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Smärta i vårdenSmärta i vården Smärta i tandvårdenSmärta i tandvården

77 % upplever någon smärta

6 % upplever stark smärta vid 
varje besök

SmärtaSmärta--definitionerdefinitioner

1.1. ”en obehaglig sensorisk eller emotionell upplevelse, ”en obehaglig sensorisk eller emotionell upplevelse, 
associerad med upplevd eller hotande vävnadsskada, med upplevd eller hotande vävnadsskada, 
eller beskriven i termer av en sådan”eller beskriven i termer av en sådan”

2.  ”allt det som patienten säger att den är och 2.  ”allt det som patienten säger att den är och 
när patienten säger att den finns”när patienten säger att den finns”

Graden av den upplevda smärtan är inte alltid Graden av den upplevda smärtan är inte alltid 
beroende av storleken på vävnadsskadan, även om beroende av storleken på vävnadsskadan, även om 
så ofta är falletså ofta är fallet

Synen på smärtaSynen på smärta

•• 2300 år sedan2300 år sedan--Hippokrates: barn tål smärta sämre än vuxnaHippokrates: barn tål smärta sämre än vuxna

••19001900--talet: spädbarnets CNS är omoget och kan därför inte talet: spädbarnets CNS är omoget och kan därför inte 
känna smärtakänna smärta

•• Senaste 20 åren: nyfödda har optimal förmåga att känna smärtaSenaste 20 åren: nyfödda har optimal förmåga att känna smärta
Mognad innebär att ”Mognad innebär att ”neuronalaneuronala kretsar” som ej används kretsar” som ej används 
tillbakabildastillbakabildas

Upprepad smärterfarenhet leder till ökad känslighet för vidareUpprepad smärterfarenhet leder till ökad känslighet för vidare
smärtupplevelser smärtupplevelser -- även angränsande vävnad blir extra känsligäven angränsande vävnad blir extra känslig
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Tidiga och upprepade smärtupplevelserTidiga och upprepade smärtupplevelser

Prematura barn –
mer känsliga för smärta som tonåringar
Buskila et al. 2003

Prematura barn med tidiga smärtupplevelser -
som 4-åringar mer psykosomatiska besvär
Grunau et al. 1994

KrekmanovaKrekmanova L, Bergius M, Hafström C, Sabel C, Berggren U:L, Bergius M, Hafström C, Sabel C, Berggren U:

Swedish children’s experiences of everyday and dental Swedish children’s experiences of everyday and dental 
treatment pain treatment pain –– an explorative epidemiological study.an explorative epidemiological study.

StudieStudie under under publiceringpublicering::

•• Barn Barn ochoch ungdomarungdomar (7(7--19 19 årår) ) harhar haft haft mångamånga ochoch
varierandevarierande smärtupplevelsersmärtupplevelser bådebåde i i vardagslivetvardagslivet
ochoch i i tandvårdentandvården..

•• SkattningarSkattningar visadevisade måttligamåttliga till till högahöga nivåernivåer påpå
upplevdupplevd smärtintensitetsmärtintensitet bådebåde i i vardagslivetvardagslivet ochoch i i 
tandvårdentandvården..

84848181165(45%)165(45%)Borrning Borrning 
1131139696209(57%)209(57%)InjektionInjektion

FlickorFlickor
n=184

PojkarPojkar
n=184

TotalTotal
n=368TandvårdTandvård

167167163163330(90%)330(90%)HuvudvärkHuvudvärk
166166165165331(90%)331(90%)BitaBita sigsig i i tungantungan

FlickorFlickor
n=184

PojkarPojkar
n=184

TotalTotal
n=368VardagshändelserVardagshändelser

VanligasteVanligaste smsmäärtsituationernartsituationerna
(barn (barn ochoch ungdomarungdomar 77--19 19 åårr))

*
444440404242InjektionInjektion
505043434747ExtraktionExtraktion

FlickorFlickorPojkarPojkarTotalTotal
TandvårdTandvård

585855555757Bränna sigBränna sig
757574747575Större olyckorStörre olyckor

FlickorFlickorPojkarPojkarTotalTotal
VardagshändelserVardagshändelser

SituationerSituationer med med högsthögst smärtskattning  smärtskattning  
((medelvärdemedelvärde VAS)VAS)

Kan det göra ont att ha Kan det göra ont att ha 
tandställning?tandställning?
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PatienterPatienter med med funktionshinderfunktionshinder

91-95 % uppger smärta

Hur vanligt är det med smärta Hur vanligt är det med smärta 
vid tandreglering?vid tandreglering?

Rädd, orolig  för smärta?Rädd, orolig  för smärta?

• Rädsla för smärta är en viktig orsak
till att man inte söker ortodontisk
behandling

• eller avbryter behandling pga 
upplevd smärta i början av  
behandlingen (8%)

Smärta är underregistreradSmärta är underregistrerad
på grund avpå grund av

patienternas höga motivationpatienternas höga motivation

smärtupplevelserna inträffar smärtupplevelserna inträffar 
mellanmellan besök hos besök hos tandläkarentandläkaren

SmärtaSmärta –– något mycket subjektivt !något mycket subjektivt !

- negativa tandvårdserfarenheter
- tandvårdsrädsla
- tidigare smärtupplevelser
- motivation
- kön
- personlighetsfaktorer

Faktorer som påverkar smärtupplevelsen:Faktorer som påverkar smärtupplevelsen:

Smärtfysiologi vid tandförflyttningSmärtfysiologi vid tandförflyttning

• trycktryck
•• ischemiischemi
•• inflammationinflammation
•• ödemödem
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När får man ont?När får man ont?

En kraft påverkar en tand…

• smärtan startar nästan omgående och
ökar  timme för timme 

• maximal smärta efter ca 24 timmar24 timmar
och

• håller oftast på bara några dagarnågra dagar
men…

• några har fortfarande ont efter en veckaen vecka

Hur yttrar sig smärtan?Hur yttrar sig smärtan?

Konstant smärta  Konstant smärta  

Smärta vid hopbitningSmärta vid hopbitning
•• främst framtändernafrämst framtänderna

Har Har kraftens storlekkraftens storlek någon betydelse?någon betydelse? Har tandställningens Har tandställningens materialmaterial någon någon 
betydelse?betydelse?

elastiska bågarelastiska bågar styvare bågarstyvare bågar

Har Har bettavvikelsens storlekbettavvikelsens storlek någon någon 
betydelse?betydelse?

Lätt trångställning Kraftigare trångställning

Vilken tandställning är värst?Vilken tandställning är värst?

Fast apparatur Fast apparatur > > avtagbaravtagbar apparaturapparatur
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Fast tandställningFast tandställning

gerger kontinuerligakontinuerliga krafterkrafter

Problem:Problem:

•• ömma tänderömma tänder
•• känsliga tänderkänsliga tänder
•• spänningskänsla i käkarnaspänningskänsla i käkarna

Avtagbar  tandställningAvtagbar  tandställning

gerger intermittentaintermittenta krafterkrafter

Problem:Problem:

•• sväljningsproblemsväljningsproblem
•• ökad salivproduktionökad salivproduktion
•• talproblemtalproblem

AvbondningAvbondning??

Graden av mobilitetGraden av mobilitet

Kraftens riktningKraftens riktning

Upplevd smärta påverkas av:Upplevd smärta påverkas av:

Hur undvika smärta?Hur undvika smärta?

Behandlaren bör ha kunskap om vad som skapar 
smärta:

• informera patienten om behandling och ev   
besvär

• försöka identifiera de patienter som är mer 
smärtkänsliga

• justera tandställning så att den skapar så litet  
obehag som möjligt

Smärtlindring vid ortodontisk Smärtlindring vid ortodontisk 
behandlingbehandling

Olika sätt har testats för att lindra smärta:

•• laserlaser –– tveksam effekt

•• TENSTENS (transkutan elektrisk nervstimulering)(transkutan elektrisk nervstimulering)
har visat sig effektiv att minska smärtanhar visat sig effektiv att minska smärtan

•• tuggningtuggning på något hårtpå något hårt ––
några blev hjälpta, några fick mer besvärnågra blev hjälpta, några fick mer besvär

•• NSAIDNSAID ((NonsteroidalNonsteroidal antianti--inflammatoryinflammatory drugsdrugs))
t.ex Aspirin, t.ex Aspirin, IbuprofenIbuprofen
Bäst effekt fås omBäst effekt fås om värktablett tas 1 timme värktablett tas 1 timme 
innan behandlinginnan behandling

SammanfattningSammanfattning

•• patientens attityd till smärtapatientens attityd till smärta
•• information om behandling information om behandling 
•• så smärtfri behandling som möjligtså smärtfri behandling som möjligt
•• bemötande!bemötande!

Robertson 1997:Robertson 1997:
bristfälligbristfällig informationinformation

++
dåligtdåligt omhändertagandeomhändertagande

++
smärtsamsmärtsam behandlingbehandling

= vad patienten 
kommer ihåg!!!
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SmärtupplevelserSmärtupplevelser
vid ortodontisk behandlingvid ortodontisk behandling

-- separation av molarerseparation av molarer

Marianne Bergius, 
Stavros Kiliaridis, Ulf Berggren, Anders Broberg

MålsättningarMålsättningar

-- att mäta smärta vid en vanligt förekommande att mäta smärta vid en vanligt förekommande 
ortodontisk behandlingortodontisk behandling

- att relatera smärtupplevelserna till
i. kön, ålder
ii. annan dental smärta
iii. allmän smärta
iv. motivation, tandvårdsrädsla
v. personlighetsfaktorer

Material & MetodMaterial & Metod
PatienterPatienter

PojkarPojkar FlickorFlickor TotaltTotalt

NN 2323 3232 5555

ÅlderÅlder 1313--1818 1212--1818 1212--1818

(medel 15,4)(medel 15,4)

Material & MetodMaterial & Metod
ProcedurProcedur

TerapiTerapi--
informationinformation

0         1                3                 5                 70         1                3                 5                 7

1 1 -- 2 veckor2 veckor Uppföljning (dagar)Uppföljning (dagar)

Applicering avApplicering av
separationsringarseparationsringar

CementeringCementering
av bandav band

InformationInformation IntervjuIntervju
EnkäterEnkäter

Visuell Visuell AnalogSkalaAnalogSkala --
VASVAS

00 100100

ingen ingen vväärsta rsta 
smsmäärta rta ttäänkbara smnkbara smäärtarta
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Material & MetodMaterial & Metod
UppföljningUppföljning

Dag 0       Dag 1                 Dag 3    Dag 0       Dag 1                 Dag 3    Dag 5                   Dag 7Dag 5                   Dag 7

0
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0 1 3 5 7

Flickor

Pojkar

Andel patienterAndel patienter
som rapporterar smärta (%)som rapporterar smärta (%)

%%

***

***

*

Dagar efter
behandlingsstart

0

10

20

30

40

50

60

Dag 0 Dag 1 Dag 3 Dag 5 Dag 7

Flickor
Pojkar

SmärtnivåerSmärtnivåer
under uppföljningenunder uppföljningen

VAS

**

*
*
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Day 0 Day 1 Day 3 Day 5 Day 7

Girls
Boys

Användning av värktabletterAnvändning av värktabletter

%%

Follow-up week

SammanfattningSammanfattning

~~ Alla patienter utom 3 Alla patienter utom 3 stst (95%) rapporterade sm(95%) rapporterade smäärtarta

~~ HHöögre intensitet och frekvens angavs av flickorgre intensitet och frekvens angavs av flickor

~~ Efter 7 dagar upplevdes smEfter 7 dagar upplevdes smäärta fortfarande av 42 %rta fortfarande av 42 %

~~ 27% anv27% anväände vnde väärktabletterrktabletter

~~ SmSmäärta under behandlingen kunde relateras till rta under behandlingen kunde relateras till 
allmallmäänna smnna smäärtorrtor

~~ SmSmäärtskattningen korrelerade ej till behandlingsrtskattningen korrelerade ej till behandlings--
motivationmotivation

Studie II

MålsättningarMålsättningar

att undersöka vilka faktorer, som förutsäger förutsäger 
förlängd smärtaförlängd smärta med hänsyn till inflytande från

kön och ålderkön och ålder
motivationmotivation
tandvårdsrädslatandvårdsrädsla
temperamenttemperament
allmänna smärtupplevelserallmänna smärtupplevelser
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PatienterPatienter med med smärtasmärta//ejej smärtasmärta vidvid uppföljninguppföljning dagdag 7.7.

11
21

9
14

ja
nej

Medicinering

< 0.0526
6

13
10

hög
låg

Motivation 
(median)     

161016-18 år
161312-15 årÅlder

176Pojkar
< 0.051517FlickorKön

P

(N = 32)

N

(N = 23)

N

SignEjEj smsmäärtartaSmSmäärtarta

Tidigare smärterfarenhet Tidigare smärterfarenhet 
Intensitetsskattning (VAS)Intensitetsskattning (VAS)

3243Borrning
3952Bedövning

26
45

51
33

Vaccination
Stuka foten

VASVAS
(N=32)(N=23)

Ej smärtaSmärta

*

EAS Temperament UndersökningEAS Temperament Undersökning
(Buss & Plomin, 1984)

Emotionalitet
-- Spänd, ängsligSpänd, ängslig
-- RädslaRädsla
-- IlskaIlska

Aktivitet

Sociabilitet

PsykometriskaPsykometriska mätningarmätningar

TandvårdsrädslanTandvårdsrädslan (DAS)(DAS) varvar låglåg i i bådabåda
gruppernagrupperna, men , men signifikantsignifikant högrehögre i i 
smärtgruppensmärtgruppen..

TemperamentsvariablernaTemperamentsvariablerna (EAS)(EAS) låglåg normaltnormalt,,
men men någranågra visadevisade avvikelseravvikelser mot mot detdet
normalanormala i i smärtgruppensmärtgruppen ((ejej statistisktstatistiskt
signifikantsignifikant).).

Prediktion
(Multipla regressionmodeller)

GruppenGruppen med med förlängdförlängd smärtasmärta utmärksutmärks avav

LågLåg motivationmotivation
HögreHögre rapporteradrapporterad smärtasmärta vidvid vaccinationvaccination
SamtSamt avseendeavseende psykologisktpsykologiskt temperament:temperament:
HögreHögre ilskailska (EAS anger) (EAS anger) 
LägreLägre aktivitetaktivitet (EAS activation)(EAS activation)

IngenIngen inverkaninverkan frånfrån könkön, , ålderålder, , tandvårdsrädslatandvårdsrädsla

KonklusionerKonklusioner

• Smärtupplevelser är vanliga vid
ortodontisk behandling

• Smärtintensiteten kan jämföras med 
vaccination, bedövning och extraktion

• Smärtlindring viktigt liksom i all 
barntandvård

• Personliga egenskaper och erfarenheter
har betydelse för smärtupplevelser
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Tack för att ni lyssnade!


