
Bettfysiologi
Behandlingsstöd för allmäntandvården vid orofacial smärta 
och käkfunktionstörning.
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Diagnostic Criteria for Temporomandibular
Disorders (DC/TMD)
• Vanligaste tillstånden
• Klinisk diagnostik 

• Väldefinierad undersökningsmetodik
• Hög diagnostisk säkerhet
• Översatt till många språk

• Två axlar, Axis I och Axis II
• I: Kliniskt tillstånd

• II: Faktorer som påverkar risk och prognos

2021 → Kort DC/TMD för allmäntandvård



Omhändertagande  av patienter med orofacial
smärta och käkfunktionsstörningar

• Anamnes/screeningfrågor
• Lämna ut frågeformulär
• Klinisk undersökning
• Behandling



Screeningfrågor för att identifiera patienter med sannolik
DC/TMD-diagnos

Indikatorfrågor: 3Q/TMD

1. Gör det ont i tinningen, ansiktet, 
käklederna eller käkarna en gång i 
veckan eller oftare?

2. Gör det ont när du gapar eller 
tuggar en gång i veckan eller 
oftare? 

3. Har du låsningar eller upphakningar 
i käken en gång i veckan eller 
oftare?

Om svar ”JA” på en eller flera frågor -
motiverat med DC/TMD undersökning

Nilsson et al. 2005, 2006
Lövgren et al. 2016, 2018



Frågeformulär Axis I – symtombeskrivning



Frågeformulär Axis I 
- smärtlokalisation, utbredning



Frågeformulär Axis II - smärta och 
dess konsekvenser, stämningsläge



Klinisk undersökning 
Kort DC/TMD

Bekräfta smärtlokalisation(er)
Rörelseomfång
Smärta/huvudvärk vid käkrörelser
Käkledsljud
Palpationssmärta m temporalis, m masseter och käkled



Diagnos
Beslutsdiagram



Beslutsdiagram A



Beslutsdiagram B



De vanligaste tillstånden
DC/TMD Axis I

Leddiagnos:
Artralgi
Degenerativ ledsjukdom

Diskdiagnos:
Diskförskjutning med/utan återgång

Muskeldiagnos:
Myalgi

Huvudvärk 
tillskriven TMD



Sammanställning frågeformulär
Axis II
Grad av nedstämdhet och oro
Riskfaktorer och konsekvenser av smärtan



Sammanställning 
frågeformulär I



Sammanställning 
frågeformulär II



Nationellt vårdprogram för 
bettfysiologi i allmäntandvården
Vårdprogrammet baseras på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer och 

lägger till information om uppföljning, intervall för uppföljning och 
debiteringsinformation.



Myalgi / Huvudvärk tillskriven TMD



Artralgi



Diskförskjutning med återgång 



Diskförskjutning utan återgång 



Degenerativ ledsjukdom
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