
2320 LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 95  •  NR  20  •  1998

Ansiktssmärtor – såväl akuta som
kroniska – är vanliga och orsakar stort
fysiskt och psykiskt lidande. I synner-
het de kroniska smärtorna medför bety-
dande risker i form av överkonsumtion
av läkemedel liksom upprepade, verk-
ningslösa operativa ingrepp. För opti-
mal diagnostik och behandling behöver
patienterna ofta bedömas av flera speci-
alister inom medicinska och odontolo-
giska discipliner. Den här artikeln är ba-
serad på ett symposium på Läkaresäll-
skapets riksstämma 1996, där en panel
bestående av olika specialister diskute-
rade smärttillstånd i ansiktet med
tyngdpunkt på praktisk diagnostik och
behandling.

Att smärta generellt sett är ett bety-
dande folkhälsoproblem har visats i fle-
ra epidemiologiska undersökningar.
Brattberg och medarbetare [1] fann att
66 procent av 1 006 intervjuade slump-
mässigt utvalda vuxna personer (18–84
år) bosatta i Gästrikland uppgav att de
besvärades av någon form av smärta. 40
procent angav »obvious pain» med du-
ration på mer än sex månader. Ingen sta-
tistiskt säkerställd könsskillnad förelåg.
Bland dessa individer angav 6,5 procent
smärta från huvud, ansikte och mun. 

Inom ramen för ett projekt benämnt

»National health interview survey»
genomförs i USA årligen intervjuer
veckovis i hemmet hos människor för
att uppskatta frekvensen av symtom och
andra variabler i den amerikanska be-
folkningen. År 1989 tillfrågades på det-
ta sätt 42 370 vuxna om sin erfarenhet
av fem olika typer av oral och facial
smärta [2]. Baserat på denna undersök-
ning beräknades nästan 20 procent av
den amerikanska befolkningen ha erfa-
rit åtminstone ett av de orofaciala be-
svär som efterfrågades i undersökning-
en under de senaste sex månaderna. Hos
kvinnor var sådana problem 2,1 gånger
vanligare än hos män. Avsevärda skill-
nader förelåg också i olika socio-demo-
grafiska grupper.

Tumör sällsynt orsak
Undersökande läkare vill av naturli-

ga skäl som första åtgärd utesluta tu-

mör som orsak till besvären. Generellt
kan man säga att sådan genes till an-
siktssmärta är mycket ovanlig. De tu-
mörlokalisationer som kan förekomma
är ponsvinkel och mediala delen av
mellersta skallgropen. Praktiska var-
ningssignaler är sensibilitetsnedsätt-
ning inkluderande nedsatt eller bortfal-
len kornealreflex, samsidiga symtom i
form av parestesier i ansiktet, hörsel-
nedsättning och facialispares. Om
anamnes och undersökning utmynnar i
enbart ansiktssmärta och inte i något av
övriga nämnda symtom eller fynd kan
man i praktiken bortse från att genesen
är intrakraniell tumör.

Trigeminusneuralgi har
karakteristiska symtom
Trigeminusneuralgi är den typ av

smärta som de flesta associerar med an-
siktssmärta. De klassiska symtomen är
anfallsvis påkommande korta hugg-
smärtor under bråkdelar av sekund
(eventuellt flera i serie under några mi-
nuters tid) med utbredning motsvaran-
de en eller flera av de sensoriska trige-
minusgrenarna. Besvären är nästan all-
tid unilaterala. Det rör sig om paroxys-
mala, mycket intensiva neuralgiska
smärtor. De kan utlösas exempelvis av
att patienten talar, äter, borstar tänderna
eller går i blåst liksom vid tvättning av
ansiktet och vid rakning. I allmänhet
behövs endast lätt beröring. Karakteris-
tiska så kallade triggerpunkter kan ofta
påvisas men i övrigt finner man inget
avvikande i neurologstatus. Smärtorna
åtföljs ibland av kontraktioner i ansikts-
muskulaturen (tic douloureux). Åkom-
man debuterar i sin idiopatiska form of-
tast hos individer i 50-årsåldern och
uppåt. Kvinnor är oftare drabbade än
män (2:1). Om debuten sker före 40 års
ålder är man skyldig att utreda med av-
seende på så kallad symtomatisk tri-
geminusneuralgi med smärtor sekun-
därt till andra åkommor, där multipel
skleros är vanligast men tumör kan fö-
rekomma. Tumörmisstanke finns som
nämnts om patienten företer neurolo-
giska bortfallssymtom, till exempel
känselnedsättning i ansiktet, nedsatt el-
ler upphävd kornealreflex etc.

Behandlingsmässigt [3] brukar kar-
bamazepin i flertalet fall (ca 85 procent)
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Ansiktssmärta kan yttra sig
på flera sätt och det finns en rad
sjukdomstillstånd som gör att
man får ont, till exempel sinuit,
herpesinfektion, Hortons syn-
drom och käkledsåkommor. Pa-
tienterna kan behöva bedömas
av flera specialister inom olika
discipliner innan rätt diagnos
kan ställas. Här följer en ge-
nomgång av diagnostik och be-
handling av olika smärttillstånd
i ansiktet. 

Schackpjäs (drottning) som tolkats
föreställa en individ med någon typ av
ansiktssmärta. Pjäsen, som är skuren ur
en valrossbete, finns liksom andra figurer
med liknande utseende, på British
Museum i London. Föremålen, som
anses vara flera hundra år gamla,
hittades 1831 vid Atlantkusten på Yttre
Hebriderna och har, enligt
konsthistoriker, möjligen skandinaviskt
ursprung. Färgfoto av avgjutning.
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ha god effekt initialt. Behandlingen
kan initieras av annan läkare än neuro-
log. Hos den absoluta majoriteten står
sig det goda behandlingsresultatet ock-
så vid längre tids behandling. Karbama-
zepin inducerar sin egen metabolism
och det är därför viktigt att starta med en
låg dos som under första behandlings-
veckan kan ökas till dess att patienten
erfar full behandlingseffekt. Vid allergi
mot karbamazepin rekommenderas
baklofen. Andrahandsmedlet fenytoin
har mindre god effekt. Eftersom trige-
minusneuralgi kan ha spontana remis-
sioner bör man periodiskt göra försök
med dosreduktion och utsättande av
medicinering. Vid terapisvikt efter
längre tids behandling kan kirurgisk te-
rapi övervägas. Det rör sig här om en
mindre grupp av patienter. Termokoa-
gulation av Gassers ganglion eller gly-
cerolblockad av gangliet är metoder
förenade med små risker. Mikrovasku-
lär dekompression är ett mer omfattan-
de neurokirurgiskt ingrepp.

Hortons syndrom, fall
för specialistbehandling
Denna typ av smärta uppträder van-

ligast hos vuxna män, 20–40 år, och är
mycket intensiv, strikt ensidig och åter-
kommande på samma sida i upprepade
anfall. Den är inte begränsad till någon
av trigeminusgrenarna och uppträder
till skillnad mot trigeminusneuralgi all-
tid i trakten av ögat. Smärtlokalisatio-
nen är därutöver pannan, tinningen, kä-
karna och tänderna. Andra, till smärtan
associerade symtom är ögonrodnad,
tårflöde, nästäppa, rinnsnuva och Hor-
ners syndrom. Anfallen varar oftast från
en halv till ett par timmar. Vid dessa till-
fällen återkommer smärtorna med för-
vånansvärd punktlighet, speciellt på
natten. Besvären uppträder i perioder en
eller ett par gånger per år. Detta har gi-
vit anledning till den engelskspråkiga
beteckningen »cluster head-
ache». Ca 10–15 procent av pati-
enterna har kroniska besvär (kro-
nisk Horton). Den kliniska bilden
är mycket karakteristisk. Trots
detta är trigeminusneuralgi en
vanlig feldiagnos hos dessa pati-
enter. Hos en yngre vuxen man
med svåra ensidiga smärtattacker
vid ögat skall man alltid misstän-
ka Hortons syndrom. Dessa pati-
enter bör remitteras till neurolog
för uppläggning av behandlings-
strategi. I första hand används
sumatriptan som subkutan injek-
tion mot akuta smärtattacker. En
annan effektiv behandling är in-
halation av 100 procent syrgas. Som re-
gel ges annars en förebyggande be-
handling där ergotamin eller kalcium-
antagonisten verapamil i första hand
kommer i fråga. Kronisk Horton är sär-

skilt svårbehandlad. Förstahandsmed-
let är litium.

Atypisk ansiktssmärta,
ett svårbehandlat tillstånd
Patienter med så kallad atypisk an-

siktssmärta utgör ofta ett stort problem
utrednings- och behandlingsmässigt
och förekommer i flerfaldigt hög fre-
kvens än individer med till exempel tri-
geminusneuralgi. Besvären består i de
typiska fallen av en ofta konstant, ihål-
lande, brännande, borrande eller tryck-
ande smärta, men aldrig huggsmärta.
Smärtutbredningen varierar från att
omfatta en punkt, till exempel i munhå-
lan, till en stor del av ansiktet. Inte säl-
lan är besvären bilaterala. Tillståndet är
klart vanligare hos kvinnor än hos män.
Eftersom symtomen liknar smärtor med
ursprung i dentala vävnader och bihålor
har patienterna ofta, trots att egentlig in-
dikation inte förelegat eller varit svag,
genomgått rotfyllningar, tandextraktio-
ner och bihåleingrepp, något som kun-
nat ge en temporär, men tyvärr snabbt
övergående lindring.

Patogenesen är omdiskuterad och
vaskulära orsaker har föreslagits liksom
att det skulle röra sig om amputations-
neurinom, till exempel efter tandextrak-
tioner liksom små infektionshärdar i
käkbenet. Inga vetenskapliga undersök-
ningar har säkert kunnat styrka dessa te-
orier. Bland neurologer råder numera
konsensus om att vi har att göra med en
primär psykogen smärta utan nocicep-
tiv eller neurogen orsak. I en välgjord
studie, gjord av Mongini med flera [4]
och baserad på MMPI-profiler (Minne-
sota multipolar personality inventory),
dras slutsatsen att »I synnerhet patienter
med ’atypisk ansiktssmärta’ uppvisar
en distinkt tendens till neurotisering
(och mer specifikt hos kvinnor till hy-
steri) och till psykotiskt beteende. Hos
dessa patienter är sådana avvikelser inte

relaterade till smärtans kvantitet eller
kronicitet, och kan kanske utgöra en
predisponerande faktor för smärt-
syndromet». (Förf översättning)

Tillståndet är mycket svårbehandlat
och närmast terapiresistent. Undantag
är när det finns ett tydligt depressivt in-
slag i den kliniska bilden då antidepres-
siv behandling kan ha effekt. I väl valda
fall kan neuroleptika ha effekt. Viktigt
är också »cave-kirurgiska åtgärder»
mot smärtan. 

Viktigt under söka
näsa och bihålor
Akut eller kronisk sinuit åtföljs ofta

av smärta. Man är numera av den upp-
fattningen att dessa smärtor i regel inte

orsakas av en generell tryckök-
ning i bihålorna utan mera beror
på en inflammation i den smärt-
känsliga slemhinnan i anslutning
till sinusiteternas öppningar mot
näskaviteterna.
Smärtlokalisationen vid akut si-
nuit beror på vilken bihåla som är
engagerad. Vid akut infektion i
käkhålan förläggs ofta smärtan till
kinden över den aktuella infek-
tionshärden men också upp mot
pannan. Om infektionen i käkhå-
lan är kronisk behöver inte smär-
tan vara särskilt framträdande.
Frontal sinuit har vanligen smärt-
maximum över pannan med ofta

ganska uttalad huvudvärk. Vid etmoi-
dalsinuit förläggs smärtan inte sällan
till näsrot och även öga. Sfenoidalsinu-
iteten kan ge sig till känna som en djupt
liggande smärta bakom ögonen gärna
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Nasal endoskopi är av mycket stort
värde både vid diagnostik och terapi av
näs–bihålesjukdomar. Övre bilden visar
ett ingrepp av typen funktionell
endoskopisk bihålekirurgi. Varbildning i
pannhålorna ger ofta svår smärta. Vid
trepanation och dränage, som visas på
nedre bilden, uppnås i allmänhet mycket
snabb smärtlindring.

Vid smärtor beroende på
funktionsstörningar i käkled och
tuggmuskulatur söker man avlasta dessa
vävnader med bettstabiliserande
åtgärder. Bilden visar behandling med
bettskena, något som tillsammans med
inslipning av bettet ofta har mycket god
effekt även på lång sikt.



med utstrålning i nacken och någon
gång pannan.

Svullnad av orbitalregionen före-
kommer ofta vid etmoidalsinuit hos
barn. Smärta och uppdrivning av kinden
skall i första hand inge misstanke om
tandinfektion och är inte typisk för
maxillarsinuit. Om en sådan svullnad
kommit successivt och sakta måste man
starta utredning syftande till att utesluta
benign eller malign tumör.

Behandling av akut sinuit består av
antibiotikum och dränagebefrämjande
åtgärder kombinerade med analgetika
av typen paracetamol eller diklofenak.
Som antibiotikum rekommenderas pe-
nicillin V i för sta hand, i andra hand am-
picillin- eller cefalosporinpreparat.
Alla patienter med »sinuit» kan inte 
sägas kräva antibiotikabehandling.
Spontanläkning inträffar i ca 80–90
procent av fallen. Svåra infektioner
med allmänpåverkan skall dock be-

handlas. För närmarare studium hänvi-
sas till litteratur [5-7]. Genom att utföra
punktion och aspiration från en käkhåla
och vid behov påföljande käkhålespol-
ning erhålls hög precision i diagnosti-
ken samt snabb symtomlindring, bland
annat genom en elimination av slemhin-
nedestruktiva granulocytprodukter.

Utöver sinuit finns ett flertal andra
näs–bihåleåkommor som kan ge smär-
tor. Wegeners granulomatos kan för-
utom övriga manifestationer ge ett
smärttillstånd i näsan. Initialt ses granu-
lationer på nässkiljeväggen, där senare
destruktion av brosket kan resultera i
sadelnäsa. Nässeptumperforation kan
uppstå efter kirurgiska ingrepp för kor-
rektion av deformerad nässkiljevägg,
liksom i sällsynta fall vid användning av
steroidspray. Näspolyper är i sig inte
smärtsamma men kan försämra luft-
ningen av bihålorna och sekundärt ge
sinuiter och därmed smärta.

Vid utredning av patienter med miss-
tänkta eller verif ierade näs–bihålepro-
blem skall, förutom upptagande av en

noggrann anamnes, en endo-
skopisk undersökning av
näskaviteterna utföras. Om
endoskopi, anamnes och si-
nusröntgen är utan anmärk-
ning är det inte sannolikt att
patienten har en näs–bihåle-
sjukdom. Hos öron-, näs- och
halsspecialist görs inte sällan
ultraljudsundersökning av
bihålorna. Datortomografi
och magnetresonanstomo-
grafi skall reserveras för ut-
redningar initierade av speci-
alist.

Herpes zoster
debuterar med smärta
Det tidigaste symtomet vid

herpes zoster brukar vara
tämligen intensiva smärtor
inom det område där hudför-
ändringar senare uppträder.
Innan de karakteristiska blå-
sorna uppträder (efter 3–4
dagar) kan betydande diffe-
rentialdiagnostiska problem
uppstå. Då ganglion geniculi
drabbas (zoster oticus) ses
vesikler i hörselgång och
stundom på främre gombå-
gen. Neurologiska bortfall
som kan uppträda är perifer
facialispares, förlust av
smakförmågan på tungans
främre två tredjedelar och
sensorineural hörselnedsätt-
ning, allt samsidigt vid Ram-
sey Hunts syndrom.

När det gäller behandling-
en bör fall med zoster oph-
thalmicus remitteras till
ögonspecialist och zoster oti-

cus till otolog. Dessa zosterpatienter,
liksom sådana med nedsatt immunför-
svar, bör ges antiviral terapi med exem-
pelvis aciklovir. Generellt gäller smärt-
stillning och lokalbehandling av hud-
förändringar. 

Smärtan kan kvarstå efter att det aku-
ta förloppet av herpes zoster avklingat
och man talar då om en postherpetisk
neuralgi. Vanligt är att smärtan åtföljs
av dysestesier och att den intensifieras
av mekanisk stimulering av huden. Till -
ståndet är svårbehandlat. TNS och tri-
cykliska antidepressiva har föreslagits.
Nya preparat prövas. 

Käkled och tuggmuskulatur
Symtom från käksystemet är vanliga

i befolkningen och i stort sett lika förde-
lade på olika åldersgrupper. I alla pati-
entmaterial finns dock en tydlig köns-
skillnad med en dominans av kvinnor i
relationen 4:1 jämfört med män. Sym-
tomen kan bestå av käkledsljud i form
av knäppningar eller skrapljud, oftast
helt ofarliga. Skrapljud härrör i allmän-
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Tandpulpan är mycket rikligt innerverad.
Elektronmikrokopisk bild med frys-
fraktureringsteknik visar tätt packade
huvudsakligen myeliniserade nervfibrer.
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het från strukturella förändringar i led-
ytorna medan knäppningar vanligen be-
ror på muskulära inkoordinationer eller
förskjutningar av käkledsdisken. Smär-
torna varierar i intensitet från trötthets-
känsla till uttalade smärtor ofta framför
och i örat. Vidare hör till bilden svårig-
heter att röra underkäken liksom upp-
hakningar, låsningar och smärtor vid
käkrörelser. Smärtan accentueras vid
kraftig sammanbitning eller annan pro-
vocerande belastning av käkledsvävna-
derna vid till exempel akut artrit eller
exacerbation av artros. Den nära rela-
tionen till mellanörat gör att smärtan
ofta upplevs som om det rör sig om en
öroninflammation.

Sjukdomar i käkleden utgörs i första
hand av degenerativa tillstånd, ofta i
form av artros som del av generell artros
i resten av kroppen. Lokal artros till
följd av exempelvis trauma mot käken
eller överbelastning till följd av brux-
ism kan också förekomma. Artriter kan
förekomma i akut och kronisk form.
Det är viktigt att känna till att 50 procent
av patienterna med reumatoid artrit förr
eller senare får käkledsengagemang. 

Besvär vid käkrörelser kan också
bero på att käkledsdisken har förskjutit
sig ur sitt normala läge och då vanligen
framåt. Om disken under öppningsrö-
relse av mandibeln återgår till sitt nor-
mala läge uppstår en knäppning, liksom
vid slutningsrörelse då disken (oftast)
strax innan tandkontakt åter displace-
ras; om diskreduktion inte sker utan dis-
ken vid gapning ligger kvar i sin ante-
riora position blir den kliniska konse-
kvensen en mer eller mindre inskränkt
gapförmåga. 

Masseter- och temporalismuskulatu-
ren är ofta öm och om smärtorna – in-
klusive huvudvärk i tinning och panna –
är mest markerade på morgonen kan
man misstänka bruxism under sömnen.
Vid undersökning av patientens tänder
kan man hos denna patientkategori ofta
se typiska slitfacetter på tuggytorna.

Odontologisk
behandling tacksam
Behandlingsmässigt spelar det all-

männa omhändertagandet en central
roll. Viktigt är att patienten, efter det att
en systematisk klinisk undersökning av
käksystemets funktion gjorts, får lug-
nande besked om att åkomman är ofar-
lig och behandlingsbar. Redan detta
brukar i många fall lätta besvären. Pati-
enten har ju inte sällan haft farhågor om
att symtomen, speciellt om också hu-
vudvärk ingår, är uttryck för en allvarlig
sjukdom.

Vid uttalade käkmuskelspänningar
kan avslappningsträning och systema-
tisk rörelseträning i enlighet med eta-
blerade PNF-tekniker (proprioceptiv
neuromuskulär facilitering) insättas.

Intramuskulära injektioner med lågpro-
centiga lokalanestetika i hyperaktiv
käkmuskulatur kan ibland komma ifrå-
ga. Individer med en generell benägen-
het till muskulär spänning, ofta med be-

svär i nacke och axlar, kan dra stor nyt-
ta av avslappande fysikalisk behandling
hos sjukgymnast. Om det finns en in-
flammatorisk komponent i symtombil-
den, kan farmakologisk terapi med nå-
got NSAID-preparat ha god effekt. Ste-
roidinjektioner kan ges intraartikulärt
vid exacerbation av käkledsartroser el-
ler artriter.

Olika bettstabiliserande åtgärder
syftar till att dels fördela bitkrafter i bet-
tet bättre, dels avlasta käkledsvävnader
och käkmuskulatur från ogynnsamma
belastningar. Bettskenor i olika utföran-
den och selektiv beslipning av störande
tandkontakter i bettet är vanliga åtgär-
der med positiva effekter även på lång
sikt.

Kirurgiska ingrepp sker i vårt land
med stor restriktivitet och endast vid ra-
diologiskt påvisad organisk förändring
i käkleden och där konservativ terapi ej
haft tillräcklig effekt.

För närmare studium av funktions-
störningar i tuggsystemet hänvisas till
en konsensusskrift om tandhälsotill-

ståndet hos olika befolkningsgrupper
[9].

Tandläkarens område
Odontologiska smärtor handläggs

självklart av tandläkare. Det är emeller-
tid viktigt att de läkare som kommer i
kontakt med smärtpatienter känner till
något om dessa åkommor som inte säl-
lan finns med som differentialdiagnos
vid ansiktssmärtor.

Ett djupt kariesangrepp kan möjlig-
göra för bakterier att via det uppmjuka-
de dentinet framkalla en inflammato-
risk reaktion i pulpan (pulpit). Hyper-
emi och vävnadsödem i det oeftergivli -
ga pulparummet resulterar i upphävd
cirkulation och senare nekros. Mikroor-
ganismer får då möjlighet att kolonise-
ra vävnaden och en infektion kan upp-
stå. Bakterieprodukter kan läcka ut ge-
nom rotspetsen och där framkalla en
akut eller kronisk inflammation.

Symtomen vid pulpit kan variera
från kortvariga ilningar till intensiv,
pulserande värk, som ofta uppträder at-
tackvis. Typiskt är att smärtan initialt är
svårlokaliserad inom trigeminusområ-
det. Patienten kan ofta inte ange om
smärtan kommer från över- eller under-
käke eller till och med pannan. Akutbe-
handlingen [9] består i trepanation av
pulparummet vilket åstadkommer en
tryckreduktion. Resultatet är nästan all-
tid momentan symtomfrihet. Vid akut
eller exacerbation av kronisk rotspets-
inflammation är smärtan ofta molande
och ihållande och svullnad i till exem-
pel kinden är inte ovanlig. Den skyldiga
tanden är vanligen öm vid perkussion.
Ömhet vid palpation över rotspetsen fö-
rekommer ofta. Akutbehandlingen be-
står även här av trepanation och genom-
rensning av tanden, kombinerad med
incision av eventuell abscess. Vid all-
mänpåverkan insätts antibiotikabe-
handling med penicillin som första-
handspreparat. Starkt destruerade tän-
der kan naturligtvis extraheras och på så
sätt elimineras som infektionskälla.

En akut infektion kring rotspetsen på
en tand kan bryta genom käkbenet. När
en abscess bildats under periostet i kä-
ken är smärtan oftast intensiv men släp-
per om periostet brister och varansam-
lingen hamnar submuköst. Infektionen
kan sprida sig till käkhålan och orsakar
då ensidig sinuit med illaluktande se-
kret. Alternativt kan det ske en sprid-
ning till olika spatier inom huvud och
hals. I det senare fallet blir ofta symto-
men dramatiska och sjukhusvård krävs.
Osteomyelit är en sällsynt komplika-
tion som kräver stora vårdinsatser.

Infektion kring en frambrytande vis-
domstand är ett vanligt tillstånd hos
yngre. Smärtorna kan vara uttalade med
utstrålning upp mot örat. Ofta uppstår
svårigheter att gapa. Behandlingen be-
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Spridning av en infektion utgående
från tänderna kan uppvisa en mycket
varierande klinisk bild. Den schematiska
bilden visar hur en infektion från
överkäken kan sprida sig in till käkhålan,
in mot gommen och ut i kinden. I
underkäken visas spridning till munbotten
och kind. Fritt efter »oral kirurgi. Nordisk
lærebog i tannmunn- og kjevekirurgi»,
Munksgaard förlag.



står i urspolning och vid feber och
lymfadenit också antibiotikum i form
av penicillin. Tandläkare/käkkirurg be-
dömer om extraktionsindikation före-
ligger.

Differentialdiagnostiskt kan sinuit
komma i fråga vid odontogena smärt-
tillstånd. Uppgift om förvärrade sym-
tom efter exempelvis intag av varmt
kaffe leder tankarna till tandåkomma.
Svullnad i kinden är som nämnts inte ty-
pisk för okomplicerad maxillarsinuit.
Har sådan svullnad kommit akut skall
tandinfektion misstänkas. Om svullna-
den kommit gradvis måste tumör ute-
slutas. Accentueras en svullnad i anslut-
ning till måltider kan en spottkörtelaf-
fektion föreligga. Trigeminusneuralgi
har redan berörts liksom smärtor från
tuggmuskulatur och käkled. 
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Summary

Neurologist, otolaryngologist . . .;
who is to manage orofacial pain?

Anders Köling

Läkartidningen 1998;2320-5

Pain is a major public health problem. The
management of orofacial pain may be a difficult
challenge to the medical and dental professions.

Ideally, severe cases of this type of pain should
be treated by a team drawn from several disci-
plines such as neurology, otolaryngology, den-
tistry and psychiatry. Trigeminal neuralgia pa-
tients develop brief, very severe unilateral pain,
usually radiating from the upper or lower jaw
toward the ear, and confined to the distribution
of the trigeminal nerve. The pain may be trig-
gered by chewing, shaving or exposure to cold
wind. Most patients respond to carbamazepine,
with phenytoin or baclofen as an alternative. In-
tractable pain may require surgical treatment.
Horton’s syndrome (cluster headache) is al-
ways unilateral and is often associated with uni-
lateral lacrimation and rhinorrhoea. The pain is
extreme, and its typical localisation the eye,
forehead, temple, jaws, or teeth. Treatment with
ergotamine and sumatriptan has been used with
some success, calcium blockers (e.g., verapa-
mil) being used as prophylaxis. Atypical facial
pain is a continuous ache with intermittent epi-
sodes, localised to non-muscular, non-joint fa-
cial areas. The pain may be unilateral or bila-
teral, and may persist for many years. Typical-
ly, these patients consult a variety of specialists,
such as dentists and otolaryngologists. Surgical
procedures such as tooth extraction or sinus sur-
gery, even if skilfully executed, exacerbate the
condition, are are thus contraindicated. If the
patient does not respond to reassurance, antide-
pressants may be tried. In sinusitis, the pain lo-
cation is dependent upon which paranasal sinus
is affected. Routine diagnostic nasal endoscopy
and coronal plane computed tomography en-
able subtle pathological changes that are related
to chronic pain to be identified. If medical treat-
ment fails to afford relief, surgery should be
considered. Pain, limited range of jaw motion,
and joint noises are the common characteristics
of temporomandibular disorders. Treatment
usually consists of non-surgical means such as
splints, occlusal equilibration, and non-steroi-
dal anti-inflammatory drugs. Surgical treat-
ment is indicated in a few carefully selected
cases. Most dental pain is attributable to caries
or periodontal disease. When pus is present,
drainage affords excellent pain relief. Acute
pericoronitis involving mandibular third molars
responds to irrigation, removal of maxillary
third molar trauma, and – in cases of serious
infection – antimicrobial therapy. Early re-
cognition of a case of chronic pain improves the
chances of successful management, and avoids
frustration and disillusion both to patient and
doctor.

Correspondence: Associate Professor An-
ders Köling, ENT Department, Akademiska
sjukhuset, S-751 85 Uppsala.
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MISSÖDEN
MISSTAG

MISSBRUK
i sjukvården

Vad händer i slutna rum då
läkare blir problem? Hur lö-
ser man konflikter vid mis-
söden i vården? Vem kan
ge ett bra stöd till anmälda
läkare?
Under 1994–95 publice-
rade Läkartidningen 21
artiklar om problemläkare,
läkarproblem, ansvarsfrå-
gor och patientförsäkring-
en. De har nu samlats i ett
80-sidigt häfte, som kan 
beställas med kupongen
nedan.
Pris 75 kronor. Vid 11–50
ex 67 kronor, vid högre upp-
lagor 63 kronor/exemplar.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Beställer härmed

.......... ex Missöden, Misstag,
Missbruk

...............................................
Namn

...............................................
Adress

...............................................
Postnummer/Postadress

Insändes till Läkartidningen,
Box 5603,114 86 Stockholm

Märk kuvertet »Missöden»
Telefax 08-20 76 19


