Endast en (43) av de studier där flera diagnoser 

ingick klargjorde resultatet i subgrupper. Eftersom den var ensam om denna metod valde vi 

att ej redogöra för detta i resultattabellen. Detta bör dock lyftas fram som en positiv aspekt 

och önskvärt är att framtida forskning följer detta exempel.  

 

Artiklarna granskades noggrant och poängsattes med PEDro-Scale var för sig av författarna 

vilket även det ökar tillförlitligheten på denna systematiska litteraturöversikt. Vid oenighet 
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diskuterades poängsättningen och en slutgiltig bedömning fastställdes i samråd. Därefter 

jämfördes poängsättningen med PEDro och inga skillnader i skattningen kunde skönjas. 

Endast en inkluderad artikel var ej tidigare poängsatt av PEDro (43) Skattningen av denna 

kan vara en möjlig felkälla. En annan möjlig felkälla vid bedömning av artiklarna är 

omsättningen av PEDro-poäng till SBU: s tredelade bevisskala. Samma metod har dock 

tidigare använts och ansetts som tillförlitlig då den ställer höga krav på artiklarnas 

metodologiska kvalitet (33, 34). Metoden är dock ej allmänt vedertagen vilket gör att den kan 

diskuteras. 

5.2 Resultatdiskussion 

Få av de behandlingar som utvärderats i de studier som sammanställts i denna 

litteraturöversikt ger positiv effekt på TMD. KBT är den behandlingsform som ger mest 

önskvärda effekter. I kategorin där KBT jämfördes med sedvanlig konservativ behandling 

sågs initialt endast signifikant förbättring till KBT-gruppens fördel vid en variabel, 

smärtpåverkan vid aktivitet. Flera signifikant positiva effekter kunde däremot ses vid både 

sex samt tolv månaders uppföljning. Här kan det tänkas att KBT är en intervention som 

kräver både tid och tålamod för att ge en förväntad positiv effekt.  

 

Vid fyra av de övriga behandlingarna kunde man endast se en signifikant förbättring av 

rörelseomfång i käken direkt efter intervention (38, 42, 45, 47). I övrigt påkoms inga andra 

positiva effekter i dessa studier. Detta kan bero på att tre av dessa har kort interventionstid 

samt saknar långtidsuppföljning. Vi anser att en förbättring på lång sikt är att sträva efter 

varvid långtidsuppföljning bör genomföras vid alla interventionsstudier, vilket även SBU 

rekommenderar (24). Fem av de inkluderade studierna saknade uppföljning (37, 38, 41, 45, 

46) Enbart tre studier redovisade resultat av 6 månaders uppföljning (31, 44, 47) och endast 

fem studier 12 månaders uppföljning (31, 36, 39, 40, 48). 

 

Det är vanligt att patienter med TMD behandlas med odontologiska hjälpmedel såsom 

bettskenor och tandskydd (21, 49). Dessa är kostsamma behandlingsmetoder (47) och är 

kanske inte alltid den enda åtgärd som krävs för ett lyckat slutresultat. Många av de 

behandlingsmetoder som påkoms i föreliggande litteraturöversikt består av sjukgymnastiska 

interventioner varvid det är av stor vikt att vi sjukgymnaster fortsätter bedriva forskning 

inom området. I förlängningen är förhoppningen att detta kan mynna ut i ett systematiskt 
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tvärprofessionellt samarbete tandläkare och sjukgymnaster emellan där bådas kompetens 

nyttjas och patienten får regelrätt vård.  

 

Den sammanfattade evidensbilden för sju av åtta interventioner i denna systematiska 

litteraturöversikt utfaller antingen oklar eller otillräcklig. Det finns flera faktorer som bidrar 

till detta resultat: På grund av den stora spridningen av behandlingsmetoder försvårades 

kategoriseringen av artiklarna vid evidenssammanställningen. Vid endast en kategori, KBT 

kontra sedvanlig konservativ behandling jämförs tre studier med varandra (31, 39, 40). Två 

artiklar (37, 38) redovisas separat då dessa ej bedöms relevanta att ställa mot någon annan 

studie. I de övriga kategorierna ställs enbart två artiklar mot varandra. Då interventionerna 

spretar åt olika håll ger detta negativa konsekvenser på det sammantagna resultatet av denna 

litteraturöversikt. Resultatet påverkas även i stor grad av studiernas metodologiska kvalité. 

Bara två av de fjorton inkluderade studierna (31, 48) bedömdes ha högt bevisvärde, det vill 

säga 7 PEDro-poäng eller fler (tabell 3). Om ett större antal studier hade uppnått flera poäng 

på PEDro-Scale hade evidensläget kunnat se annorlunda ut. Ytterligare bidragande orsaker 

till den låga evidensstyrkan för interventionerna är att de studier som jämförts med varandra 

inte redovisade samma utvärderingsvariabler samt att de ej utvärderade behandlingseffekter 

vid samma tidsintervall.  

 

Vi ämnade även utforska vilka ekonomiska påföljder de studerade interventionerna har. 

Ingen av studierna rapporterade någon sådan analys i sitt resultat. Däremot tog Carlson et al. 

upp i sin diskussion att egenvård är 47 % mer kostnadseffektivt än behandling med bettskena 

vilket bör tas hänsyn till då studien redovisar att båda grupperna förbättrades signifikant (47).  

 

Det resultat som utkristalliserats i denna litteraturöversikt stämmer väl överrens med den 

forskning som tidigare publicerats inom området (22, 23, 24). Den största skillnaden mellan 

föreliggande studie och tidigare genomförda litteratursammanställningar är att metoderna 

skiljer sig åt. Många artiklar har i vår sammanställning fallit bort på grund av att vi använt 

oss av RDC/TMD som en inklusion. Vi har ej stött på några andra litteraturöversikter som 

använt sig av denna metod. Må hända att detta tillvägagångssätt är mer tillämpbart och 

kommer mer till sin rätt vid framtida forskning då fler metodologiskt högkvalitativa studier 

som använt sig av RDC/TMD publicerats. Enighet råder även mellan vår slutsats och tidigare 

genomförda sammanställningar om att mer forskning på området krävs. 
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5.3 Betydelsen av litteraturöversiktens resultat 
Studien ger en överblick av den forskning som har genomförts av TMD med hjälp av 

RDC/TMD. Den belyser även de brister som råder inom området vilket ger en härledning till 

hur framtida forskning bör bedrivas.  

 

5.4 Rekommendationer för framtida forskning 
Denna litteraturstudie lyfter upp värdet av att bedriva forskning med standardiserade samt 

validerade diagnosinstrument. Trots att inklusionskriteriet RDC/TMD använts uppdagades 

att detta verktyg ej använts på ett optimalt sätt. Vi rekommenderar att rena subgrupper 

studeras separat för att patienter ska få regelrätt vård. Eftersträvansvärt är även att all 

forskning bedrivs på likartat sätt vad gäller uppföljningstid, mätinstrument samt 

interventionstid. Önskvärt är också att en separat analys av de ekonomiska påföljderna 

redovisas.  

 

5.5 Konklusion 
De behandlingar som påträffats i de inkluderade studierna är: KBT, elterapi, sjukgymnastik, 

hemträning, avspänning, hållningsträning, tuggträning samt egenvård. Effekter som kunde 

påvisas var att KBT ger signifikant positiva effekter vid både sex samt tolv månaders 

uppföljning. Vid fyra av de övriga behandlingarna kunde man endast se en signifikant 

förbättring av rörelseomfång i käken direkt efter intervention. I övrigt påkoms inga andra 

positiva effekter i dessa studier. Ingen av de inkluderade studierna utreder vilka ekonomiska 

påföljder de olika interventionerna har. På grund av heterogenitet vad gäller diagnos, 

uppföljningstid, utvärderingsvariabler, mätinstrument samt interventionstid blev det totala 

utfallet av evidensbilden i denna litteratursammanställning otillräckligt. Fler metodologiskt 

högkvalitativa RCT-studier med homogena grupper bör göras. 
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Bilaga 1: Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular disorders. Part II



 

 



 



 



 

 



 

 



 

 





Bilaga 2: PEDro-scale 
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