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Sammendrag 

Formål og teoretisk forankring 

På bakgrunn av mangelfull validering av kliniske tester ved kjeveleddsdysfunksjon (TMD), er 

det ønskelig å se hvor sensitive og spesifikke kliniske tester er til å fange opp hvorvidt det 

foreligger et blokkert kjeveledd uten tilbakegang (ADDWOR). MRI er brukt som gullstandard.  

Materiale og metode 

37 kvinner og 4 menn i alderen 17 – 68 år med nedsatt gapevene og uni– eller bilaterale 

smerter i eller rundt kjeveledd ble undersøkt klinisk og med MRI. Deltagerne ble rekruttert via 

ulike helseprofesjoner hovedsakelig fra Oslo og Akershus. De hadde til sammen problem med 

67 kjeveledd, 34 på høyre side og 33 på venstre. Av de 41 deltagerne hadde 26 bilaterale 

smerter, mens 15 hadde unilaterale smerte fordelt med 8 på høyre og 7 på venstre side. 12 

kliniske tester ble utført av spesialist i manuellterapi. Deskriptiv statistikk er brukt for å 

beskrive utvalget. For å se hvor sensitiv og spesifikk hver klinisk test, samt cluster av tester, 

er til å fange opp ADDWOR er det brukt tabellanalyse. ROC – analyse er brukt for å sette cut – 

off for smerteintensitet og areal under kurven (AUC) er brukt for å se hvor god 

provokasjonstestene er til å diskriminere mellom positiv og negativ ADDWOR.  

Resultater 

Spateltesten egner seg best av enkelttestene til å avdekke ADDWOR med høyest score på 

sensitivitet og spesifisitet uansett analysemetode. «Krepitasjon ved gap» viser seg også god, 

mens øvrige enkelttester scorer svakt til moderat med hensyn på sensitivitet og spesifisitet. 

Cluster av tester viser at når tre av fire provokasjonstester + «krepitasjon ved gap» eller tre av 

fire funksjonstester er positive, er det tre til fire ganger så stor sannsynlighet for ADDWOR.  

Konklusjon 

Cluster av tester fanger bedre opp ADDWOR enn enkelttestene alene. Det anbefales å bruke et 

cluster av provokasjonstestene spateltest, isometrisk laterotrusjon til kontralateral side og 

leddprovokasjonstest samt et cluster av funksjonstestene leddbevegelighet, bevegelsesutslag 

til kontralateral side, deviasjon rett ipsilateralt og «krepitasjon ved gap». Spateltest og 

«krepitasjon ved gap» har begge selvstendige verdier, mens de øvrige enkelttestene inngår 

kun i sumscore ved cluster av tester. 

 

Nøkkelord: Temporomandibular disorders; Kliniske tester; MRI; Validitet 
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Abstract 

Purpose and literature review 

Based on the lack of validation of clinical examination of TMD, the purpose of this cross 

sectional study was to see how sensitive and specific clinical tests are to reveal anterior disc 

displacement without reduction (ADDWOR). MRI was used as a standard of gold.  

Material and methods    

37 women and 4 men in the age of 17 – 68 with impaired opening of the jaw and uni- or 

bilaterally pain in the temporomandibular (TM) area were examined clinically and by MRI. 

The participants were recruited from various health professions mainly in the area of Oslo. 67 

TM areas were included; 34 right-sided and 33 left-sided. 26 participants had pain bilaterally, 

while 15 had pain unilaterally distributed with eight on the right side and seven on the left 

side. The 12 clinical tests were performed by an experienced manual therapist. Descriptive 

statistic was used to describe the sample. Cross – table (2x2) was used to find sensitivity and 

specificity of each test and how well cluster of tests are to reveal ADDWOR. ROC – analyze 

was used to set cut-off for pain intensity and the area under the curve was used to see how 

well each test of pain provocation is to discriminate between positive and negative ADDWOR.      

Results 

 «The Spatulatest» is the most suitable off the single tests to reveal ADDWOR with highest 

score of sensitivity and specificity regardless of which analyze used. Joint sound (crepitation) 

on opening the jaw is also good, while the other single tests score poor to moderate with 

respect to sensitivity and specificity. Cluster of tests reveal that, when three out of four 

provocation tests + «crepitation on opening» or three of four function tests are positive, the 

probability of having ADDWOR is three to four times more likely than a negative ADDWOR.   

Conclusion 

Cluster of tests reveals ADDWOR in a better way than the single tests alone. The study 

recommends one cluster of the provocation tests; «The Spatulatest», isometric contralateral 

laterotrusion and joint-provocation test, and one cluster of the function tests; joint-mobility, 

contralateral movement, deviation straight ipsilaterally and «crepitation on opening». «The 

Spatulatest» and the «crepitation on opening» are the only single tests recommended. 

Keywords: Temporomandibular disorders; Clinical tests¸ MRI; Validity 
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1 Introduksjon 

Kjeveleddsdysfunksjon er en samlebetegnelse for lidelser som karakteriseres av tegn og 

symptomer i og fra kjeveledd, kjeveleddmuskulatur og omkringliggende strukturer (1). 

Lidelsen betegnes også som temporomandibular disorders (TMD), temporomandibular 

dysfunctions eller craniomandibular disorders (CMD) (1). I denne oppgaven anvendes TMD. 

De vanligste rapporterte symptomene ved TMD er smerter i kjeveledd og kjevemuskulatur, 

bevegelsesinnskrenking og/eller deviasjon av underkjeven ved åpning og lukking av munn. 

Krepitasjon og/eller «klikkelyd» samt låsning og luksasjon av kjeveleddet er også vanlige 

symptom (2). Pasientene
1
 kan i tillegg være plaget av hodepine, svimmelhet, øreverk, tinnitus 

(øresus) eller smerter i nakke/skuldre, ansikt og kjeveregionen (3, 4). 

Bruk av kjeven innebærer aktiviteter der begge leddene brukes samtidig når vi spiser, drikker, 

gjesper, synger, kaster opp og ikke minst når vi gaper høyt i tannlegestolen. I vår relasjonelle 

omgang med andre mennesker, for eksempel når vi snakker eller kysser noen, bruker vi også 

kjeven. Alle nevnte aktiviteter kan bli påvirket ved nedsatt funksjon i et eller begge kjeveledd. 

Smerte eller redusert bevegelsesutslag i et av kjeveleddene vil påvirke funksjonen i det 

motsatte leddet. Redusert bevegelsesutslag i kjeveleddet kan være av både intraartikulær og 

ekstraartikulær art. Intraartikulære smerter og dysfunksjon kan blant annet skyldes feilstilling 

av leddskiven som deler hvert kjeveledd i to leddhuler. 

Over 20 års erfaring med kjeveleddproblematikk har gitt meg kunnskap som tilsier at mange 

TMD pasienter i tillegg til smerter og dysfunksjon i og rundt kjeveledd har et sammensatt 

symptombilde, der også psykososiale forhold kan forsterke plagene. Denne studien har fokus 

på biomedisinske forhold med hensyn på funksjon og smerte. 

Det foreligger lite dokumentasjon innen fysioterapi på undersøkelse, diagnostisering og 

behandling av TMD, langt mindre noen validering av kliniske tester. I 2006 gjorde McNeely 

et al en systematisk oversikt over 36 kvantitative artikler utført av fysioterapeuter, der målet 

var å se på effekt av ulike intervensjoner ved TMD (5). Det konkluderes med at studienes 

                                                 
1
 Pasientbegrepet blir brukt når det snakkes generelt om personer med TMD 
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metodiske kvaliteter var svake og usikre og utvalgene for små.  

Etter videre søk i ulike databaser er det funnet få artikler som omhandler metodiske 

egenskaper som validitet av kliniske tester ved TMD. De fleste studier innenfor TMD 

problematikk er utført av tannleger, kjeve-ansiktsradiologer, kjevekirurger og psykiatere (6). 

Også innen disse fagfeltene etterspørres studier av bedre metodisk kvalitet (7, 8). Mye av min 

kunnskap av både praktisk og ikke minst teoretisk art er imidlertid ervervet gjennom kontakt 

med disse profesjonene.  

1.1 Bakgrunn for oppgaven 

Helt siden jeg avla eksamen i manuell terapi i 1991 og skrev prosjektoppgave med tittelen 

«Årsakssammenheng mellom dysfunkjson i articulatio temporomandibularis og 

cervicalcolumna», har jeg interessert meg spesielt for pasienter med kjeveleddsproblematikk. 

Pasienter har fått behandling på grunn av artritt, artrose eller degenerative forandringer i 

kjeveleddet eller på grunn av følger etter direkte traume mot kjeveleddet for eksempel etter 

tannekstraksjon, tonsilectomi 
2
, seqvele etter kjeveleddluksasjoner, intubering eller annet som 

har forårsaket overstrekk av båndstrukturer med påfølgende dysfunksjon av leddet spesielt av 

leddskiven. Andre pasienter har fått behandling av kjeven i tilknytning til nakkeskulderplager, 

generelle muskelspenninger eller på grunn av biomekaniske holdningsforandringer. 

En rapport fra Sosial og Helsedirektoratet skrevet i 2008 om behandlingstilbud til pasienter 

med TMD, viser at 4 -7 % av den norske befolkningen oppsøker behandling for sine TMD 

plager i løpet av livet, men at langt flere har plager (9). Rapporten gir uttrykk for at det er 

nødvendig med et bredere faglig samarbeid på tvers av profesjonsgrenser, og viser til at over 

60 brukere per 2008 hadde benyttet utenlandske behandlere og brukt opp til 350 000 kroner 

hver på kirurgiske inngrep. Bakgrunnen for rapporten var TMD – foreningens 
3
 erfaring med 

mangelfull diagnostisering og behandlingstilbud i Norge. 

Diagnostisering er viktig for å kunne gi rett behandling (10).  For å stille en nøyaktig diagnose 

må valide og reliable teknikker og måleinstrument brukes (11). For å stille en TMD diagnose 

har ulike tilnærminger blitt brukt opp gjennom de siste ti-årene. Dessverre har ikke alle disse 

tilnærmingene tilfredsstilt krav om nøyaktighet for å kunne stille rett diagnose (11). Videre er 

min erfaring at de ulike nevnte profesjonene som undersøker og behandler personer med 

                                                 
2
 Fjerning av mandler 

3
 Pasientenes interesseorganisasjon 
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TMD ofte bruker selvlagde skjemaer uten at de psykometriske egenskapene som reliabilitet, 

validitet og responsiveness er testet. På bakgrunn av dette kjenner vi ikke til hvor gode de 

kliniske undersøkelsene er i forhold til diagnostisering og klassifisering av den underliggende 

patologien hos kjeveleddpasienter. 

Diagnostisering av TMD foregår gjennom kliniske undersøkelser hos fysioterapeuter, 

kiropraktorer, tannleger, bittfysiologer, kjevekirurger og øre – nese – halsspesialister. I tillegg 

foregår diagnostiseringen ved billeddiagnostikk og ved artroskopiske undersøkelser. 

Tannlegenes fokus har vært på parafunksjonelle 
4
 vaner som bruxisme (tanngnissing), 

okklusjonsmekanismer og bittfysiologi. Deres fokus på intraorale faktorer har bidratt til at 

behandlingen har bestått i tilpassing av bittskinner og diverse intraorale hjelpemidler som har 

til hensikt å endre de parafunksjonelle vanene og oppnå muskelavspenning. Kjevekirurger har 

fjernet leddskiven ved discectomi (12) og utført artroskopi 
5
 og artrocentese 

6
 med lysis 

(skylling av leddet) og lavage (utspyling) (13-15). Sedativ (beroligende) behandling i form av 

medikamenter eller botox injeksjoner i smertefull muskulatur er også benyttet. 

Fysioterapeuters tilnærming har bestått i mange ulike behandlingsformer, alt etter hvilke 

forklaringsmodeller på plagene som er blitt brukt (16). Ved undersøkelse av kjeveleddet tester 

vi leddets funksjon. De enkelte testene hjelper oss til å kunne si noe om eventuelle 

dysfunksjoner i leddet og hvorvidt det er nedsatt bevegelighet i øvre eller nedre leddkammer, 

som videre kan gi oss en antagelse om leddskivens posisjon. 

Det er ut fra min viten ikke gjort undersøkelser av om enkle kliniske undersøkelser og/eller 

sammensetting av disse er gode sammenlignet med dagens billeddiagnostikk. Kliniske 

undersøkelser av kjeveledd er lite kostnadskrevende i forhold til for eksempel Magnetic 

Resonance Imaging (MRI), som i det offentlige helsevesenet har opp til 20 ukers ventetid. 

MRI brukes for å kontrollere at vi faktisk finner det vi tror vi finner i klinikken og dermed 

sikre diagnosen. Dersom kvaliteten av de kliniske testene er så god at den avdekker det vi tror 

de gjør, kan en intervensjon starte på et tidligere tidspunkt og muligens redusere bruken av 

MRI. Jeg ønsker på bakgrunn av dette å sammenligne resultat av ulike kliniske tester med 

funn på MRI, spesielt med hensyn på leddskivens posisjon, for så å kunne si noe om hvorvidt 

testene viser gode nok egenskaper til å starte behandling. 

                                                 
4
 Uvaner i form av tanngnissing, tannpressing og biting på kinn, tunge eller på tyggegummi 

5
 Lukket kirurgisk metode hvor man ser inn i leddet 

6
 Lukker kirurgisk metode hvor man ikke ser inn i leddet 
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1.2 Formål og problemstilling 

1.2.1 Hensikt 

Hensikten med denne studien er å undersøke validitet for kliniske tester som benyttes ved 

diagnostisering av kjeveleddsdysfunksjon (TMD). Dette gjøres ved å sammenligne responsen 

på testene med funn basert på MRI. Jeg ønsker å se hvor nøyaktig de kliniske testene er til å 

fange opp hvorvidt det foreligger positiv eller negativ MRI - diagnostisert anterior disc 

displacement without reduction (ADDWOR). Det vil si hvorvidt det foreligger et blokkert 

kjeveledd eller ikke ut fra MRI funn.  

1.2.2 Problemstilling  

Problemstilling: Hvor sensitive og spesifikke er kliniske tester til å fange opp blokkert 

kjeveledd (ADDWOR) hos pasienter med TMD? 

1.3 Oppbygning og avgrensning av oppgaven 

Oppgaven er en klinisk studie som ser på validitet av kliniske tester ved 

kjeveleddsdysfunksjon (TMD) med MRI som gullstandard. Teorikapittelet beskriver det 

viktigste av anatomi, biomekanikk, smertemekanismer og patologi ved TMD samt noe om 

kliniske tester og billeddiagnostikk. Materiale og metodekapittelet beskriver type design, 

utvalget, de ulike variablene, de kliniske testene og MRI samt statistisk analyse. Etiske 

betraktninger beskrives i et eget kapittel. Resultatkapittelet er delt inn i bakgrunnsdata, MRI – 

resultat og resultat av de kliniske testene. Diskusjonen er del inn i to kapitler med diskusjon 

av resultat etterfulgt av diskusjon av materiale og metode. Oppgaven avsluttes med en 

oppsummering og konklusjon. 

Da denne masteroppgaven er en validering av kliniske tester og deres metodiske egenskaper 

ved TMD, spesielt hvorvidt det foreligger en leddskiveforskyvning, sier den ikke noe om 

årsaksforholdene til den enkelte deltagers kjeveleddsdysfunksjon eller hvordan det er å leve 

med dysfunksjonen. For å få et mest mulig uavhengig resultat på den enkelte test som inngår i 

studien er det heller ikke stilt noen diagnose. 
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2 Teori 

Kjeveleddet anses å være et av de mest kompliserte ledd i kroppen og beskrives som et 

atypisk ledd (17). Det skyldes at det er det eneste leddet i kroppen som beveger seg som et 

kuleledd samtidig som det utfører glidebevegelse frem. Bevegelsen i leddet foregår om flere 

akser der aksene forflyttes under bevegelsen og gir uendelig med akser. Leddskiven (diskus) 

deler hvert kjeveledd i en øvre og nedre leddhule og kompliserer forholdene ytterligere. 

2.1 Generelt om TMD 

Begrepet temporomandibular disorders (TMD) omfatter tilstander som karakteriseres av tegn 

og symptomer som involverer kjeveledd (TMJ) og kjeveleddmuskulatur eller en kombinasjon 

av disse (1). Terminologien TMD er blitt brukt de siste 20 årene og erstattet termer som TMJ 

- syndrom, TMJ - dysfunksjon syndrom, MPD - myofascial pain dysfunction smertesyndrom, 

TMPD - temporomandibular joint pain dysfunction, KDS – kjeveledds dysfunksjons syndrom 

og Costens syndrom (1, 18).  

Diagnostisk skilles det mellom ekstra– og intraartikulære tilstander. Ved ekstraartikulære 

tilstander inngår muskulære smertetilstander, mens det ved intraartikulære tilstander inngår 

leddskiveforskyving (diskusforskyvning) med og uten tilbakegang i tillegg til degenerative 

forandringer (artrose) og inflammatoriske tilstander (artritt). Det er diskusforskyvning uten 

tilbakegang (ADDWOR) som er av hovedinteresse i denne studien. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.1. Inndeling av TMD – kjeveleddsdysfunksjon (19)       

ADDWOR = anterior disc displacement without reduction     ADDWR = anterior disc displacement with reduction 
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2.1.1 Historikk 

Tannlegeutdanningen ble organisert på slutten av 1800 – tallet. Før den tid var det legene som 

tok seg av pasienter med kjeveplager, men behandlingen ble etter hvert overtatt av tannlegene. 

Historien beskriver at tannleger opp gjennom årene har vært oppmerksomme på at klikkelyder 

og låsning kan inntreffe i kjeveleddet som et resultat av forandringer i leddskiven og dens 

båndforbindelser. Annandale beskrev allerede i 1887 i ”The Lancet” om diskus dislokasjon 

som medvirkende årsak til plager i kjeveleddet (20).  

«It is an affliction occurring principally in delicate women, and has been thought to depend 

upon relaxation of the ligaments of the joint permitting free movement of the bone and 

possibly a slipping of the intra-articular cartilage» (20). 

I 1934 utledet øre nese halsspesialisten James B. Costen en teori om årsaken til smerte og 

dysfunksjon i kjeveledd. Derav Costen´s syndrom (1, 18). Syndromet knyttet kliniske tegn og 

symptomer som vertigo, hodepine, trismus 
7
, klikkelyd, svelgeproblem, nedsatt hørsel eller 

tetthet i øret samt smerte i bihuleområdene og smerter i eller nær øret, til forandringer i bittet 

spesielt ved fravær av bakre jeksler (21, 22). Som det fremgår av oversikten i tabellen under 

har det vært varierende teorier som har preget feltet opp gjennom de siste hundre årene. 

Tabell 2.1. Viktigste milepeler i teorien rundt kjeveleddsdysfunksjon (23) 

År Milepeler Forfatter 

1934 Costens syndrom. Bitt-teori J. B. Costen 

1955 TMJ-pain dysfunction syndrom. Multifaktoriell teori L. Schwartz (24-26) 

1969 MPD – myofascial - pain and dysfunction – syndrom 

Psykofysiologiske teorier 

D. M. Laskin (23) 

Slutten av  

1970-tallet 

Diagnosen ADD – anterior disc displacement blir stilt ved hjelp 

av artrografi (20, 27) 

 

1980 - årene MRI medførte at diskus problematikk ble sett på som 

primærårsak til symptomer fra TMJ (28) 

 

1990  2013 TMD – begrepet er det mest gjeldende (21) L. LeResche (29) 

                                                 
7
 Nedsatt åpning av munn på grunn av spasmer i muskulaturen 
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Nevrofysiologien bidrar til økt forståelse av sentralnervesystemets (CNS) plastisitet og 

sensitiviseringsmekanismer, som forklarer at smerte kan vedvare selv om man eliminerer 

smertestimuli fra perifert eller lokalt vev (30). Turk og Rudy så på likheter mellom kronisk 

smerte i kjeveleddene og andre former for kronisk smerte. Med fokus på CNS plastisitet, 

psykososiale perspektiver og med et atferdsmessig perspektiv, la de vekt på hvor viktig 

smertemestring var i tilnærming til TMD pasientene. Effekten av smertemestring ved TMD 

støttes av longitudinelle studier, som konkluderer med at de fleste tilfeller følger et naturlig 

forløp uavhengig av behandling (31). 

2.1.2 Forekomst av TMD 

Etter tannpatologi regnes TMD som den mest vanlige smertetilstanden i ansikt, munn og 

kjeve selv om den rapporterte prevalensen av TMD varierer (21). 

Forekomsten av TMD i Norge er ikke kartlagt, men prevalensen av de som søker behandling 

for TMD av befolkningen i Norge er på 4 – 7 prosent (9). Det eksisterer i tillegg et ukjent 

antall personer med TMD plager som ikke oppsøker hjelp.  

Det har i lang tid vært antatt at TMD symptomer i normalbefolkningen følger en kurve med 

toppunkt mellom 20 – 40 år, der kvinner har dominert bildet (32). Dette stilles det spørsmål 

ved i dag. Forskere mener nå at TMD er fordelt likt med hensyn på alder og kjønn, men at 

kvinner i denne alderen er mer behandlingsoppsøkende for sine smertesymptomer enn menn 

(32). Smerte viser seg å være hoved symptomet for TMD pasienter og som både diagnose og 

behandling bør rettes mot (33), mens tegnet klikkelyd som i mange år har blitt vektlagt som 

behandlingsindikasjon, blir av mindre betydning (22).  

Sosial og Helsedirektoratets rapport beskriver at TMD pasienter i Norge er fordelt 4 : 1 

(kvinner : menn), der det er TMD symptomet i form av smerter som dominerer (9). Ved 

leddskiveforskyvning, som er en undergruppe av TMD, gjelder kjønnsfordelingen 9 : 1 (9).  

Dette er i overensstemmelse med undersøkelser gjort i andre land, blant annet i Italia (34). 

2.1.3 Etiologi 

Det foreligger enighet om at ingen enkel etiologisk faktor eller én enkel patogen teori kan 

være ansvarlig for utviklingen av kjeveleddsdysfunksjon (35). Videre foreligger det enighet 
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om multifaktorielle årsaksmekanismer, der ulike faktorer virker forskjellig inn på utviklingen 

av de forskjellige symptomer og tegn ved TMD (35).  

TMD patogenesen har gått fra en dental basert modell til en utvidet medisinsk modell der 

også ansikt, munn og kjeve er inkludert. Dette har påvirket både diagnostisering og 

intervensjon, da både neurologi, endokrinologi og psykososiale faktorer har blitt mer vektlagt 

i den diagnostiske prosessen (35). 

Teorier for patogenesen når det gjelder diskus forskyvning  

I denne studien er det diskus forskyvning og blokkering av diskus, som er av interesse. Det 

eksisterer ulike etiologiske teorier på diskus forskyvning, som kan være til hjelp i forståelsen 

av leddskiveproblematikk. Paesani har samlet ulike hypoteser som har vært foreslått (34).  

Bakteriell teori: Reaktive artritter utviklet på grunn av infeksjon et eller annet sted i kroppen 

kan gi Reiter`s syndrom med påvirkning av kjeveleddet og leddskiven. 

Biomekanisk teori: Formen på utspringet av tinningbenet (eminentia) påvirker vinkler og 

bevegelsesretning for leddskiven. Ved avflatet eminentia, som gir en liten vinkel, kreves kun 

en minimal rotasjon for at leddskiven skal beholde sin posisjon, mens ved en økt vinkel 

kreves større rotasjon. Dette tenkes å øke draget i kondylen fra muskulatur slik at leddskiven 

blir liggende feilplassert foran kondylen. 

Hormonell teori: Da en del unge kvinner har sin første debut med kjeveleddsplager i 

puberteten og fordi flere kvinner enn menn har diskusforskyvning, går en teori ut på at 

hormoner virker inn på kjeveleddets strukturer. Østrogenutskillelse har i tillegg vist seg å 

påvirke smertemoduleringsmekanismer, som kan medføre økt myofascial smerte (36). 

Traumatisk teori: Direkte traume mot kjeven uten fraktur kan medføre at kondylen blir presset 

mot bakre del av fossa og gi strekk og/eller ruptur av ligament og leddkapsel med påfølgende 

feilstilling av diskus som resultat. Ved påkjørsel bakfra kan kjeven få ”kjevesleng” der det 

bakre vevet strekkes og kondylen presser leddskiven frem i feil posisjon.  

Okklusal teori: Costens bitt – teori er fremdeles gjeldende blant en del odontologer og annet 

helsepersonell. De baserer seg på klinisk erfaring, men mangler vitenskapelig dokumentasjon.  

Hypermobilitets teori: Slakke leddbånd og kapsel kan føre til luksasjon og låsning av leddet. 
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Andre forfattere snakker om at risikofaktorer som akutt traume direkte mot kjeveleddet eller 

repeterende mikrotraumer over tid samt emosjonelle og psykiske forhold kan være utløsende 

for TMD og sekundær diskus problematikk. I tillegg til kronisk stressbelastning og depresjon 

kan også autoimmune sykdommer, bruxisme, kjeve – og tungepressing, samt andre 

parafunksjonelle vaner som kinnbiting, neglebiting, blyantbiting og overdrevent bruk av 

tyggegummi være medvirkende faktorer for utvikling av TMD (4, 37).    

2.2 Articulatio Temporomandibularis  

2.2.1 Kjeveleddets anatomi 

Kjeveleddet består av den temporomandibulære eller craniomandibulare forbindelsen mellom 

kjevebenet / mandibelen (os mandibulae) og tinningbenet (os temporale), som er en del av 

kraniet. Leddet dannes av caput mandibulae (kjevebenshodet) på underkjeven og fossa 

mandibularis og tuberculum articulare på tinningbenet. Mandibelen er den største av 

ansiktsknoklene og skiller seg fra de øvrige ansiktsknoklene ved at den danner et fritt 

bevegelig ledd med resten av hodeskallen (38).  

I motsetning til de fleste synoviale ledd hvor leddflatene er dekket av hyalin brusk, er 

leddflatene i kjeveleddet dekket av fiberbrusk (38). 

 

Figur 2.2. Kjeveleddets oppbygging i sagital og frontalt snitt 

1 Tuberculum articulare  2 Discus articulare  3 Caput mandibulae  4 Temporodiskalt ledd  

5 Temportodiskal kapsel; fremre del  6 Temportodiskal kapsel; bakre del  7 Temportodiskal kapsel; 

laterale del  8 Temportodiskal kapsel; mediale del  9 Diskokondylart ledd  10 Diskokondylar kapsel; 

fremre del  11 Diskokondylar kapsel; bakre del    A  Transversal akse (lateromedial) i temporo – 

diskalleddet     B  Sagitalakse (anteroposterior) i temporodiskalleddet    C  Transversal akse 

(lateromedial) i diskokondylarleddet 



10 

 

Caput mandibulae (kjevebenshodet) også kalt processus condylaris eller kondylen er 

konveks i alle retninger og peker anteriort med en vinkel på 15 til 25 grader med 

transversalplanet.  

Fossa mandibulae på os temporale (også kalt fossa glenoidale) og tuberculum articulare 

os temporale (gropen i tinningbenet) med eminentia articulare (utspring av tinningbenet) er i 

et saggitalt snitt S-formet. Fossa er konveks i anterioposterior retning og konkav transversalt.   

Discus articulare. Da leddflatene både på caput mandibuale og eminentia articulare på os 

temporale er konvekse, utjevnes inkongruensen med en elipseformet leddskive av fiberbrusk, 

discus articulare (diskus). Diskus er bundet til leddkapselen både anteriort og posteriort, mens 

den medialt og lateralt er bundet til kondylens poler. Posteriort og retrodiskalt går diskus over 

i et øvre og nedre bånd; stratum superior og stratum inferior. Dette retrodiskale vevet er svært 

rikt innervert og vaskularisert samtidig som det er nokså løst og tillater bevegelse av diskus 

både ved åpning og lukking av munnen. M. pterygoideus lateralis superior fester seg til 

leddkapsel og diskus anteriort og har en stabiliserende effekt på diskus ved tygging og ved 

lukkebevegelser. M. pterygoideus lateralis inferior fester seg rett under kjevebenshodet. I 

noen tilfeller er det registrert at både m. temporalis og m. masseter også har senedrag som 

delvis fester seg på fremre del av diskus (39). Fremre og bakre del av diskus har blod- og 

nerveforsyning, mens den midtre del av diskus er avasculær. Diskus deler leddet i en øvre og 

nedre leddhule (cavitas superior og inferior). I øvre leddhule er det løse forbindelser til 

leddflate og diskus, som medfører store bevegelsesmuligheter. I nedre leddhule er kapselen 

stram slik at diskus følger caput i ventral og dorsal retning. Normalt er diskus plassert over 

caput mandibulae slik at bakre del av diskus ligger på klokken 12 i forhold til caput i et 

saggitalt perspektiv (anterio-posteriort). Det retrodiskale vevet ligger normalt på klokken ett. 

Leddkapselen består av løst fibrøst bindevev som forsterkes lateralt av ligamentum laterale. 

Dette båndet går fra utsiden av tuberculum articulare nedover og bakover og fester seg på 

lateralsiden av collum mandibulae (halsen på kjevebenet). Fremre del av kapselen mangler 

der m. pterygoideus lateralis superior traverserer leddkapselen, erstatter denne og fester seg i 

fremre del av leddskiven. Nerveendinger finnes i både kapsel, synovium og i fettvev. 

Ligamenter er delt i intrinsic (indre) og extrinsic (ytre). De indre ligamentene er ligamenti 

temporomandibulare laterale, mediale og posterior samt ligamentum discomalleolar også kalt 
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Pintos ligament. De ytre ligamentene (sphenomandibulare, stylomandibulare og 

pterygomandibulare) hjelper til med å begrense bevegelser i kjeveleddet.  

Innervasjon og smertemekanismer. Kjeveleddet innerveres av n. mandibularis, som er 

tredje gren av n. trigeminus (femte hjernenerve). N. trigeminus er den tykkeste hjernenerven 

og springer ut fra den mediolaterale delen av pons (hjernebroen) med en tykk sensorisk og en  

tynn motorisk rot. 

 

 

Figur 2. 3. Dermatom i hode og ansikt:   V1 = n. ophtalmicus   V2= n. maxillaris   V3 = n. mandibularis 

Som det fremgår av figur 2 (38) har n. trigeminus et stort og omfattende innervasjonsområde i 

ansikt, øre og hodeområdet. Den motoriske grenen innerverer alle fire tyggemusklene (mm. 

masseter, temporalis, pterogydeus medialis og pterogydeus lateralis) samt 

«trommehinnemuskelen» (m.tensor tympani), «ganeseilløfteren» (m. tensor veli palatini), 

fremre buk av m. digastricus og m. myelohyoid. De sensoriske grenene innerverer huden i 

ansiktet, conjunctiva (øyeslimhinnen), øyehulen, mukøs membran (slimhinnen) av de 

paranasale sinusene, nese og oralhuler inkludert tunge og tenner, deler av membrana tympani 

externa (ytre del av trommehinnen) og hjernehinner i fremre og midtre craniale fossa. 

De sensoriske og motoriske nuclei (kjerner) av n. trigeminus ligger nært opp til andre 

hjernenervekjerner, spesielt VI (n. abdusens), VII (n.facialis), IX (n. glossopharyngeus - 

tungesvelg) og X (n. vagus). Det er verdt å merke seg at den sensoriske kjerne strekker seg 

ned til C2 området og er beskrevet i litteraturen så langt ned som til C4 (40). Overlapping av 

nerveimpulser kan forekomme, slik at symptomer fra øvre nakke, hode, ansikt, kjeve og øre 

samt autonome forstyrrelser ikke alltid kan diskrimineres og kan dermed feiltolkes (41).  
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2.2.2 Kjeveleddets biomekanikk 

Mandibelen forbindes til skallen via to kjeveledd; høyre og venstre TMJ, som jobber i 

synergi. Det vil si de virker sammen. Da begge leddflatene i kjeveleddet er konvekse og 

passer dårlig sammen, utjevnes inkongruensen som nevnt av en bikonkav leddskive av 

fiberbrusk (diskus). Diskus deler kjeveleddet i to leddhuler, som muliggjør to forskjellige 

bevegelser i leddet. Disse bevegelsene er rotasjon/hengselsbevegelse og glidning. Det kan 

betraktes som at fire ledd beveges i synergi; to kjeveledd med hver sine to leddhuler. 

Bevegelser i kjeveleddet er foruten å gape og lukke, protrusjon (underbitt), retrusjon (overbitt) 

og laterotrusjon (sidebevegelse) til høyre og laterotrusjon til venstre. Det er mandibelen som 

beveger seg i forhold til temporalbenet. Bevegelsene foregår om tre akser; saggitalaksen, 

transversalaksen og vertikal aksen (se figur 1). Aksene forflyttes under kjeveleddbevegelsene, 

så vi får uendelig med akser (17). 

Når vi åpner munnen for å gape skjer det initialt en hengselbevegelse/rotasjon i nedre 

leddhule mellom diskus og caput mandibulae om en latero-medial transversalakse gjennom 

caput mandibuale (se figur 2.1), deretter en glidning i øvre leddhule mellom diskus og fossa 

glenoidale om en lateromedial transversalakse (se figur 2.1) gjennom tuberculum articulare 

temporale. Glidningen fremover av caput mandibulae og diskus i øvre leddhule kalles for 

protrusjon, der diskus – condyl komplekset translateres (forskyves) i en forover posisjon. 

Rotasjonen skjer helt fra begynnelsen av gapebevegelsen og fortsetter midtveis i bevegelsen, 

mens glidningen skjer sekundært. Rotasjon og glidning registreres ekstraoralt ved å legge 

pekefinger lateralt på caput mandibulae og følge caputs bevegelse gjennom bevegelsesbanen. 

Både rotasjon og glidning er nødvendige for å oppnå full åpning og lukking av munnen (42). 

Ved laterotrusjon har vi en side det beveges til; ipsilateral side, mens motsatt side kalles for 

kontralateral side. Ved laterotrusjon skjer det forskjellig type bevegelser i de to kjeveleddene. 

På ipsilateral side foregår det en rotasjon i nedre leddhule rundt en vertikalakse gjennom 

caput mandibulae på denne siden. Samtidig skjer det en foroverglidning i øvre leddhule på 

kontralateral side tilsvarende protrusjon.  

Gapebevegelsen begrenses normalt av muskulatur mens sidebevegelser begrenses av 

ligament. Funksjonelt bevegelsesutslag antas å være 50 ± 6 millimeter for åpning, 7.5 ± 1.5 

millimeter for protrusjon og 9.6 ± 1.8 for laterotrusjon, 1-2 millimeter for retrusjon fra 0-

stilling. Andre forfattere snakker om 40 - 60 millimeters åpning og >7 millimeter for 

laterotrusjon (17, 43-45).  
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Muskulaturen arbeider parallelt rundt begge kjeveledd og er aktiv både når vi tygger, svelger 

og snakker. Musklene jobber i synergier. Under tygging skapes en malebevegelse der 

bevegelsene kombineres på forskjellig vis. Det er store individuelle variasjoner i dette 

aktivitetsmønsteret og mønsteret varierer med hva som tygges (38). Forstyrrelser i m. 

pterygoideus lateralis har vist seg å være nært knyttet opp mot kjeveleddsdysfunksjon, mens 

normalfunksjonen til muskelen er omdiskutert (46).  

2.2.3 Leddskiveproblematikk 

Internal derangement (ID) brukes om tilstander der det er en unormal relasjon mellom diskus 

og kondyl eller mellom diskus og tuberculum articulare og eminentia (34). Den unormale 

relasjonen kan være en forskyvning av diskus relativt til kondylen og eminentia, diskus 

adheranser, diskus adhesjon, diskus perforasjon, hypermobilitet / subluksasjon eller en 

luksasjon av hele diskus - condyl komplekset (47). Det er forskyvningen av diskus relativt til 

kondylen og eminentia som er av interesse i denne studien. 

 

Diskus forskyvning (20, 34, 47)  

Ved en diskus forskyvning kan diskus som nevnt blokkere for gapebevegelsen spesielt for 

glidebevegelsen dersom strukturer som forankrer diskus i bakre ende har blitt skadet ved 

overstrekk eller fordi muskulatur som er festet til diskus anteriort har trukket diskus for langt 

frem. En slik økt forskyvning fremover av diskus kan blokkere for full åpning av munnen. 

Dette kan i noen tilfeller normaliseres med reponering ved at diskus «klikker» på plass, mens 

diskus i mange tilfeller blir liggende i feil posisjon, enten anteriort, lateralt, medialt, 

anteriolateralt, anteriomedialt eller posteriort. En anterior diskus forskyvning er den mest 

vanlige av feilstillingene, mens posterior forskyvning er beskrevet i litteraturen som en mer 

sjelden tilstand (48). Rene sideveis forskyvninger i lateral eller medial retning er også mer 

sjeldne og er forbundet med mer langtkomne tilstander (49). Sideveis forskyvninger er som 

oftest kombinerte feilstillinger enten i anteriomedial retning eller anteriolateral retning. 

Hvilken av disse to tilstandene som er nest mest vanlig etter anterior forskyvning, er 

omdiskutert og noen hevder at det er en jevn fordeling av anteriomediale og anteriolaterale 

forskyvninger også blant friske (48). Avhengig av hvor diskus ligger forskjøvet vil påvirke 

funksjon av kjeveleddene. 
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Det skilles mellom to ulike tilstander med hensyn på forskyvning av diskus, som er viktig i 

forhold til diagnostisering og behandling. Tilstandene er diskus forskyvning (discus 

displacement – DD) med og uten reduksjon (with reduction – WR og without reduction – 

WOR). Det innebærer at diskus ligger feilplassert ved lukket munn og kan enten finne tilbake 

til sin normale posisjon eller forbli liggende i feil posisjon ved gaping. Ordet reduksjon er en 

direkte oversettelse av ordet reduction på engelsk og brukes ved beskrivelse av MRI hvorvidt 

diskus finner tilbake til sin normalposisjon eller ikke. Reponering, relokasjon, redusering eller 

tilbakegang er andre benevnelser som er blitt brukt ved beskrivelse av diskus sin posisjon, 

bevegelse og oppførsel. Et bedre ord på norsk kan være normalisering. 

DD med reduksjon / tilbakegang / normalisering (20, 34, 47) 

Diskus er forskjøvet i forhold til condylen ved lukket munn og sammenbitte tenner, men 

finner tilbake til sin normale posisjon på toppen av condylen ved åpning av munnen. Ved 

gaping presser condylen på bakre del av diskus til condylen glir under det bakre båndet av 

diskus og diskus reduseres tilbake på plass på toppen av condylen (normaliseres). Et klikk kan 

høres tidlig i bevegelsesfasen, når diskus finner tilbake til sin normalposisjon i det den presser 

seg over det tykke bakre båndet av diskus. I det munnen lukkes glir diskus av condylen igjen 

og blir liggende foran. Et klikk kan da høres i slutten av lukkefasen. Jo senere i åpningsfasen 

og jo tidligere i lukkefasen klikket høres, dess mer langtkommen er tilstanden (49). 

ADDWR (20, 34, 47) 

Tilstanden der diskus ligger feilplassert foran ved lukket munn, men ”klikker” tilbake på plass 

ved gaping kalles på engelsk anterior disc displacement with reduction (ADDWR), og blir i 

MRI beskrivelsen betegnet som anterior diskus dislosering med reduksjon. Tilstanden kan 

også kalles fremre feilplassert leddskive med reduksjon, tilbakegang eller normalisering.  

DD uten reduksjon / tilbakegang / normalisering (20, 34, 47) 

Diskus er forskjøvet i forhold til condylen ved lukket munn og glir ikke tilbake på condylen, 

men forblir liggende i feilstilling ved gaping. I en akutt fase vil dette ofte resultere i redusert 

gapeevne. Avhengig av hvor mye det bakre vevet strekkes og etter hvert forblir overstrukket, 

vil være avgjørende for om en redusert gapeevne er vedvarende på sikt. 

ADDWOR (20, 34, 47) 

Tilstanden, der diskus ligger blokkert foran (anteriort), er den vanligste av feilstillingene. 

ADDWOR er forkortelse for den engelske betegnelsen anterior disc displacement without 
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reduction (50) og blir i MRI beskrivelsen betegnet som anterior discus dislosering uten 

reduksjon. Tilstanden kan også kalles fremre feilplassert leddskive uten reduksjon, 

tilbakegang eller normalisering. Det er denne tilstanden som er av hovedinteresse i studien. 

 

       

Figur 2.4. En skjematisk skisse over diskus plassering i tre forskjellige tilstander ved åpning av munn 

 1 Normalt ledd   2  ADDWR - anterior disc displacement with reduction   3 ADDWOR - anterior disc 

displacement without reduction etter Perez del Palomar (51). Kopiert med tillatelse fra Elsevier. 

 

2.3 Kliniske tester 

Ved klinisk undersøkelse ved kjeveleddsdysfunksjon registreres TMD tegn og symptom (52). 

TMD tegn av interesse i denne oppgaven er funn som leddlyd og begrenset eller unormal 

kjevefunksjon. TMD symptom av interesse er subjektive smertefunn og aktivitetsproblemer.  

Ved undersøkelse av muskelskjelettlidelser innen fysioterapi og manuellterapi brukes blant 

annet funksjonstester og provokasjonstester (53). Funksjonstestene i denne studien har som 

mål å registrere aktive bevegelsesutslag, leddlyd i form av klikkelyd og krepitasjon ved de 

ulike bevegelsene samt stoppfølelse (end – feel) ved spesifikk leddmobilitetstest (54). De 

ulike provokasjonstestene i studien har til hensikt å reprodusere pasientens smerte (53). 

Kliniske funn fremkommet gjennom funksjonstestene og smerteprovokasjonstestene kan 

bidra i prosessen til å stille diagnosen ADDWOR. 
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De 12 kliniske testene, som beskrives under metodekapittelet, er valgt på bakgrunn av min 

kliniske erfaring gjennom 30 år som fysioterapeut og senere som spesialist i manuellterapi. 

Undersøkelsesmetodene har sin basis i teknikker lært av manuellterapeut Ola Grimsby, mine 

manuellterapilærere Olaf Evjenth og Hans Gunari under manuellterapistudiet i perioden 1988 

til 1991, artikler (55) og teknikker ervervet gjennom litteratur og direkte fra tannleger, 

bittfysiologer og kjevekirurger.  

For å vurdere validiteten av de kliniske testene sammenlignes resultatene av testene med 

resultat oppnådd ved en referansetest kalt «gullstandard». 

2.4 Gullstandard – MRI 

Criterion validity (kriterievaliditet) kan deles inn i prediktiv og concurrent validitet (56). 

Prediktiv validitet brukes, når en måletest kan si noe om utfall av fremtidige tester, mens 

concurrent validitet brukes ved sammenligning av et nytt verktøy eller prosedyre opp mot et 

eksiterende validert instrument kalt gullstandard (56). Concurrent validitet er direkte knyttet 

opp mot sensitivitet og spesifisitet og er den kriterievaliditeten som benyttes i denne studien. 

I klinisk forskning finnes få tester som oppnår gullstandard (57). Når det gjelder TMD, er 

MRI i dag den mest nøyaktige billedmodalitet for å identifisere leddskivens posisjon i 

kjeveleddet og anses som gullstandard for å identifisere leddskivens stilling i leddet (58). Den 

vanligste grunnen til å velge MRI ved TMD er mistanke om leddskiveforskyvning eller 

formforandring av leddskiven (59). MRI viser leddskivens posisjon og morfologi samt 

benstrukturer. Ved å ta bilder av kjeven med munnen både åpen og lukket, vil MRI kunne 

vise hvorvidt leddskiven ligger feilplassert foran caput mandibulae og om den ligger fast 

forskjøvet (ADDWOR), lar seg redusere (ADDWR) eller om det er negativt funn når det 

gjelder leddskiveproblematikk. Nøyaktighet av MRI ved skrått saggitalt og coronalt snitt er 

funnet å være på henholdsvis 95 og 93 prosent, når det gjelder leddskivens posisjon (50, 60).  

Tolkning av bildet vil være avhengig av tolkerens kompetanse hvorvidt diagnosen ADDWOR 

eller andre diagnoser blir stilt. Noe informasjon kan i tillegg bli borte underveis i 

tolkningsprosessen. For å sikre kvaliteten av tolkningen av bildene i denne studien er det valgt 

ut den radiologen som er mest anerkjent og internasjonalt kjent til å utføre tolkningen.  
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3 Materiale og metode 

3.1 Design 

Studien er gjennomført som en tverrsnittstudie der det har vært en forutsetning at 

deltagerens tilstand har vært uforandret mellom klinisk undersøkelse og MRI. Studien har hatt 

som mål å kunne gi informasjon om diagnostiske egenskaper ved den kliniske undersøkelsen, 

der konklusjonen på grunnlag av MRI er anvendt som «gullstandard». 

3.2 Utvalg 

Det var planlagt å inkludere 30 – 50 deltagere 
8
, som er vanlig utvalgsstørrelse for denne 

typen metodestudium (61). For å rekruttere deltagere til studien ble TMD – foreningen, 

tannlegeforeningen, legeforeningen og Norsk fysioterapi forbund avdeling Oslo kontaktet. 

Den enkelte forening sendte informasjonsskriv til sine medlemmer gjennom foreningens 

tidsskrift. Aktuelle behandlere i form av tannleger, bittfysiologer, leger, kiropraktorer, 

fysioterapeuter/ manuellterapeuter, øre - nese - hals - spesialister samt Odontologisk fakultet 

og kjevekirurgiske avdelinger i spesialisthelsetjenesten i Oslo ble kontaktet direkte per 

telefon, fikk deretter tilsendt informasjonsskriv på e-post og rekrutterte ved interesse pasienter 

til studien. Jeg har ingen oversikt over hvor mange av de som ble spurt om å være med i 

studien, som takket nei. 

Ved ønske om å delta i prosjektet kunne deltagerne selv ta direkte kontakt med prosjektleder 

eller via annet helsepersonell. Deltagerne ble vurdert i forhold til smertelokalisasjon og 

gapeevne hvorvidt de tilfredsstilte inklusjonskriteriene eller ikke. Ved tilfredsstillende 

kriterier fikk deltagerne tilbud om å lese gjennom «Informasjon til kjeveleddpasienter» for så 

å skrive under samtykkeerklæringen dersom de ønsket å være med videre i studien (Vedlegg 

4). Samtlige av de som ble vurdert av prosjektleder og tilfredsstilte kriteriene ønsket å være 

med videre. Så nært opp til MRI testdagen som mulig, ble deltagerne undersøkt klinisk i 

tillegg til at de fylte ut kartleggingsskjemaer med bakgrunnsvariabler. Undersøkelsen tok 

bortimot 2 timer med innlagt pause. 42 respondenter i alderen 17 – 66 år, hvorav 4 menn og 

38 kvinner underskrev samtykkeerklæring. Respondenten på 17 år hadde av hensyn til etiske 

                                                 
8
 Deltager blir brukt om personer med TMD som er inkludert i studien 
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prinsipp i tillegg skriftlig samtykke fra sin mor, som var til stede under hele den kliniske 

undersøkelsen. En av deltagerne fikk klaustrofobi under MRI undersøkelsen og trakk seg av 

den grunn fra studien. Det er inkludert 42 deltagere i studien, men på grunn av at en av 

deltagerne trakk seg, er datamaterialet kun ut fra 41 deltagere. 

3.2.1 Inklusjonskriterier 

 Kvinner og menn i alderen 18 – 70 år  

 Nedsatt gapeevne 
9
 som settes til < 40 millimeter 

 Ensidig eller tosidig smerte i eller rundt kjeveleddet/-ene 

3.2.2 Eksklusjonskriterier  

Kjent artritt eller artrose i et eller begge kjeveledd, tidligere kirurgi i selve kjeveleddet, 

overkjeven eller underkjeven eller kjent patologi i tenner eller munnhule.  

3.3 Variabler 

Den avhengige variabelen i denne studien er ADDWOR. For å besvare problemstillingen ble 

bakgrunnsdata (3.3.1) og kliniske tester (3.3.2) inkludert som uavhengige variabler.   

3.3.1 Bakgrunnsdata 

Pasientpopulasjonen er beskrevet ved alder, kjønn, siviltilstand, antall års utdanning etter 

grunnskole, arbeidssituasjon, smerteintensitet, smertelokalisasjon, funksjonsevne og 

tilleggsplager. Grad av smerte i kjeveleddene på undersøkelsesdagen og grad av den verste 

smerten deltagerne hadde hatt i kjeveleddene totalt ble registrert på visuell analog skala 

(VAS). VAS er en målemetode for smerteintensitet målt på en skala fra 0 til 100, der 0 er 

ingen smerte og 100 er verst tenkelig smerte (61). Spørsmålene stilt i undersøkelsen: 

På en skala fra 0 til 100, der 0 er ingen smerte og 100 er verst tenkelig smerte,  

1. Hvordan vil du gradere smerten din i kjeveleddet/leddene i dag? 

2. Hvordan vil du gradere den verst tenkelige smerte du har hatt i kjeveleddet/ leddene?  

                                                 
9
 Med gapeevne menes hvor mye den enkelte person kan åpne munnen uassistert, det vil si den aktive evnen til å 

åpne munnen i vertikal retning 



19 

 

3.3.2 Kliniske tester  

De kliniske testene (Vedlegg 1) er valgt på bakgrunn av forfatterens kliniske erfaring 

gjennom 30 år som fysioterapeut og senere som spesialist i manuellterapi. Innledningsvis ble 

deltagerne testet med fingertesten for å se om de tilfredsstilte inklusjonskriteriet om nedsatt 

gapeevne. 

Fingertesten  

Det hevdes at det normalt skal gå tre fingerbredder inn vertikalt i åpen munn (45, 54).  Etter 

litteratursøk, lesing i lærebøker og ved henvendelse til aktuelle behandlere har jeg ikke funnet 

vitenskapelig dokumentasjon på denne testen eller noen beskrivelse av hvordan testen utføres 

eller hvor på fingrene det skal måles. For å kunne være mer presis og kunne si noe om 

normalitet, har jeg foretatt en tilleggsundersøkelse av 470 personer i alderen 18 -70 år likt 

fordelt på alder og kjønn. Det ble tatt målinger av gapeevnen på to nivå på fingrene; ved 

deltagerens proksimale interphalangealledd (PIP) og distale interphalangealledd (DIP). 

Personer med kjent reumatoid artritt, artrose, generell ledd hypermobilitet eller skade, lidelser 

eller kroniske plager i kjeve, tenner, munnhule, ansikt, hode eller nakke eller andre tilstander 

som kunne påvirke evnen til å gape, ble ekskludert fra denne undersøkelsen. Ved analyse i 

SPSS viste resultat av denne tilleggsundersøkelsen et gjennomsnitt (mean) på 3.5 fingre målt 

ved DIP og 3.0 målt ved PIP med en range på henholdsvis 2.7 (2.3 – 5.0) og 2.0 (2.0 – 4.0). 

Utførelse: Deltageren gaper til det som oppleves som maksimalt gap uten å presse ytterligere 

på. Det måles hvor mange egne fingre deltageren får inn i munn på høykant (vertikalt), målt 

fra deltagerens pekefingers distale interphalangealledd (DIP) (Bilde 1) og proksimale 

interphalangealledd (PIP) (Bilde 2). 

 

                                          

Bilde 1. Fingertest målt ved DIP ledd              Bilde 2. Fingertest målt ved PIP ledd 
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Ved funksjonstestene registreres bevegelseskvalitet, bevegelsesutslag, leddbevegelighet og 

end – feel. Bevegelseskvaliteten forteller noe om hvordan bevegelsen utføres. Deviasjon og 

leddlyd registreres. Bevegelsesutslaget måles med skyvelære eller med linjal med fast 

nullpunkt. Bevegelsene består i å åpne munn (gape), protrusjon (underbitt) og laterotrusjon 

(sidebevegelse) til hver side.  

Ved provokasjonstestene registreres det om det er smerter (Ja/Nei), hvilken side smerten 

eventuelt utløses på (Hø/Ve) og om smerten er concordant (kjenner igjen smerten) eller 

discordant (kjenner ikke igjen smerten). Grad av smerte ved provokasjonstestene registreres 

ved numerisk smerteskala – Numeric Pain Rating Scale (NPRS), som er en målemetode for 

smerteintensitet målt på en 11 – punkts rangskala (0 - 10), der 0 er ingen smerte og 10 er verst 

tenkelig smerte (62). Opplevd smerte på testene ble gradert fra 1 til 10.  

 

Standardisering av undersøkelsen  

Test 1 – 3 utføres i sittende stilling og test 4 – 12 i liggende stilling. I sittende stilling sitter 

deltageren med føttene i gulvet, åpen hoftevinkel, hendene hvilende i fanget, ryggen rett og 

hodet i en posisjon som gir et horisontalt blikk (Bilde 3). I liggende stilling ligger deltageren 

på ryggen med pute under nakken så hodet ligger med panne og hake i samme nivå slik at 

nakken ligger i nøytral stilling og lik den stillingen deltageren har ved MRI (Bilde 4).  

 

 

                                        

    Bilde 3. Sittende undersøkelsesstilling                           Bilde 4. Ryggliggende undersøkelsesstilling 
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De enkelte testene 

 

Test 1. Deviasjon ved åpning og lukking av munn  

Ved deviasjon utføres en aktiv gapebevegelse (Bilde 5a), der det observeres om det er avvik i 

bevegelse fra midtlinjen (Bilde 5b) eller ikke og om avviket korrigeres eller ikke. Ved 

deviasjon til én side ved redusert gapeevne kan det være nedsatt bevegelse i det kjeveleddet 

det devieres mot, som kan indikere at leddskiven ligger anteriort (foran) i dette leddet. Den 

nedsatte bevegelsen kan imidlertid være muskulært betinget med spenninger i muskulatur på 

den siden det devieres mot eller på grunn av pareser i motsatt sides muskulatur. Er det ingen 

deviasjon, men nedsatt gapeevne kan det være nedsatt bevegelighet i begge kjeveledd, noe 

som kan indikere en bilateral ADDWOR eller muskulære spenninger rundt begge ledd eller 

en kombinasjon av disse. Ved muskulær ubalanse kan det oppstå en ”sikk-sakk” bevegelse (S-

form) der underkjeven krysser midtlinjen i det en gaper og lukker munn. Dette kan også 

inntreffe, når diskus klikker av og på leddhodet (reciprok klikk) ved ADDWR. 

Utførelse: Deltageren bes om å åpne og lukke munn. Det registreres om det er deviasjon 

(Ja/Nei) og om denne går til høyre eller til venstre med eller uten korreksjon (tilbake til 

midtlinje) og hvorvidt midtlinjen krysses både til høyre og til venstre i ”sikk-sakk” bevegelse 

i løpet av bevegelsesfasen. 

 

 

 

 

  

 

  

Bilde 5a. Aktiv gapebevegelse rett         Bilde 5b. Aktiv gapebevegelse med deviasjon til venstre uten korreksjon 
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Test 2. Leddbevegelighetstest 

Ved bevegelse av kjeven kan man normalt kjenne at kjeveleddhodet først roterer ved en 

hengselsbevegelse for så å gli fremover i translasjon. Jeg har ikke funnet studier som har sett 

spesifikt på denne testen, men inter – tester reliabilitet test på registrering ved palpasjon av 

andre ledd har vist varierende resultat (62). 

Utførelse: Bevegelse av caput mandibulae registreres ved at undersøker holder pekefinger på 

caput i preauriculært område (foran øret) mens deltager utfører samtlige aktive bevegelser. 

Det registreres normal (Ja/Nei) eller nedsatt bevegelighet (Ja/Nei) av hvert kjeveledd. 

 

Test 3. Spatel test  

Spateltesten er en provokasjonstest for å utløse smerte i kjeveledd eller kjeveleddmuskulatur, 

eller en kombinasjon av disse. Ved at pasienten biter med bakre jeksler på spatelen en side av 

gangen, oppstår et intraartikulært trykk både på testsiden og på motsatt side samtidig som 

tyggemusklene brukes statisk. Pasienten angir hvor det eventuelt oppstår smerte. Ved 

leddsmerte peker ofte pasienten med pekefinger direkte på aktuelle kjeveledd. Angir 

pasienten et større område utenfor leddet, er det gjerne tyggemusklene som er blitt provosert. 

Ved en ADDWOR vil testen kunne utløse smerte i selve kjeveleddet da leddskiven ligger 

feilplassert. Smerte kan også oppstå i leddet ved ADDWR og andre intraarticulare tilstander. 

På bakgrunn av litteratursøk har jeg ikke funnet studier som har validert spatel testen eller 

testet den for reliabilitet. 

Utførelse: Spatelen legges mellom deltagerens jeksler på en side av gangen og deltager biter 

sammen om spatelen (bilde 6). Smerte registreres. 

Testen regnes som positiv i denne studien, når den utløser smerter og pasienten peker på 

leddet, uavhengig av hvilken side det testes på. Det vil si at ved å legge spatelen mellom 

jekslene på høyre side kan det gi positivt smertesvar i leddet både på høyre og venstre side og 

vice versa ved å legge spatelen på venstre side kan det gi et positivt smertesvar i leddet både 

på venstre og høyre side. Smerte utløst i muskulatur vil være negativt svar for denne studien, 

men vil være positivt svar ved test av muskulatur i kliniske sammenhenger hvor det er 

smerteprovokasjon i muskulaturen som er av interesse.  
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Bilde 6. Test med spatel 

 

 

Test 4. Test av leddlyd med stetoskop 

Leddlyd er et vanlig fenomen blant TMD pasienter. Det er også vanlig blant asymptomatiske 

personer i normalbefolkningen, og er av liten klinisk betydning om lyden ikke også er 

ledsaget av smerte (63). Leddlyd opptrer i form av klikkelyd, krepitasjon eller mer som en 

skrapelyd og kan høres i det preauriculære området ved en mandibular dysfunksjon.  

Leddlyd er ofte hørbar både for pasient og den som undersøker, men kan også være kamuflert 

og svak. Stetoskop brukes derfor som et hjelpemiddel for å registrere leddlyd. Dworkin 

(1990) fant god enighet blant erfarne klinikere ved inter –  reliabilitetstest av leddlyd med 

stetoskop ved gap, mens det var svak enighet blant uerfarne klinikere (64). Leddlyd ved 

protrusjon viste moderat enighet mens laterotrusjon svak enighet blant erfarne klinikere (64).     

Utførelse: Leddlyd testes med stetoskop på en side av gangen (bilde 8), der deltager utfører 

aktivt gap, lukke, protrusjon og bilateral laterotrusjon. Det registreres om det er leddlyd 

(Ja/Nei), type leddlyd (klikk, krepitasjon/skrapelyd) og hvor i bevegelsesfasen leddlyden 

eventuelt inntreffer (tidlig, intermediært eller sluttfase). 

 

.  

Bilde 7. Stetoskop for å registrere leddlyd og hvor i bevegelsesbanen lyden oppstår 
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Test 5. Gapetest: Maksimal åpning / gapeevne  

Utførelse: Deltageren gaper aktivt opp til maksimalt uassistert åpning. Utslaget måles enten 

med linjal eller ved skyvelære med fast nullpunkt, der utslaget angis i millimeter. Utslag 

mindre enn 40 millimeter registreres som nedsatt. Smerte registreres. 

Linjaltest. Først avmerkes et punkt på venstre fortann i underkjeven (3.1) som tilsvarer der 

venstre fortann i overkjeven (2.1) avslutter på 3.1 ved okklusjon (sammenbitte tenner). 

Deretter ble gapeevnen målt med linjal nær midtlinjen av fortennene (insiciva) på 2.1 og til 

det avmerkede punktet på 3.1.(Bilde 8). Der det ble registrert åpent bitt ble avstanden mellom 

2.1 og 3.1 trukket fra i millimeter.  

Skyvelæretest. Målingene ble utført med digitalt skyvelære nær midtlinjen av fortennene 

interinsicalt mellom 2.1 og 3.1 (Bilde 9).  

 

                                    

          Bilde 8. Linjaltest                                                             Bilde 9 Skyvelæretest  

 

Test 6. Protrusjonstest  

Pasienten beveger underkjeven frem. Normalverdi for protrusjon er 7.5 ± 1.5 millimeterer 

(17).  Det er tidligere funnet god reliabilitet på denne testen med korrelasjonskoeffisient (ICC) 

på 0.68 (64). 

Utførelse: Det avmerkes et punkt på en utvalgt tann, gjerne på en hjørnetann (caninus) enten i 

overkjeven eller underkjeven på både høyre og venstre side. Deltageren beveger så 

underkjeven frem til maksimalt uassistert underbitt posisjon. Bevegelsesutslaget måles med 

skyvelære eller linjal med fast nullpunkt fra det markerte punktet og angis i millimeter (Bilde 
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10). Det måles både på høyre og venstre side. Nedsatt protrusjon settes til ≤ 7 millimeter. 

Nedsatt protrusjon på en side gir mistanke om ADDWOR på denne siden. Smerte registreres. 

  

Bilde 10.  Protrusjonstest                                    Bilde 11. Laterotrusjonstest 

 

 

Test 7. Laterotrusjon mot høyre / Test 8 Laterotrusjon mot venstre  

Pasienten beveger underkjeven til hver side (Bilde 11). Normalverdi for laterotrusjon til en 

side varierer i litteraturen fra 7 millimeterer (43) til 9.6 ± 1.8 millimeter (35). En studie har 

vist en ICC på 0.70 ved test av reliabilitet ved laterotrusjon til en side (64). 

Utførelse: Det avmerkes et punkt på tann 3.1 eller 4.1 (høyre fortann i underkjeven). 

Deltageren beveger underkjeven så langt som mulig til en side av gangen. Bevegelsesutslaget 

måles med linjal fra det markerte punktet og angis i millimeter. Nedsatt laterotrusjon til en 

side ble satt til ≤ 9 millimeter. Nedsatt bevegelighet gir mistanke om ADDWOR på motsatt 

side. Smerte registreres. Smerte utløst på motsatt side gir også mistanke om ADDWOR på 

motsatt side. Det vil si at en nedsatt laterotrusjon til høyre kan gi mistanke om ADDWOR på 

venstre side. Smerte utløst på venstre side kan forsterke mistanken.        

  

Test 9. Isometrisk test 

Dette er en provokasjonstest der det søkes å provosere frem smerter fra vev som belastes (54). 

I tillegg til smerter fra kjeveleddmuskulatur, kan denne testen utløse smerter i kjeveleddene på 

grunn av kompresjonen testen medfører intraarticulært. Ved undersøkelse bestrebes det å 

unngå bevegelse i kjeveleddene. 
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Utførelse: Det gis motstand mot bevegelse i alle seks funksjoner; gape, lukke, protrusjon, 

retrusjon og sidebevegelse til høyre og venstre (Bilde 12). Deltageren kontraherer musklene 

og holder stillingen noen sekunder, mens motstanden gradvis økes. Testen regnes som positiv 

i denne studien, når den utløser smerter og pasienten peker på leddet, uavhengig av hvilken 

side det testes på.  

 

         Bilde 12. Isometrisk test av laterotrusjon til venstre 

 

 

 

Test 10. Leddprovokasjonstest 

Test for å provosere bakre leddstrukturer ved palpasjon av kjeveleddet via øregangen (Bilde 

13). Smerte utløst kan indikere intraarticulære forandringer. 

Utførelse: Terapeuten palperer kjeveleddet ved å føre sin lillefinger inn i deltagerens øregang 

og provosere bakre leddstrukturer ved inntil et 2 kilos trykk (52). Dette trykket holdes 1 – 2 

sekunder. 

 

 

Bilde 13. Leddprovokasjonstest 
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Spesifikke leddmobilitetstester 

Ved spesifikke tester undersøkes kjevens translatoriske bevegelser (42). Terapeuten bruker 

hansker og undersøker bevegelsene ved å legge tommel på tennene i underkjeven, mens de 

resterende fingrene holder tak om underkjeven utvendig (Bilde 14 og 15).  

 

                                                                     

Bilde 14. Test av anterior glidning                                               Bilde 15. Test av traksjon 

 

 

Test 11. Anterior glidetest 

Testen er en spesifikk manuell test av et ledd ad gangen, der smerte og hvordan bevegelsen 

stopper blir registrert i det leddet en tester. Glidebevegelsen fremover testes til bevegelsen 

stopper. Stoppfølelsen i ytterstilling for et normalt kjeveledd antas å være fast. Hard stopp kan 

være tegn på at leddskiven ligger ventralt for leddhodet, mens en myk stopp indikerer at 

bløtvev eller bindevev er forkortet (55). Eventuell smerteutløsning kan gjøre det vanskelig å 

tolke leddmobilitet og stoppfølelse. Kaltenborn, Evjenth og Solberg viser i sine lærebøker for 

fysioterapeuter testen i sittende stilling med pasientens hode i undersøkerens «albuehule» (42, 

54). Egen erfaring tilsier at mye informasjon kan gå tapt, når undersøker ikke har øyekontakt 

med pasienten. Ryggliggende utgangsstilling er derfor å foretrekke. Erfaring tilsier også at 

pasienten slapper bedre av i denne stillingen fremfor i sittende. Forfatterne av disse 

lærebøkene viser i tillegg testen som en ekstraoral undersøkelse, der den ene hånden holder 

om ramus mandibulae. På grunn av glandula parotis (ørespyttkjertelen) sin posisjon i samme 

område som kan provoseres ved testen og forstyrre smertebildet, testes anterior glidning 

intraoralt, som vist på bilde 14. Dette gjøres for å unngå provokasjon av spyttkjertelen. 

Utførelse: Terapeuten har tommelen på tennene i underkjeven på en side, mens fingrene 

holder utvendig om underkjeven. Et ledd testes ad gangen ved å trekke underkjeven varsomt 
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frem i underbitt posisjon for så å registrere bevegelse og stoppfølelse i anterior retning. 

Stoppfølelsen i ytterstilling angis av undersøkende terapeut som fast, hard, myk eller annet. 

Smerte registreres.  

 

Test 12. Traksjonstest 

Testen er en spesifikk manuell test der leddflatene separeres ved å trekke caput mandibulae 

vinkelrett ut fra fossa articulare (caudalt) (Bilde 15). En lett traksjon kan virke 

smertedempende, men kan også provosere frem smerter avhengig av hvilke strukturer som er 

irritert eller eventuelt irriteres ytterligere.  

Utførelse: Terapeuten har tommelen på tennene i underkjeven på en side, mens fingrene 

holder utvendig om underkjeven Et ledd testes ad gangen ved å trekke underkjeven caudalt. 

Smertelette eller smerte registreres i aktuelle ledd. 

 

De kliniske testene har vært utført så nært opp til MRI undersøkelsen i tid som mulig. Det har 

vært forutsatt at tilstanden er uforandret mellom MRI og klinisk undersøkelse. Jeg har ønsket 

å teste ut hvor sensitive og spesifikke de ulike kliniske testene er til å fange opp MRI 

diagnostisert ADDWOR i leddet som testes, men også hvor sensitive og spesifikke 

sammensetningen (cluster) av funksjonstester og cluster av provokasjonstester er til å fange 

opp MRI diagnostisert ADDWOR. 

3.3.3 Cluster av tester 

I klinikken trekkes sjeldent konklusjon på bakgrunn av kun én test alene (65). Det sees ofte på 

flere tester og sammensettingen av disse. For å kunne stille en sikrere diagnose vil det derfor 

være interessant å se på cluster av de testene som kommer best ut i analysen med hensyn på 

metodiske egenskaper. Da vil jeg ha mulighet til å kunne se om et sett av tester gir bedre 

sensitivitet og spesifisitet enn enkelttestene. Ved å benytte cluster av tester vil jeg også ha 

mulighet til å kunne si noe mer om sannsynligheten for at det foreligger ADDWOR eller ikke 

og hvor mange tester som trengs for å kunne si med høyere sannsynlighet at det foreligger en 

positiv ADDWOR. Ved å se på sensitivitet og spesifisitet for cluster av tester kan jeg si noe 

om hvorvidt et cluster fanger bedre opp ADDWOR enn hver enkelt test. Ved å ta 

utgangspunkt i en sumscore av flere tester kan dette redusere betydningen av tilfeldige 

variasjoner.  



29 

 

3.3.4 MRI  

MRI gir en direkte visualisering av bløtvev i et coronalt, saggitalt eventuelt axialt snitt uten at 

pasienten må bytte kroppsstilling. Kontraindikasjoner er metall i kroppen og klaustrofobi. 

Den vanligst grunnen til å velge MRI ved TMD er mistanke om leddskiveforskyvning eller 

formforandring av leddskiven (59). Standard prosedyre er å utføre skrå saggitale og skrå 

coronale bilder av kjeveleddet tatt vinkelrett og parallelt med lengdeaksen av 

kjeveleddkondylen (50). MRI viser leddskivens posisjon og morfologi samt benstrukturer i 

lukket stilling. Leddskivens funksjon kan vanligvis sees på MRI der en kan teste flere nivå i 

leddet. Ved å ta bilder av kjeven med både åpen og lukket munn, vil MRI kunne vise hvorvidt 

leddskiven ligger fast forskjøvet foran caput mandibulae (ADDWOR) eller lar seg reponere 

(ADDWR) eller om det er negativt funn når det gjelder leddskiveproblematikk. Det tas bilder 

av begge kjeveledd, og diagnosen ADDWOR bekreftes eller avkreftes individuelt for hver av 

sidene. Professor i maxillofacial radiologi Tore Arne Larheim ved Odontologisk fakultet i 

Oslo har tolket MRI resultatene i samarbeid med to av sine Phd – studenter. De har alle vært 

blindet for kliniske data og funn gjort av radiologen ved aktuelle røntgeninstitutt og beskrev 

bildene ut fra følgende inndeling: 

0 = Negativt bilateralt 

1 = Bilateralt ADDWR 

2 = Høyre ADDWR + venstre negativ 

3 = Venstre ADDWR + høyre negativ 

4 = Bilateral ADDWOR  

5 = Høyre ADDWOR + venstre negativ 

6 = Venstre ADDWOR + høyre negativ 

7 = Høyre ADDWOR + venstre ADDWR 

8 = Venstre ADDWOR + høyre ADDWR 

 

Resultatene fra dette er gullstandarden for studien. Ut fra denne inndelingen har jeg 

kategorisert variablene inn i positiv og negativ ADDWOR.  
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3.4 Datainnsamling 

Datamaterialet består av 37 kvinner og 4 menn, som enten var pasienter hos tannleger, 

bittfysiologer, leger, kjevekirurg, øre-nese-halsspesialist og manuellterapeuter eller hadde hørt 

om prosjektet. Forfatteren av masteroppgaven var prosjektleder. Prosjektleder har som 

primærkontakt skrevet ut henvisninger til MRI og bestilt tidspunkt for billeddiagnostikk for 

hver deltager. Den kliniske problemstillingen på MRI henvisningen er beskrevet ut fra 

inklusjonskriteriene: «Redusert gapeevne og bilaterale kjeveleddsmerter». Bilaterale 

kjeveleddsmerter ble brukt, da det ikke forelå nok informasjon om den enkelte deltager før 

undersøkelsen hvorvidt det var ensidig eller tosidige smerter. Samtlige deltagere ble kontaktet 

per telefon to dager før undersøkelsen for å minne dem på timen. 

MRI er utført ved Unilabs røntgeninstitutt på Bryn i Oslo ut fra standard prosedyrer for TMJ 

etter Rikshospitalets protokoll med en 1.5 T MR skanner fra General Electric (GE). Standard 

prosedyre innebærer bildetaging av begge siders kjeveledd med munnen lukket, litt åpen og i 

maksimal gap, der det er tatt 3 x 3 = 9 bilder på hver side. Munnen holdes åpen i de ulike 

posisjonene ved hjelp av en 5 millimeter plastsprøyte som deltageren har på tvers i munnen. 

Deltageren ligger på ryggen med pute under nakken så nakkens ledd ligger i nøytral stilling 

og hodet ligger stabilt ved bildetaging. Et axialt oversiktsbilde tas initialt uten å se etter 

patologi, men for å synliggjøre kjeveleddet i transversalplanet. Deretter tas 12 coronale snitt 

hvorav seks på høyre og seks på venstre side. STIR (State inverse recovery) saggitale snitt ble 

utført 20 ganger med 10 bilder på hver side. Ved tolkning av bildene ble normal posisjon av 

leddskiven definert ved at bakre bånd av diskus var på klokken 12.00 relativt til condylen. 

Funn gjort ved lukket stilling av leddet ble sammenlignet med funn gjort ved full åpning. En 

positiv ADDWOR tilsier at leddskiven ligger i samme posisjon foran condylen både ved 

lukket og ved full åpning av munnen. En positiv ADDWR tilsier at leddskiven ligger anteriort 

ved lukket munn, mens den klikker tilbake på plass på condylen ved gap og ligger i denne 

posisjonen ved full åpning for deretter å klikke av condylen ved lukking av munn. CD med 

MR bildene for hver deltager ble oppbevart innelåst til alle data var samlet inn. MRI 

resultatene lå lukket på en ekstern meldingsstasjon inntil de ble åpnet 2. juli 2012.  

Undersøkelsesskjemaet er justert etter en pilot undersøkelse på to pasienter. Alle testene var 

standardisert på forhånd og utført likt og i samme rekkefølge hver gang. De kliniske dataene 

ble samlet inn og utført som beskrevet under utførelse av de enkelte kliniske testene i 3.3.2. 
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3.5 Statistisk Analyse 

Demografiske data, bakgrunnsvariabler, resultat av de kliniske testene og MRI resultat ble 

kodet og lagt inn i statistikkprogrammet SPSS – Statistic package for Social Science versjon 

18 (66) etter avsluttet datainnsamling 21. juni 2012. De kliniske testene er delt opp i høyre og 

venstre side, som analyseres og presenteres hver for seg. I tillegg har jeg undersøkt og 

sammenlignet resultater for personer med unilaterale versus bilaterale kjeveleddsmerter.  

Data som fremkommer ved måling av generell opplevd kjeveleddsmerter måles på VAS og er 

kontinuerlige data. Bevegelsesutslag målt med skyvelære og linjal er også kontinuerlige data. 

Cut – off verdi for nedsatt bevegelse er for gaping satt til < 40 millimeter, for protrusjon ≤ 7 

millimeter og for laterotrusjon ≤ 9 millimeter (17, 43, 45). Nedsatt bevegelse er kodet «JA» 

og normal bevegelse som «NEI». Leddlyd målt med stetoskop og deviasjonstesten er kodet 

som dikotome data «JA/NEI». Mange av de kliniske testene er basert på om de utløser smerte 

eller ikke. Opplevd concordant smerte ble kodet > 0 på NPRS, mens ingen smerte og 

discordant smerte var lik 0. Dette har ført til dikotome data «JA/NEI». Det samme gjelder 

MRI data, som gir «JA/NEI» svar i forhold til positiv eller negativ MRI diagnostisert 

ADDWOR.  

Deskriptiv analyse 

Demografiske data fremstilles ved frekvenser og prosentvis fordeling, når det gjelder kjønn, 

siviltilstand og arbeidssituasjon, mens gjennomsnitt (mean), standard avvik (SD) og minimum 

og maksimum verdier (Min – Max) brukes ved alder og utdanning. Jeg har benyttet disse 

metodene samt histogram, q – q plot og box – plot til å ta stilling til om data er normalfordelte 

eller ikke. Disse visuelle metodene er ikke tatt med i fremstillingen. Smertekarakteristika og 

smertelokalisasjon måles på VAS og er kontinuerlige data. Der dataene ikke er normalfordelte 

brukes median og Min – Max. Funksjonsevne og tilleggsplager fremstilles ved frekvenser og 

prosentvis fordeling.  

Tabellanalyse  

De enkelte kliniske testene 

For å besvare hypotesen analyseres resultatene av hver av de kliniske testene opp mot 

konklusjonen fra MRI. MRI er brukt som gullstandard. Dette gjøres ved å beregne sensitivitet 
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og spesifisitet. Validiteten av en testprosedyre er definert som evnen til å bestemme korrekt 

om en patologisk tilstand er til stede eller ikke (67). Validiteten er på dette grunnlaget direkte 

knyttet til sensitivitet og spesifisitet. Sensitivitet og spesifisitet sammenligner konklusjonen av 

en ny test med resultatet på kriterietesten (56). Resultatet regnes ut i en 2 x 2 krysstabell. 

Sensitivitet forteller noe om hvor god den enkelte kliniske test er til korrekt å fange opp de 

som har positivt MRI diagnostisert ADDWOR i det leddet som testes, mens spesifisiteten 

forteller noe om hvor god testen er til korrekt å fange opp de som ikke har positivt MRI 

diagnostisert ADDWOR. Dette kan belyses gjennom følgende krysstabell (tabell 3.1) 

Tabell 3.1 Krysstabell av klinisk test opp mot MRI diagnostisert ADDWOR 

 

N 

                       MRI 

     Negativ                   Positiv 

     ADDWOR                     ADDWOR 

              0                              1 

 

            Totalt 

Klinisk test       Negativ  = 0                 

                            Positiv  = 1   

             a                           b 

             c                           d             

              a +  b 

              c +  d 

                            Totalt          a + c                       b + d        a + b + c + d   

N = antall deltagere       MRI = Magnetic resonance imaging 

 

Sensitiviteten beregnes ved formelen d/(b + d) og spesifisitet ved a/(a + c) for hver test. 

Sensitivitet og spesifisitet kan brukes til å regne ut LR for positiv test ved følgende formel 

                                LR = Sensitivitet / (1 – Spesifisitet).  

Det er ønskelig med en høy verdi på likelihood – ratio (LR) for å avdekke ADDWOR (56). 

Cluster av tester 

Basert på at 1 er positiv og 0 er negativ for hver enkelt test, har jeg først summert til en 

sumscore som reflekterer antall positive tester. Tester som viser høyest verdi for LR for 

funksjonstestene og høyest verdi for LR og areal under kurven (AUC) for 

provokasjonstestene er tatt med i to forskjellige sumscore. Deretter er det gjort tabellanalyse 

som ved enkelttestene. Det kunne vært sett på ett cluster av funksjonstester og 

provokasjonstester samlet, men med basis i fysioterapi og manuellterapi praksis hvor det 

skilles mellom funksjons– og provokasjonstester (53), velger jeg å skille testene også ved 

cluster av tester.   
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Receiver Opreating Curve (ROC) – analyse 

ROC – analyse er brukt for å beregne cut – off verdi for smerteintensitet utløst ved 

provokasjonstestene. Ved undersøkelsen var cut – off for concordant smerte på den enkelte 

test satt til 1 på NPRS. Det vil si testen var negativ ved 0 og positiv for verdier mellom 1 og 

10. Ut fra ROC – analysene av alle smerteprovokasjonstestene fant jeg at cut – off for 

smerteintensitet på 3 ga høyest areal under kurven (AUC) for nesten alle testene. Vel vitende 

om at noe informasjon kan gå tapt, har jeg på bakgrunn av ROC – analysen lagt cut – off på 3 

for alle testene, da det er mest hensiktsmessig i klinikken å bruke én felles cut – off verdi. 

AUC som fremkommer ved ROC – analyse er også brukt for å si hvor god den enkelte test er 

til å diskriminere mellom de som har positiv ADDWOR og de som har negativ ADDWOR. 

ROC – analyse er også anvendt for cluster av provokasjonstester.  

 

Databearbeiding av fingertesten 

For å kunne regne på resultat av fingertesten i kjeveleddstudien ble kategoriseringen gjort om 

til tallverdier. Ved undersøkelse ble det å få inn nøyaktig tre fingre ved PIP gitt en verdi på 3. 

Dersom deltageren hadde problemer med å få inn tre fingre ved PIP, men kunne få inn mer 

enn to og en halv fingerbredde (2.5) målt til midten av aktuelle fingers midtfalang, ble det 

kategorisert som 3 – og gitt en numerisk verdi på 2.75. Fikk deltageren inn litt mer enn tre 

fingre, men mindre enn 3 og en halv fingerbredde (3.5) målt til midten av aktuelle fingers 

midtfalang, ble det kategorisert til 3 + og gitt en numerisk verdi på 3.25. Tilsvarende 

omgjøring fra kategoriske til numeriske verdier ble utført for samtlige fingre, som resulterte i 

følgende mulige verdier:   

               1.5  /  1.75  /  2  /  2.25  /  2.5  / 2.75  /  3  /  3.25  /  3.5  /   3.75  /  4 
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4 Etiske betraktninger 

Prosjektet har fulgt etiske retningslinjer som bygger på Helsinkideklarasjonen (68). Etter svar 

fra regional etisk komité (REK) hvor det konkluderes med at denne studien går inn under 

kvalitetssikring og ikke trenger godkjennelse fra REK (Vedlegg 2), startet rekrutteringen. Det 

ble så søkt om godkjenning fra Norsk Samfunnsvitenskapelige Datatjeneste (NSD). Det går 

frem i brev fra NSD at personvernombudet tilrår gjennomføring av prosjektet (Vedlegg 3). 

Deltagerne er skriftlig informert om studiens innhold (Vedlegg 4). Respondenten på 17 år 

hadde av hensyn til etiske prinsipp i tillegg skriftlig samtykke fra sin mor, som var til stede 

under hele den kliniske undersøkelsen. 17 – åringen fikk tilbud om å utsette undersøkelsen til 

fylte 18 år to måneder senere, men avsto fra tilbudet.  

Undersøkelsene innebar ingen særskilt risiko for den enkelte deltager. De kliniske testene, 

som ble valgt benyttes ved undersøkelse av pasienter med kjeveleddsdysfunksjon, så ulemper 

i form av ubehag var neppe mer enn hva en klinisk undersøkelse normalt kan innebære. 

Deltagerne kunne når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke sitt samtykke til å delta. 

Der undersøkelsene avdekket forhold som gav grunn til videre behandling, ble deltagerne 

tilbudt videre oppfølging av manuellterapeut eller henvist til andre behandlere. 

Informasjonen som er registrert om deltagerne skal brukes kun slik det beskrives i hensikten 

med studien. Alle opplysningene og testene er behandlet uten navn og fødselsnummer. En 

kode er knyttet til deltagernes opplysninger gjennom en navneliste, som oppbevares i safe på 

Hans & Olaf fysioterapi, Oslo. Det er kun autorisert personell knyttet til prosjektet som har 

adgang til navnelisten og som kan finne tilbake til den enkelte deltager. Alle som har fått 

innsyn og som vil få innsyn i resultater av undersøkelsen har taushetsplikt. Universitetet i 

Oslo, Avdeling for helsefag er databehandlingsansvarlig. Deltagerne har rett til å få innsyn i 

hvilke opplysninger som registreres om dem, og vil få tilsendt resultat av MRI og CD etter 

avsluttet studie. 

Det har ikke vært noen økonomiske interessenter direkte knyttet til kjeveleddstudien. 

Deltagelse i studien har ikke påført deltagerne ekstra utgifter annet enn frivillig flyreise for en 

av deltagerne, som selv valgte å ta turen fra Finnmark for å delta. Deltagerne var informert på 

forhånd at det ikke ville bli gitt noen form for kompensasjon for å delta. Prosjektdeltagerne 

har vært dekket av fysioterapeutenes ansvarsforsikring og pasientskadeerstatningsordningen. 
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5 Resultat 

37 kvinner og 4 menn i alderen 17 – 66 år med gjennomsnittsalder på 43 år ble undersøkt i 

tiden 28.02 – 30.06.2012. En av deltagerne var rekruttert fra tannlege, to fra bittfysiolog, tre 

fra kjevekirurger, fire fra almen praktiserende leger, fem fra øre – nese – halsspesialister, 20 

fra manuellterapeuter og seks deltagere ble tipset om prosjektet via annet enn helsepersonell.  

5.1 Bakgrunnsvariabler 

Bakgrunnsdata for populasjonen er ført opp i tabell 5.1 til og med tabell 5.4. 

Tabell 5.1. Demografiske data for 41 deltagere 

           N ( % )      Gj.sn. ( SD )     Min – Max 

Kjønn, andel kvinner          37  (90)  

Siviltilstand 

    Singel 

    Gift / Samboende 

    Separert, skilt 

 

          9  (22) 

        28  (68) 

          4  (10) 

 

Alder, år           43 (14)              17 – 66 

Utdanning etter grunnskole, år              6 (3)                 1 – 13 

Arbeidssituasjon  

    Student 

    100 % arbeid 

    50 – 99 %  

    < 50 % arbeid 

     100 % ufør 

 

          7  (17) 

        14  (34) 

          3   (7) 

          9  (22) 

          8 (20) 

 

N = antall deltagere         Gj.sn = gjennomsnitt         SD = standard avvik          Min – Max = minimum og maksimum verdier  

 

I utvalget var det 20 prosent som var uføre. Uførheten til de åtte deltagerne skyldes imidlertid 

andre forhold enn kjeveleddplagene. 

De 41 deltagerne hadde tilsammen selvrapporterte smerter i 67 kjeveledd hvorav 34 var på 

høyre og 33 på venstre side. 26 av de 41 deltagerne hadde bilaterale kjeveleddsmerter, mens 

15 hadde unilaterale smerter. Av de med unilaterale plager hadde 8 høyresidig og 7 

venstresidig smerte.  
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Tabell 5.2. Smertelokalisasjon, intensitet og varighet for 41 deltagere  

   Median (Min – Max) 

Høyresidig smerte       (n = 34 ledd) 

       Antall år med smerter høyre side 

       Smerter ved undersøkelse (VAS) 

       Smerter totalt (VAS) 

Venstresidig smerte     (n = 33 ledd) 

       Antall år med smerter venstre side 

       Smerter ved undersøkelse (VAS) 

       Smerter totalt* (VAS) 

 

       8   ( 1 – 40)  

      35   ( 4 – 87) 

      86  (33 – 99) 

 

       4   ( 1 – 40) 

      41  ( 4 – 90) 

      84  (33 – 99) 

n = antall ledd      Min – Max = minimum og maksimum verdier      VAS = Visuell analog skala 0 – 100, der 0 er ingen 

smerte og 100 er verst tenkelig smerte    *den verste smerten deltageren har hatt på grunn av kjeveleddplagene 

Differansen på totalsmerte
10

 og smerte ved undersøkelse var for høyre side på 51 og for 

venstre side på 43 målt ved VAS skala. 

Tabell 5.3. Funksjonsevne og tilleggsplager for 41 deltagere 

      N ( %) 

Kjeveaktiviteter som begrenses av TMD 

         Tygge hard mat 

         Gjespe 

         Gape høyt og / eller lenge 

         Pusse tenner 

         Le 

         Snakke 

         Svelge 

         Smile 

         Spise myk eller seig mat 

         Drikke 

Tilleggsplager 

        Nakkesmerter 

        Hodepine 

        Svimmelhet 

        Øresus  

   

  36  (88) 

  35  (85) 

  19  (46) 

  16  (39) 

  15  (37) 

  12  (29) 

   8  (20) 

   7  (17) 

   4   (10) 

   3   (7) 

 

  33  (80) 

  32  (78) 

  21  (51) 

  16  (39) 

   N = antall deltagere           TMD = Temporomandibular disorders 

                                                 
10

 Den verste smerten deltageren har hatt på grunn av kjeveleddplagene 
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Tabell 5.4. Vurdering av gapeevne på alle 41 deltagerne for 34 høyre ledd og 33 venstre ledd 

målt med skyvelære, linjal og fingertest 

 

Gapeevne Alle deltagerne 

 

Gj.sn. (SD)          Min –  Max 

Deltagere med affeksjon i høyre 

kjeveledd: n = 34 

Gj.sn. (SD)           Min –  Max 

 Deltagere med affeksjon i 

venstre kjeveledd: n = 33 

Gj.sn. (SD)           Min –  Max 

Skyvelæretest i mm 

Linjaltest i mm 

Antall fingre v/ PIP 

Antall fingre v/ DIP        

    34.6 (5.4)        20.2 – 46.3  

    36.2 (5.6)            21 – 50   

     2.3 (0.4)            1.3 – 3.3  

     2.7 (0.4)            1.5 – 4.0 

34.6 ( 4.8)             21.9 –  43.8            

36.3  (4.8)                 24 – 47  

    2.2 (0.4)              1.8 – 3.0  

    2.6 (0.4)              2.0 – 3.8 

    34.8 (5.5)           20.2 – 46.3   

    36.4 (5.5)               21 – 50  

      2.3 (0.4)              1.3 – 3.3   

      2.7 (0.5)              1.5 – 4.0     

Gj.sn. = Gjennomsnitt (mean)      SD = Standard deviasjon     Min = minimum     Max = maksimum        mm = millimeter       

PIP = proksimale interphalangealledd       DIP = distale interphalangealledd 

Ved inklusjon ble samtlige deltagere vurdert for gapeevne med finger- og skyvelæretest, i 

tillegg til at gapeevnen ble målt med linjal. Testene viser nesten identiske resultat for alle 41 

deltagerne samlet versus oppdeling av høyre og venstre side. Venstre side viser imidlertid noe 

større range på samtlige gapetester. Én deltager fikk inn mer enn tre fingre målt ved PIP og 

tilfredsstilte ikke kravet om tre fingre ved inklusjon. Deltageren ble likevel inkludert på 

bakgrunn av at han selv opplevde at han hadde nedsatt gapeevne. Prosjektleder forsvarer 

inklusjonen på bakgrunn av fingertesten, som tilsier at normalverdi varierer fra 2.0 til 4.0 

fingre målt ved PIP.  

5.2 MRI 

Deltagerne fikk utført sin MRI undersøkelse mellom 28 timer før og 24 timer etter den 

kliniske undersøkelsen.  

Tabell 5.5. Tredelt inndeling av MRI resultat av 67 kjeveledd: nhøyre= 34 og nvenstre= 33 

MRI diagnose Høyre Venstre 

Negativ 17 13 

Positiv ADDWR 9 10 

Positiv ADDWOR 8 10 

MRI = Magnetic resonance imaging       nhøyr = antall høyre kjeveledd        nvenstre = antall venstre kjeveledd  

ADDWR = Anterior disc dislocation with reduction       ADDWOR = Anterior disc dislocation without reduction 

Resultat av MRI viser 8 positive og 26 negative ADDWOR på høyre side og 10 positive og 

23 negative ADDWOR på venstre side. Av de 26 deltagerne med bilaterale kjeveleddplager 
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har 4 bilateral ADDWOR og 7 bilateral ADDWR. Av de 26 negative ADDWOR på høyre 

side var 9 diagnostisert med ADDWR, mens det av de 23 negative ADDWOR på venstre side 

var 10 som var diagnostisert med ADDWR. 

 

5.3 Sensitivitet og spesifisitet for de enkelte testene 

Hver enkelt klinisk test er validert opp mot MRI som gullstandard ved å se på sensitivitet, 

spesifisitet, positiv og negativ prediktive verdier (PPV og NPV) og likelihood-ratio (LR).  

Resultat av testene er ført opp i tabell 5.6 for høyre kjeveledd og tabell 5.7 for venstre 

kjeveledd. På samtlige provokasjonstester er cut – off satt til 3. De øvrige testene er ikke ment 

å skulle utløse smerter og trenger ingen cut – off verdi utover den som allerede er satt for de 

ulike bevegelsesutslag.   

 

Tabell 5.6. Testresultat av 34 høyre kjeveledd opp mot MRI diagnostisert ADDWOR på høyre side. Tabellen 

viser spesifisitet, sensitivitet, PPV
a
, NPV

b
, LR

c
 og AUC

d 

n = 34  Sensitivitet Spesifisitet PPVa NPVb LRc          AUCd (95 % CI) 

Spatel test 

Isometrisk teste 

Smerte v/laterotrusjon ipsilateralt 

Smerte v/laterotrusjon kontralat 

Leddprovokasjonstest 

Smerte ved protrusjon  

Smerte ved anterior glidning 

Smerte ved traksjon 

Smertelette ved traksjon 

Krepitasjonslyd ved gap 

Klikkelyd ved gap 

Leddbevegelighet 

Nedsatt Laterotrusjon kontralateralt 

Nedsatt Laterotrusjon ipsilateralt 

Deviasjon rett ipsilateralt 

Deviasjon rett 

Nedsatt Protrusjon 

0.63 

0.50 

0.50 

0.50 

0.88 

0.50 

0.38 

0.13 

0.25 

0.75 

0.25 

0.88 

0.75 

0.63 

0.50 

0.38 

0.88 

0.81 

0.73 

0.81 

0.62 

0.31 

0.58 

0.62 

0.92 

0.69 

0.77 

0.54 

0.69 

0.85 

0.81 

0.69 

0.77 

0.31 

0.50 

0.36 

0.44 

0.29 

0.28 

0.27 

0.23 

0.33 

0.20 

0.50 

0.14 

0.47 

0.60 

0.50 

0.33 

0.33 

0.28 

0.88 

0.83 

0.84 

0.80 

0.89 

0.79 

0.76 

0.77 

0.75 

0.91 

0.70 

0.95 

0.92 

0.88 

0.82 

0.80 

0.89 

3.32 

1.85 

2.63 

1.32 

1.28 

1.19 

1.58 

1.63 

0.81 

3.26 

0.54 

2.84 

5.0 

3.32 

1.61 

1.65 

1.28 

0.70  (0.48,0.91) 

0.64  (0.40,0.88) 

0.63  (0.40,0.85) 

0.52  (0.30,0.74) 

0.57  (0.35,0.79) 

0.54  (0.31,0.77) 

0.51  (0.27,0.75) 

0.53  (0.30,0.77) 

 

 

 

 

 

 

a Positiv prediktiv verdi     b Negativ prediktiv verdi     c Likelihood ratio     d Areal under kurven  

e Isometrisk hold ved laterotrusjon til venstre som utløser smerte i høyre ledd    CI = konfidensintervall       n= antall deltagere 
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Tabell 5.7. Testresultat av 33 venstre kjeveledd opp mot MRI diagnostisert ADDWOR på venstre side. Tabellen 

viser spesifisitet, sensitivitet, PPV
a
, NPV

b
, LR

c
 og AUC

d 

 n = 33 Sensitivitet Spesifisitet PPVa NPVb LRc          AUCd (95 % CI) 

Spatel test 

Isometrisk teste 

Smerte v/laterotrusjon ipsilateralt 

Smerte v/laterotrusjon kontralat 

Leddprovokasjonstest 

Smerte ved protrusjon  

Smerte ved anterior glidning 

Smerte ved traksjon 

Smertelette ved traksjon 

Krepitasjonslyd ved gap 

Klikkelyd ved gap 

Leddbevegelighet 

Nedsatt Laterotrusjon kontralateralt 

Nedsatt Laterotrusjon ipsilateralt 

Deviasjon rett ipsilateralt 

Deviasjon rett 

Nedsatt Protrusjon 

0.80 

0.40 

0.20 

0.40 

1.0 

0.30 

0.50 

0.20 

0.30 

0.60 

0.40 

0.90 

0.70 

0.50 

0.60 

0.30 

0.80 

0.74 

0.65 

0.43 

0.57 

0.26 

0.35 

0.61 

0.87 

0.74 

0.78 

0.57 

0.61 

0.48 

0.48 

0.70 

0.65 

0.30 

0.57 

0.33 

0.13 

0.28 

0.37 

0.17 

0.36 

0.4 

0.33 

0.55 

0.29 

0.50 

0.37 

0.29 

0.46 

0.27 

0.33 

0.89 

0.71 

0.56 

0.68 

1.0 

0.53 

0.74 

0.71 

0.71 

0.82 

0.68 

0.93 

0.79 

0.69 

0.80 

0.68 

0.78 

3.08 

1.14 

0.35 

0.93 

1.35 

0.46 

1.28 

1.54 

1.15 

2.73 

0.93 

2.30 

1.35 

0.96 

2.0 

0.86 

1.14 

0.73  (0.55,0.92) 

0.53  (0.31,0.75) 

0.31  (0.12,0.49) 

0.50  (0.28,0.72) 

0.55  (0.36,0.74) 

0.30  (0.10,0.51) 

0.53  (0.32,0.74) 

0.54  (0.32, 0.76) 

a Positiv prediktiv verdi     b Negativ prediktiv verdi     c Likelihood ratio     d Areal under kurven  

e Isometrisk hold ved laterotrusjon til høyre som utløser smerte i venstre ledd     CI = konfidensintervall      n= antall deltagere 

Når det gjelder leddlydtester er det kun tatt med klikkelyd og krepitasjon/skrapelyd ved 

gaping, mens av isometriske tester er det kun tatt med laterotrusjon til kontralateral side. På 

de øvrige testene for leddlyd og isometrisk hold var både sensitivitet og spesifisitet lave med 

verdier under 50 prosent. LR var også lav på disse testene med verdi under 1 på samtlige 

tester. LR verdier på 1 vil si at falske positive er lik de sanne positive, mens ved verdier under 

1 kan det være flere falske positive enn sanne positive. LR viser at testene er for dårlige til å 

kunne avdekke om det er ADDWOR eller ikke (56). Mine statistiske utregninger på de 

enkelte testene er gjennomgående nokså like for høyre og venstre side. 

Når det gjelder smerteprovokasjonstestene, er det smerte utløst i det aktuelle ledd som testes 

som er av interesse og registreres som concordant smerte. Høyre og venstre side kan derfor 

sees på som uavhengig av hverandre og samles til 67 ledd, som testes opp mot MRI. Da 

leddlyd kun registreres for en side av gangen, kan høyre og venstre kjeveledd også for denne 

testen sees på som uavhengige ledd. Resultat av smerteprovokasjonstester og leddlyd i form 

av krepitasjon ved gap for 67 uavhengige ledd er ført opp i tabell 5.8. 
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Tabell 5.8. Testresultat av 67 kjeveledd opp mot MRI diagnostisert ADDWOR. Tabellen 

viser spesifisitet, sensitivitet, PPV
a
, NPV

b
, LR

c
 og AUC

d
 

n = 67  Sensitivitet Spesifisitet PPV
a
 NPV

b
 LR

c
          AUC

d
 (95 % CI) 

Spatel test 

Isometrisk test
e 

Leddprovokasjonstest 

Smerte ved anterior glidning
 

Smerte v/laterotrusjon ipsilateralt 

Smerte v/laterotrusjon kontralat 

Smerte ipsilateralt ved protrusjon  

Smerte ipsilateralt ved traksjon 

Krepitasjonslyd ved gap 

0.72 

0.44 

0.94 

0.33 

0.44 

0.39 

0.44 

0.17 

0.67 

0.78 

0.69 

0.29 

0.63 

0.59 

0.45 

0.70 

0.90 

0.78 

0.54 

0.35 

0.33 

0.25 

0.29 

0.21 

0.30 

0.38 

0.52 

0.88 

0.77 

0.93 

0.72 

0.74 

0.67 

0.75 

0.75 

0.86 

3.27 

1.42 

1.32 

1.22 

1.07 

0.71 

1.47 

1.7 

3.05 

0.72  (0.58,0.86) 

0.59  (0.42,0.75) 

0.57  (0.43,0.71) 

0.46  (0.31,0.61) 

0.50  (0.35,0.66) 

0.42  (0.26,0.57) 

0.52  (0.37,0.68) 

0.54  (0.37,0.70) 

n= antall ledd    a Positiv prediktiv verdi        b Negativ prediktiv verdi        c Likelihood ratio        d Areal under kurven       

e Isometrisk hold ved laterotrusjon til kontralateral side om utløser smerte i ipsilaterale l ledd    CI = konfidensintervall        

 

15 personer rapporterer unilaterale plager i et av leddene. Disse kjeveleddene kan sees på som 

uavhengige. Det vil si de er uavhengige av motsatt sides ledd, når det gjelder alle de kliniske 

testene. Dette medfører at jeg kan analysere de unilaterale alene, som vist i tabell 5.9. 

Tabell 5.9. Testresultat av de 15 med unilaterale plager opp mot MRI diagnostisert ADDWOR. 

Tabellen viser spesifisitet, sensitivitet, PPV
a
, NPV

b
, LR

c
 og AUC

d
 

 n = 15  Sensitivitet Spesifisitet PPVa NPVb LRc          AUCd (95 % CI) 

Spatel test 

Isometrisk teste 

Leddprovokasjonstest 

Smerte ved anterior glidning 

Smerte v/laterotrusjon ipsilateralt 

Smerte v/laterotrusjon kontralat 

Smerte ipsilateralt ved protrusjon  

Krepitasjonslyd ved gap                

Leddbevegelighet 

Nedsatt Laterotrus kontralateralt 

Nedsatt Laterotrus ipsilateralt 

Deviasjon rett ipsilateralt 

Nedsatt Protrusjon 

0.71 

0.57 

1.0 

0.57 

0.43 

0.43 

0.43 

0.57 

1.0 

0.86 

0.57 

1.0 

0.86 

0.88 

0.88 

0.38 

0.63 

0.88 

0.75 

0.75 

0.75 

0.88 

0.88 

0.88 

0.38 

0.25 

0.83 

0.80 

0.58 

0.57 

0.75 

0.60 

0.60 

0.67 

0.88 

0.86 

0.80 

0.58 

0.50 

0.78 

0.70 

1.0 

0.63 

0.64 

0.60 

0.60 

0.67 

1.0 

0.88 

0.70 

1.0 

0.67 

5.92 

4.75 

1.61 

1.54 

3.58 

1.72 

1.72 

2.28 

8.33 

3.91 

4.75 

1.61 

1.15 

0.80  (0.56,1.0) 

0.74  (0.47,1.0) 

0.63  (0.34,0.93) 

0.55  (0.24,0.85) 

0.63  (0.34,0.93) 

0.58 (0.28,0.88) 

0.62 (0.32,0.91) 

 

 

 

 

 

n= antall ledd    a Positiv prediktiv verdi        b Negativ prediktiv verdi        c Likelihood ratio        d Areal under kurven       

e Isometrisk hold ved laterotrusjon til kontralateral side om utløser smerte i ipsilaterale l ledd    CI = konfidensintervall        
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Ved i tillegg å analysere de 52 kjeveleddene til de 26 personene som hadde bilaterale smerter, 

er resultatene av analysen blitt sammenlignet med resultatene på de 15 med unilaterale plager. 

Hovedresultatene for de med bilaterale plager versus unilaterale er at spateltesten og 

krepitasjonslyd ved gap beholder tilnærmet lik sensitivitet og spesifisitet, ved deviasjon rett til 

samme side ved gap øker spesifisiteten til det dobbelte og sensitiviteten reduseres tilsvarende, 

mens øvrige tester har omtrent lik eller lavere sensitivitet og spesifisitet som ved unilaterale 

plager. 

 

5.4 Sensitivitet og spesifisitet for cluster av tester 

Ved å se på flere tester og sammensettingen av disse undersøker jeg muligheten for at 

diagnosen ADDWOR kan stilles mer nøyaktig enn ved kun å se på enkelttestene. Det velges 

ut de av testene på høyre og venstre side, som kommer best ut med hensyn på LR for 

funksjonstester, LR og AUC for provokasjonstester. Spateltest, isometrisk test av 

laterotrusjon til kontralateral side og leddprovokasjonstest er de med høyest LR og AUC av 

provokasjonstestene, mens krepitasjon ved gap, leddbevegelighet, deviasjon rett ipsilateralt og 

bevegelsesutslag ved laterotrusjon til kontralateral side er de med høyest LR av 

funksjonstesten. Resultat av frekvens er ført opp i tabell 5.10 for høyre side.  

Tabell 5.10. Frekvens for cluster av provokasjonstester
a
 og funksjonstester

b
 for de 34 som har 

smerter i høyre kjeveledd inndelt i negativ og positiv MRI diagnostisert ADDWOR 

 

 

n = 34 

         Provokasjonstester
a
 

              Frekvens ( % )                 

Negativ ADDWOR    Positiv ADDWOR 

      n = 26                        n = 8 

            Funksjonstester
b
 

               Frekvens ( % )        

Negativ ADDWOR        Positiv ADDWOR 

      n = 26                        n = 8 

Ingen positiv test / Negativ 

1 positiv test 

2 positive tester 

3 positive tester 

4 positive tester 

    7  ( 26.9)                  1  (12. 5) 

  12  (46.2)                   1  (12.5 ) 

    3  ( 11.5)                  3  (37.5)  

    4  (15.4)                   3  (37.5) 

    7  (26.9)                     0 

  10  (38.5)                    1  (12.5 ) 

    6  (23.1)                    3  (37.5) 

    2   (7.7)                     1  (12.5) 

    1   (3.8)                     3  (37.5)  

a = Provokasjonstester: Spateltest, isometrisk test av laterotrusjon til kontralateral side og leddprovokasjonstester 

b = Funksjonstester: krepitasjon ved gap, leddbevegelighet, deviasjon rett ipsilateralt og bevegelsesutslag ved laterotrusjon til 

kontralateral side.        n = antall deltagere        
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75 prosent av de med positiv ADDWOR tester positivt på to eller flere provokasjonstester, 

mens 73 prosent av de som ikke har positiv ADDWOR tester positivt kun på en eller ingen 

provokasjonstest. 87.5 prosent av de med positiv ADDWOR tester positivt på to eller flere 

funksjonstester og 65 prosent av de som ikke har positiv ADDWOR tester positivt kun på en 

eller ingen funksjonstest. 

 

Tabell 5.11. Testresultat av 34 høyre kjeveledd opp mot MRI diagnostisert ADDWOR på høyre side. 

Tabellen viser spesifisitet, sensitivitet, PPV
a
, NPV

b
 og LR

c
 for cluster av provokasjonstestene 

spateltest, isometrisk test av laterotrusjon til venstre og leddprovokasjonstest 

Cluster av provokasjonstester høyre / n = 34 Sensitivitet Spesifisitet PPV
a
 NPV

b
 LR

c
          

1 eller flere positive tester 

2 eller flere positive tester 

3 positive tester 

0.88 

0.75 

0.38 

0.27 

0.73 

0.85 

0.27 

0.46 

0.43 

0.88 

0.90 

0.81 

1.2 

2.8 

2.0 

a Positiv prediktiv verdi     b Negativ prediktiv verdi     c Likelihood ratio     n= antall deltagere 

 

Cluster av provokasjonstester på høyre side vist i tabell 5.11 viser at når to av tre tester er 

positive får vi en sensitivitet på 75 og spesifisitet på 73 prosent. Positiv prediktiv verdi er på 

46 prosent mens negativ prediktiv verdi er på 90 prosent. LR er på 2.8. Det vil si at det er 2.8 

ganger så stor sannsynlighet for at deltageren har positiv ADDWOR på høyre side om det 

testes positivt på to av tre provokasjonstester.  

 

Tabell 5.12. Testresultat av 34 høyre kjeveledd opp mot MRI diagnostisert ADDWOR på høyre side. 

Tabellen viser spesifisitet, sensitivitet, PPV
a
, NPV

b
 og LR

c
 for cluster av funksjonstestene 

krepitasjonslyd  ved gap, leddbevegelighet, laterotrusjonsmål til venstre og deviasjon rett til høyre side 

Cluster av funksjonstester høyre / n = 34 Sensitivitet Spesifisitet PPV
a
 NPV

b
 LR

c
          

1 eller flere positive tester 

2 eller flere positive tester 

3 eller flere positive tester 

4 positive tester 

1.0 

0.88 

0.50 

0.38 

0.27 

0.65 

0.88 

0.96 

0.30 

0.44 

0.57 

0.75 

1.0 

0.94 

0.85 

0.83 

1.37 

2.51 

4.17 

9.50 

a Positiv prediktiv verdi     b Negativ prediktiv verdi     c Likelihood ratio        n= antall deltagere 
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Cluster av funksjonstester på høyre side vist i tabell 5.12 viser at når tre av fire tester er 

positive vil sensitivitet og spesifisitet være på henholdsvis 50 og 88 prosent, mens PPV og 

NPV vil være på henholdsvis 57 og 85 prosent. LR er da på 4.17, som tilsier at det er 4.17 

ganger så stor sannsynlighet for at deltageren har positiv ADDWOR på høyre side om det 

testes positivt på tre av fire funksjonstester. 

Det var omtrent samme mønster i resultatene for venstre side som for høyre side. LR for 

provokasjonstestene på venstre side var på 1.88 og lavere enn LR på høyre som var på 2.88, 

mens LR for funksjonstestene var på samme nivå som på høyre side.  

 

 

Cluster av provokasjonstester og leddlydtest for alle 67 ledd 

Ved å se på cluster av provokasjonstester og krepitasjonslyd ved gap der høyre og venstre 

side samles til 67 «uavhengige» ledd, vil det som vist i tabell 5.13. være tre ganger så stor 

sannsynlighet for at det foreligger positiv ADDWOR i aktuelle ledd, når tre eller flere tester 

er positive. 

 

Tabell 5.13. Testresultat av 67 kjeveledd  (34 høyre og 33 venstre) opp mot MRI diagnostisert 

ADDWOR. Tabellen viser spesifisitet, sensitivitet, PPV
a
, NPV

b
 og LR

c
 for cluster av spateltest, 

isometrisk test av laterotrusjon til motsatt side, leddprovokasjon og krepitasjonslyd ved gap 

n = 67 Sensitivitet Spesifisitet PPV
a
 NPV

b
 LR

c
          

2 eller flere positive tester 

3 eller flere positive tester 

4 positive tester 

0.83 

0.67 

0.28 

0.57 

0.78 

0.96 

0.42 

0.52 

0.71 

0.90 

0.86 

0.78 

1.93 

3.05 

7 

a Positiv prediktiv verdi     b Negativ prediktiv verdi     c Likelihood ratio        n= antall deltagere 
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6 Diskusjon av resultater 

Hensikten med denne studien er å se hvor sensitive og spesifikke kliniske tester brukt ved 

undersøkelse av pasienter med temporomandibular disorders (TMD) er til å fange opp 

blokkert kjeveledd (ADDWOR). Testene er validert opp mot MRI som gullstandard. 

Hovedresultatene fra denne studien er at enkelttestene i varierende grad viser hvor gode de er 

til å avdekke et blokkert kjeveledd. Spateltesten var klart best med høyest score på både 

sensitivitet og spesifisitet. Spateltesten viste på alle måter den ble testet på, at den er god til å 

avdekke hvorvidt det foreligger positiv eller negativ ADDWOR. Ved cluster av 

provokasjonstester økte både sensitiviteten og spesifisiteten, når to av tre tester var positive. 

Ved cluster av funksjonstester økte sensitiviteten, når tre av fire tester var positive. 

Ved planlegging av studien ble det valgt å benytte et relativt stort antall kliniske tester, som er 

i tråd med vanlig klinisk praksis (53). 

6.1 De enkelte testene 

Både klinisk undersøkelse og diagnostisering av kjeveleddsdysfunksjon er utfordrende, da det 

ikke foreligger konsensus for hvordan dette utføres i klinikken og hvilke variabler som skal 

inkluderes for å kunne hevde med stor sannsynlighet at det foreligger ADDWOR (22). En 

annen utfordring er at de to kjeveleddene til sammen må ses på som én funksjonell enhet og 

ikke som to isolerte ledd (17). Denne «koblingen» av høyre og venstre side medfører at 

funksjonstesting av det ene kjeveleddet ikke nødvendigvis kan være uavhengige av det som 

skjer i det andre leddet. En ADDWOR i et av kjeveleddene kan, i tillegg til å påvirke affisert 

ledd, også påvirke det motsatte leddets funksjon. Påvirkningen den enkelte test har på den 

aktuelle tilstanden i leddet eller omkringliggende muskulatur og vev er også en utfordring. 

Det er mulig at samme testprosedyre utført i en annen rekkefølge ville gitt andre resultat i 

denne kjeveleddstudien. 

Resultater av testene viser gjennomgående nokså lik sensitivitet og spesifisitet på høyre og 

venstre side. Ulikhetene kan sees blant annet ved forskjell i test av laterotrusjonsbevegelse til 

kontralateral side der sensitiviteten er nokså lik med 0.75 på høyre og 0.70 på venstre, mens 

spesifisiteten avviker mer med verdier på 0.48 på venstre og 0.85 på høyre. Ved å se på 

ensidighet versus tosidighet gjennom test av laterotrusjonsbevegelse til motsatt side sees at de 
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15 med unilaterale plager har høye verdier for sensitivitet og spesifisitet på henholdsvis 0.86 

og 0.88. De 26 deltagerne med bilaterale plager, der 52 ledd er inkludert, har derimot lavere 

resultat på henholdsvis 0.55 og 0.56. En mulig forklaring på de lave resultatene for de 

bilaterale leddene er at ulike tilstander i det ene leddet kan påvirke motsatt sides ledd for så å 

påvirke resultater ved funksjonstesting (17). 

Spateltesten, isometrisk laterotrusjon til kontralateral side og leddprovokasjonstesten er de av 

provokasjonstestene som kommer best ut av studien. «Krepitasjon ved gap», 

leddbevegelighet, deviasjon rett ipsilateralt og nedsatt laterotrusjon til kontralateral side viser 

seg best av funksjonstestene. Disse provokasjons– og funksjonstestene viser både høyere 

sensitivitet og spesifisitet og bedre negativ prediktiv verdi enn øvrige provokasjons– og 

funksjonstester. Det betyr at når disse testene er negative er det lite sannsynlig at deltagerne 

har et blokkert ledd der leddskiven ligger låst foran (ADDWOR).  

Når det gjelder provokasjonstestene, har jeg valgt å legge cut – off for smerteintensitet på 3 

for å redusere sannsynligheten for falske positive. Mohl (1993) hevder at et lavere nivå for 

sensitivitet og en økning i spesifisiteten hindrer falske positive (69). Falske positive i min 

studie kan ha årsak i andre intraarticulære tilstander enn ADDWOR. Disse tilstandene kan 

være i form av ADDWR, artritter, artroser eller degenerative forandringer, som ikke er 

utelukket ved de utvalgte kliniske testene. Med en cut – off på 3 har jeg endt opp med noen 

falske negative, da smertescore er satt for høyt. Selv om jeg har lagt cut – off verdien for høyt, 

så ser det ut til at deltagere som på bakgrunn av den høye cut – off verdien feilaktig ikke 

diagnostiseres med ADDWOR, har best prognose i et naturlig forløp. Dette gjelder for de av 

deltagerne som har hatt kjeveleddplager i mer enn ti år og hvor smertene har avtatt med årene. 

Denne reduksjonen i smerte er i tråd med det Kurita (1998) hevder er et naturlig forløp av 

symptomatisk ADDWOR (31). Det blir, på bakgrunn av det naturlige forløpet av 

smertereduksjon ved ADDWOR, mindre viktig i klinisk praksis å fange opp de falske 

negative. Det blir i tillegg mer formålstjenlig i klinikken med et lavere nivå for sensitivitet og 

økt spesifisitet for å hindre falske positive. Et høyere nivå for sensitivitet kan føre til 

overbehandling av alle som ender opp som falske positive. 

Spateltesten skiller seg mest ut av provokasjonstestene ved at den har høyest verdi uansett på 

hvilken måte den er testet på. Den scorer høyt med hensyn på både sensitivitet, spesifisitet og 

likelihood ratio (LR). Med LR på henholdsvis 3.32 og 3.08 for høyre og venstre side, 

sensitivitet på henholdsvis 0.63 og 0.80 og spesifisitet på henholdsvis 0.81 og 0.74, som 
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regnes som høye verder, kan spateltesten egne seg godt som diagnosetest. I tillegg med et 

areal under kurven på over 70 prosent på begge sider kan spateltesten ut fra Hosmer og 

Lemeshows (1989) inndeling
11

 diskriminere akseptabelt mellom de som har positiv eller 

negativ ADDWOR (70).  

Smerte utløst ved de ulike bevegelsene gap, protrusjon og laterotrusjon til hver side scorer 

lavt på sensitivitet og spesifisitet og diskriminerer ikke mellom positiv og negativ ADDWOR. 

Isometrisk test ved laterotrusjon til motsatt side scorer bedre på sensitivitet og spesifisitet enn 

smerte utløst ved bevegelse, men diskriminerer under det akseptable mellom positiv og 

negativ ADDWOR (70). Leddprovokasjonstesten via øregangene skiller seg ut. Den scorer 

høyere på sensitivitet og lavere på spesifisitet enn de andre testene. Testen får med seg 

samtlige som har fått påvist ADDWOR på MRI, men den får også med seg mange med 

ADDWR. Det vil si at den er svært god til å skille mellom intra – og ekstraarticulære smerter, 

men ikke hvilken intraarticulær tilstand som fremprovoserer smerten. Dersom jeg hadde valgt 

en høyere cut – off verdi for denne testen, ville resultatene blitt annerledes; sensitiviteten ville 

antagelig blitt lavere og spesifisiteten økt. Denne testen innebærer i tillegg usikkerhet 

forbundet med presisjonsnivået for palpasjon og mulighet for at denne usikkerheten har 

påvirket resultatet.  

Når det gjelder funksjonstestene skiller leddlydtesten «krepitasjon ved gap» seg mest ut. 

Dworkin (1990) beskriver i en studie at test av leddlyd med stetoskop viser god enighet ved 

test av gaping utført av erfarne klinikere med kappa verdi på   = 0.62. (64). I følge Dworkin 

(1990) er leddlyd ofte hørbar både for pasient og den som undersøker, men kan også være 

kamuflert og svak. Videre mener han at bruk av stetoskop øker muligheten for å registrere 

leddlyd (64). Test av leddlyd ved protrusjon og laterotrusjon utført av erfarne klinikere viser 

lavere kappaverdier enn ved gaping (64) og tilsier at det er vanskeligere å fange opp lyden. 

Min kjeveleddstudie har lave verdier for sensibilitet og spesifisitet for leddlydtestene bortsett 

fra krepitasjon ved gap. Resultatene innebærer usikkerhet, da de avhenger av hvor god hørsel 

testeren har og hvor godt stetoskopet fanger opp lyd. Krepitasjon ved gap viser imidlertid i 

min studie å være en god indikator for at leddskiven kan ligge ventralt med sensitivitet og 

spesifisitet på henholdsvis 0.75 og 0.77 for høyre kjeveledd og 0.60 og 0.78 for venstre. 

                                                 
11

 Ingen diskriminering                    AUC = 0.5                            

Akseptabel diskriminering     0.7 ≤  AUC <  0.8   

Utmerket diskriminering       0.8 ≤  AUC  <  0.9   

Enestående diskriminering              AUC  ≥  0.9 
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Ved deviasjon rett ipsilateralt ved gaping for unilaterale ledd er sensitiviteten perfekt på 100 

prosent, mens spesifisiteten er svak på 38 prosent. De falske positive kan være deltagere med 

stram muskulatur på ipsilateral side, som også kan bidra til deviasjon ipsilateralt ved gap. For 

de bilaterale er sensitiviteten svak på 36 prosent, mens spesifisiteten er akseptabel på 73 

prosent. Dette bekrefter Bermejo – Fenoll (2010) sin teori om at ved utførelse av 

funksjonstester må det tas hensyn til hvorvidt pasienter har symptomer i form av smerte og 

nedsatt funksjon i det motsatte leddet som testes (17). Klinisk erfaring tilsier i tillegg at 

deviasjonstesten har stor variabilitet, det vil si liten test – retest reliabilitet. Det kunne derfor 

vært gjort flere gjentagelser for å oppnå sikrere resultat ved deviasjonstesten.  

Resultater av leddbevegelighetstesten viser relativt høye verdier for både sensitivitet og 

spesifisitet. Ettersom studier viser at palpasjon av bevegelighet utført av fysioterapeuter har 

varierende resultat og at kliniske tester svinger (62), ville flere gjentagelser av 

bevegelighetstesting antagelig gitt mer reliable resultater. 

Av bevegelsestestene gaping, protrusjon og laterotrusjon til hver side, er det laterotrusjon til 

motsatt side som viser høyest sensitivitet og spesifisitet på henholdsvis 0.75 og 0.85 ved test 

av høyre kjeveledd. Tilsvarende test på venstre side gir noe lavere responser. Denne 

sideforskjellen ville sannsynligvis blitt utjevnet ved et større utvalg (52). Måleinstrumentene 

kan være en feilkilde og kan ha påvirket resultatet. Det kreves at instrumenter som for 

eksempel skyvelære brukt i kjevestudien er kalibrert for å unngå bias (64). Avlesing på linjal 

kan bidra til skjevheter i resultatene på grunn av undersøkerens unøyaktighet. 

De translatoriske testene scorer lavt på sensitivitet. Solberg (2002) beskriver at det ved test av 

anterior glidning av kjeveledd normalt skal være fast end – feel, mens det ved positiv 

ADDWOR skat være hard end – feel (54). Ingen av deltagerne i min studie fikk imidlertid 

påvist hard end – feel på tross av positiv MRI diagnostisert ADDWOR. Bevegelsen stoppet 

på grunn av smerte hos halvparten av deltagerne med positiv ADDWOR slik at stoppfølelsen 

ikke kunne evalueres. Smerten blir her en feilkilde som har påvirket resultatene. En studie 

utført av Lobezzo – Scholte et al (1993) fant i tillegg at leddspilltester var av liten betydning 

for å skille mellom undergrupper av intraarticulære tilstander (71). Dette underbygger min 

konklusjon om at anterior glidetest hverken som enkelttest eller som et ledd i et cluster egnes 

til å avdekke om det foreligger ADDWOR. 
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6.2 Cluster av tester 

Sensitivitet og spesifisitet øker når to av tre provokasjonstester er positive og tre av fire 

funksjonstester er positive. Dette indikerer at diagnosen kan bli sikrere ved å bruke flere tester 

enn å se på enkelttestene alene. Et cluster av smerteprovokasjonstester samt leddlydtesten 

«krepitasjon ved gap» for alle 67 ledd gir drøye 3 ganger så stor sannsynlighet for at det 

foreligger en positiv ADDWOR enn at det ikke gjør det, når tre eller flere tester er positive.  

I denne studien er det sett på clustere av funksjonstester og provokasjonstester. Det er valgt å 

se på disse clusterne hver for seg, da en adskillelse av funksjon og provokasjon er i tråd med 

klinisk fysioterapi praksis (54). Ved å dele i to clustere på denne måten kan jeg risikere å få 

JA på det ene clusteret og NEI på det andre. Jeg får da mulighet til å sammenligne funksjons– 

og provokasjonstestene og dermed kunne forstå diagnosen bedre. Det kunne likevel vært 

interessant å se på et cluster av både funksjons– og provokasjonstestene samlet. Dette kan gi 

et sterkere datasett og kanskje være enda mer presist enn å se på clustere adskilt. I en 

fremtidig studie vil det være interessant å undersøke ett cluster av sammensettingen av 

funksjonstestene og provokasjonstestene for å se om sensitivitet og spesifisiteten ville øke 

ytterligere. 

Jeg har forkastet flere tester som enkelttester, men tatt testene med i cluster av funksjonstester 

og provokasjonstester. Dette har medført at jeg har fått økt sensitivitet og spesifisitet. Laslett 

(1994) mener på sin side at det er en svakhet at et cluster kan vise seg å score høyt på 

sensitivitet og spesifisitet, mens enkelttestene ikke gjør det (72). Det at jeg har delt inn i to 

type clustere og skilt to typer fenomener, der begge clusterne kommer godt ut på tross av at 

enkelttestene var svake, er heller en styrke enn en svakhet i denne kjeveleddstudien og gir 

mulighet for å forstå diagnosen ADDWOR bedre. 
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7 Diskusjon av materiale og metode 

Gjennomføring av kliniske undersøkelser inneholder elementer av subjektive vurdering både 

for pasient og undersøker. Resultatene i kjeveleddstudien kan være påvirket av tre faktorer; 

deltagerne i utvalget, selve testene samt den som undersøker. Valg av gullstandard påvirker 

også validiteten. 

7.1 Utvalget 

Deltagerne ble inkludert dersom de hadde nedsatt gapeevne og smerte i et eller begge 

kjeveledd / kjeveleddregionen. Tre av deltagerne hadde imidlertid forandret gapeevnen fra de 

ble inkludert i studien til de skulle få utført MRI og hovedundersøkelse. Gapeevnen kan ha 

blitt forandret ved at leddskiven i det aktuelle leddet har klikket tilbake på plass fra blokkert 

stilling. Forandringen kan så ha påvirket funksjonen, da disse deltagerne hadde positiv 

ADDWR med varierende gapeevne.  

Valg av inklusjons– og eksklusjonskriterier er vesentlig for å få en mest mulig homogen 

gruppe inkludert i studien (56). 12 deltagere ble ekskludert fra studien, da de kun tilfredsstilte 

inklusjonskriteriet om smerte, men ikke kriteriet om nedsatt gapeevne. Tre deltagere ble 

ekskludert da de på forhånd hadde fått påvist artrose eller artritt. Det er ikke tatt høyde for at 

de som ble inkludert også kunne ha artritt eller artrose i kjeveleddene uten å vite om det. Flere 

av de inkluderte deltagerne har fått påvist artrose i etterkant av undersøkelsen. Artrosen kan 

ha påvirket resultatet på testene ved at deltageren kan ha fått avvergestilling av kjeven på 

grunn av smerte utløst ved bevegelse. Dette kan ha blitt feiltolket som avvergestilling på 

grunn av leddskiveproblematikk (6).  

Smertescore ved undersøkelsen var lavere enn den maksimale smerte deltagerne hadde hatt i 

eller omkring kjeveleddene. I tillegg var smerteintensiteten ved undersøkelsen svært 

varierende for deltagerne. Dersom undersøkelsen var utført i et annet tidsrom, men med 

samme utvalg ville resultatene muligens vært annerledes. Et annet utvalg kunne også påvirket 

utfallet. VAS er brukt for å angi smerteintensitet på testdagen og den verste smerten 

deltageren har hatt på grunn av TMD. VAS er testet og funnet å være både et valid og 

reliabelt instrument for test av smerte (73, 74). Maksimalt opplevde smerteintensitet er 

imidlertid retrospektiv og viser seg mindre reliabel enn opplevd smerte i øyeblikket (74). I 
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tillegg viser studier at kognitiv funksjon påvirker selvopplevd smerte og hvordan vi vurderer 

smerteopplevelsen bakover i tid (74). Evnen til å huske smerte langt tilbake i tid kan være en 

utfordring i dette studiematerialet, da noen av deltagerne har vært utsatt for nakkesleng med 

ledsagende kognitive plager i form av redusert hukommelse (75).  

Datamaterialet er fra 37 kvinner og 4 menn. Det gir et tilnærmet forhold på 9 : 1, som er i 

overensstemmelse med Helsedirektoratets og Paesanis inndeling av kvinner og menn, når det 

gjelder diskusproblematikk (9, 34). Utvalget kan derfor anses å være representativt for 

gruppen av TMD pasienter med nedsatt gapeevne og som oppsøker hjelp. Aktivitetene som 

begrenser deltagerne mest i denne studien er det å tygge hard mat, gjespe og gape høyt eller 

lenge. Disse aktivitetsbegrensningene er i overensstemmelse med egen erfaring fra klinikken. 

Nakkesmerter, hodepine, svimmelhet og øresus er tilleggsplager rapportert i klinikken og i 

litteraturen (24). Ut fra dette kan utvalget sies å være representativ for TMD gruppen generelt. 

7.2 Testene og testprosedyre 

I denne oppgaven presenteres 12 ulike tester for smerteprovokasjon og funksjon. Jeg har ikke 

funnet studier som har undersøkt validitet for disse testene eller cluster av dem tidligere.  

Innen fysioterapi og manuellterapi er det imidlertid dokumentasjon på at kliniske tester av 

andre tilstander i muskel – skjelettsystemet enn TMD har tilfredsstillende reliabilitet, og kan 

skåre høyt ved fastsettelse av diagnose (65, 72, 76-78), og at testene alene kan være nok til å 

stille diagnose. Det er også gjennomført studier som forteller om testers validitet (79, 80). Det 

viste seg at alle testene var svært spesifikke, mens sensitiviteten var lav. Konklusjonen var 

likevel at disse testene er verdifulle ved kliniske undersøkelser (81). Dokumentasjonen gjelder 

provokasjons– og funksjonstester på iliosacralledd, «low back pain», undersøkelse av nakke, 

labriumskade i skulderen og mistanke om rotkompresjon i nakken. 

I denne kjeveleddstudien er det skilt mellom provokasjonstester og funksjonstester. NPRS er 

brukt på samtlige provokasjonstester. Studier har vist at NPRS har bedre reliabilitet og er 

lettere å forstå enn VAS (74) samtidig som NPRS er mer responsiv enn VAS (82). Det var 

derfor mer hensiktsmessig å bruke NPRS på de kliniske testene, da den kunne besvares 

muntlig og var praktisk å gjennomføre.  
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Fenomener som smerte og funksjon er relevante mål i klinisk praksis og i forskning. 

Imidlertid ligger disse fenomenene ikke til rette for objektive målinger ettersom hverken 

smerte eller funksjon er direkte observerbare (83). Smerte er en subjektiv opplevelse som kan 

beskrives og oppleves ulikt fra person til person (38). Nielsen (2008) hevder at det er stor 

smertevariasjon ved samme lidelse og at variasjonen kan ha en genetisk årsak (84). De 

individuelle forskjellene i smerterapporteringen kan i denne studien som i andre studier være 

et problem, da deltagere med positivt diagnostisert ADDWOR rapporterer svært ulikt på 

smerteskalaen. Hvorvidt det er smerten eller den begrensede åpningen av kjeven med 

påfølgende aktivitetsbegrensninger som er det største problemet for disse TMD pasientene, 

sier kjeveleddstudien intet om. Deltagerne forteller imidlertid om et smertebilde som varierer 

fra dag til dag avhengig av hvilke aktiviteter den enkelte har vært utsatt for. Et besøk hos 

tannlegen med munnen i gapeposisjon over lengre tid, gape over høye ting, tygge hard mat, en 

kraftig gjesp eller de har ligget litt feil i løpet av natten med økt trykk på et av kjeveleddene 

kan øke smertebildet. Turner og Dworkin fant også at psykologisk ubalanse er prevalent blant 

TMD pasienter (85). De hevder videre at økt stress og psykisk belastning kan fremprovosere 

smerte i TMJ og at fravær av dette kan dempe smerten. Forventning, engstelse og tidligere 

smerteerfaring kan også påvirke (86). Smerteintensiteten på undersøkelsesdagen var 

imidlertid langt lavere enn den verste smerten deltagerne i kjeveleddstudien gjennomsnittlig 

hadde opplevd. I tillegg ga flere deltagere uttrykk for at de hadde en god dag på selve 

undersøkelsesdagen. Denne smertevariasjonen kan tyde på at utfallet av undersøkelsen kunne 

vært annerledes på et annet tidspunkt.  

Provokasjonstester har til hensikt å reprodusere aktuell smerte for så å bestemme hvor 

smerten kommer fra (54). Svakheter ved provokasjonstestene er at de er subjektive og at det 

er vanskelig for undersøker å ha kontroll på hvor stor kraft deltageren bruker. Den subjektive 

vurderingen hvor deltagerne skulle svare JA eller NEI, når de kun opplevde ubehag ved den 

enkelte provokasjonstest kan ha gitt rom for redusert pålitelighet av hver provokasjonstest. 

Deltagers redsel for at testen utløser smerte kan gi et feilaktig svar på hvor god den enkelte 

test er til å identifisere de med og uten ADDWOR. Det er da viktig med god kommunikasjon 

og trygge deltageren i forkant av hver test. En mulig feilkilde kan være at selve utførelsen av 

testene blir «feil», og dermed fungerer ikke testen etter hensikten. Dette kan igjen resultere i 

lavere smertescore enn om testen var utført riktig. Undersøkeren kan da risikere ikke å fange 

opp de som egentlig har positiv ADDWOR. I tillegg vil den kraften undersøkeren påfører 

deltager også kunne påvirke resultatet ved at det utøves for stor eller for liten kraft, slik at det 
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også her kan ende opp med falske positive eller falske negative og gi for høy eller lav 

sensitivitet og spesifisitet.  

Spateltesten viser imidlertid høy sensitivitet på tross av at 88 prosent av deltagerne har 

problemer med å tygge hard mat. Deltagerne er vant med å tygge for å kunne spise, det er en 

kjent aktivitet for dem og de vet av erfaring at det å bite på noe hardt, for eksempel på en 

spatel, kan være en potensiell smerteutløser. På tross av denne erfaringen gjennomfører de 

testen og scorer høyt på sensitivitet. Hva er det ved spateltesten versus de andre 

provokasjonstestene, som gjør at denne testen skiller seg ut og er så mye bedre? Dersom 

aktiviteten ikke hadde vært kjent for deltagerne og de ikke forventet smerte, ville smertescore 

på NPRS muligens vært høyere. Det ville derfor vært interessant å sammenligne tygge 

aktiviteten med en annen type kjent aktivitet, som også utløser en kjent smerte for så å se 

hvordan aktiviteten påvirker smertescore. Det kunne også vært interessant å vite hvilken side 

som er deltagernes vanligste tyggeside. Jeg har imidlertid med hensikt utelatt å registrere 

hvilken side deltageren normalt tygger på for å unngå forforståelse og forutinntatthet. Å ikke 

vite hvilken side deltageren normalt tygger på kan sees på som en svakhet i klinisk 

sammenheng, men i denne studien er utelatelsen om informasjon om tyggeside gjort med 

hensikt for å sikre blinding. Blindingen er en styrke til studien.  

Sett i lys av litteratur på området viser det seg at manglende standardisering for anvendt kraft 

og tid ved provokasjonstester har betydning for reproduserbarheten (87, 88). 

Leddprovokasjon via øregangene vil være avhengig av trykket som blir gitt av undersøkeren. 

Det forutsettes at trykket er likt for hver gang. Kraften er i denne studien forsøkt holdt på 

inntil et to kilos trykk og ikke vare mer enn i to sekunder. Dette er basert på egen erfaring 

gjennom tretti år med opplæring i bruk av digital vekt for å se hvor stort trykk jeg utfører ved 

forskjellige typer provokasjonstester. Da det parallelt i studien ble utført en inter – 

reliabilitetstest kan smerte utløst i den første undersøkelsen påvirke resultatene i den andre 

undersøkelsen. Smerteintensitet på provokasjon testet med spatel viste imidlertid god til 

meget god enighet, som kan tilsi at tidligere undersøkelse ikke påvirket resultatet 

nevneverdig. 

Standardisering av testene, testprosedyren, blinding av diagnose og billeddiagnostiske funn 

samt undersøkerens erfaring bidrar til å styrke studien, mens variasjon hos den som blir 

undersøkt både med hensyn på smerte og funksjon vil kunne bidra til å svekke studien.  
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7.3 Betydning av undersøker 

Undersøkerens kliniske ferdigheter vil innvirke på hvordan og hvor nøyaktig testene 

gjennomføres og innvirke på hvorvidt undersøkelsesmetodene er beheftet med bias. Da 

undersøkeren har lang og omfattende erfaring med undersøkelse og behandling av pasienter 

med kjeveleddsdysfunksjon har denne spesialkompetansen vært viktig for resultatet. Ulike 

bias ved undersøkeren som forutinntatthet og kjennskap til utfall fra lignende pasienter kan ha 

forstyrret. Det at undersøker var blindet for diagnose og billeddiagnostiske funn styrker 

studien. Undersøkeren var også blindet for deltagernes sykehistorie, biopsykososiale forhold 

og øvrige diagnose med unntak av tre deltagere. Dersom den som tester kjenner til hvilke 

punkt som er ømme vil det kunne påvirke hastighet og trykket som gis (89). Testeren kjente 

til tre av deltagerne som tidligere pasienter, men ikke til deres smerter i og rundt kjeveledd 

ved testdagen. Testeren kan likevel ha blitt påvirket av forforståelse vedrørende deltagernes 

øvrige smertebilde og bidratt ubevisst til å gradere smerten opp eller ned. En studie viser at 

testerens kunnskap og forventning om målepunktenes karakteristika også kan influere på 

resultatene (89). Van der Wurff (2000) viser til at intratester – reliabilitet er høyere enn 

intertester – reliabilitet (57). Han viser samtidig til at dette representerer en fare for at 

eventuelle svakheter og feil i utførelsen blir gjennomgående i hele datamaterialet. Dersom 

min måte å undersøke på i utgangspunktet er feil og jeg har fortsatt med samme feilen 

gjennom hele studien, vil det ha påvirket resultatet i feil retning. Som nevnt ble det utført en 

inter – reliabilitetstest parallelt i studien. Resultat av dette vil i fremtiden kunne fortelle om de 

enkelte testenes reliabilitet. 

Som forsker inntar jeg et annet perspektiv enn jeg normalt gjør i en fysioterapiundersøkelse. 

Jeg forsøker som forsker å være nøytral og objektiv og søker etter svar i form av tall eller 

kategoriske verdier, som er et helt annet fokus enn den helhetlige undersøkelsen jeg normalt 

utfører som terapeut der jeg i tillegg til kvantitative responser også er interessert i 

psykososiale forhold og pasientens egen opplevelse av sin situasjon og plager. I studien var 

det viktig å kommunisere dette «rollebyttet» i forkant av undersøkelsen for å trygge 

deltageren og unngå at hun eller han følte seg avvist. Selv opplevde jeg det uvant å skulle 

være opptatt av å få svar på spørsmålene mine i form av tallverdier og JA/NEI svar fremfor å 

bruke tid til å lytte til deltagernes historie.  
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Boynton påpeker viktigheten av korrekt informasjon, klare spørsmål og tilrettelegging for å 

unngå skjevheter (bias) i målingene (90, 91). Bias kan i denne undersøkelsen være at den 

enkelte deltager følte seg forpliktet til å gi «gode» svar, der det «gode» svaret avhenger av 

deltagerens forforståelse av hva som er et «godt» svar. Deltagerens evne og vilje til å gi 

reliabel respons på de ulike testene vil variere med hvem det er som blir undersøkt. Hvorvidt 

deltageren har et ønske om å gi «gode» svar og tilfredsstille undersøkeren eller hvorvidt 

deltagerens hovedfokus er på seg selv med ønske om å få mest mulig oppmerksomhet rundt 

egen smertesituasjon og funksjonssvikt eller ikke, vil kunne påvirke responsen. Da deltagerne 

var uvitende om hvilken betydning deres svar hadde for validering av de kliniske testene, 

antas det at «eager to please» ikke spiller stor rolle i denne studien.  

 

7.4 Valg av gullstandard – MRI  

Valg av gullstandard vil påvirke validiteten. Concurrent kriterie validitet ble brukt for å 

sammenligne de kliniske testene opp mot MRI. MRI regnes som et valid instrument for å 

identifisere leddskivens stilling i leddet. MRI er heller ikke 100 prosent sikker, selv om det 

regnes som dagens «gullstandard». Artroskopi regnes som en bedre gullstandard enn MRI, 

men var urealistisk å få til i denne studien og innebærer større risiko for deltagerne da den er 

invasiv (13). Computertomografi kunne vært et godt supplement for å si noe om eventuell 

degenerativ forandring i benvev, men ville være for omfattende som tilleggsundersøkelse i 

denne studien.  

Den valgte gullstandarden påvirkes av to forhold – hvordan bildene tas og hvordan de tolkes 

(50, 58). Standard retningslinjer er fulgt ved bildetaging og en meget erfaren spesialist på 

tolkning av MR bilder av kjeve har vurdert bildene. Dette styrker studien. Det at bildene er 

vurdert av en ekspert medfører antagelig en mer ensartet tolkning i denne studien enn hva det 

vil være i praksis. Dette er i tråd med litteratur som viser at inter – reliabilitetstest er fra 

moderat til god ved MRI tolkning av leddskivens posisjon og god for den spesifikke 

diagnosen ADDWOR (59, 92). Takano et al (2004) viser at test av intra – reliabilitet er bedre 

enn inter – reliabilitet, når det gjelder MRI ved TMD (59, 92).  

Paesani (2010) skriver at MRI er et verktøy som hjelper oss til å stille en diagnose, men som 

ikke må gå på bekostning av eller byttes ut med gode anamneseopptak og klinisk 
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undersøkelse (34). Han mener at det blir uriktig å tenke at en feilplassert leddskive er årsak til 

all smerte i og rundt kjeveledd samtidig som han presiserer viktigheten av at det også finnes 

ADDWOR blant symptomfrie personer (34). Det at ADDWOR finnes i normalbefolkningen 

uten symptom, gjør at det kan stilles spørsmålstegn ved hva som er normal posisjon for 

leddskiven. Imidlertid er ADDWOR i denne studien relatert til nedsatt gapeevne og smerte i 

aktuelle ledd og kan derfor sees på som en unormal tilstand.  

7.5 Ekstern validitet 

Ekstern validitet handler om i hvor stor grad resultatene i en studie lar seg generalisere (56). 

Forutsetningen for å kunne generalisere er at utvalget er representativt. Det innebærer hvor 

stor sannsynlighet det er at resultatene av undersøkelsen av de 41 deltagerne også gjelder for 

hele gruppen av TMD pasienter. På bakgrunn av at populasjonen som har TMD i Norge er 

såpass liten, tenkes at utvalget på 41 personer er en stor nok andel til å representere gruppen 

ganske godt. Det er imidlertid en svakhet at andelen med positivt MRI diagnostisert 

ADDWOR i studien utgjør en liten del av hele utvalget. Er utvalget større enn hundre kan 

resultatet generaliseres, mener Laake (83). Jo større utvalg jo bedre. Cosmins checklist (2010) 

viser imidlertid til at et utvalg mellom 50 og 99 er «good», mens 41 er «fair», når det gjelder 

validitetsstudier (93). I denne studien er det data fra 41 personer som til sammen har plager i 

67 ledd, så utvalget kan anses etter kriteriene i Cosmins checklist som godt.  

Dataene er basert på en biomedisinsk undersøkelse og er derfor uavhengig av hvor deltagerne 

kommer fra. Selv om jeg har et utvalg der de fleste deltagerne er rekruttert fra Oslo og 

Akershus, er det rimelig å anta at det er hold i dataene utover denne regionen. Det er derfor 

grunn til å anta at resultatene lar seg generaliseres og være gyldige utover 

rekrutteringsgrunnlaget fra Oslo og Akershus. 

Det er viktig å presisere at MRI ikke er hundre prosent sikker. I denne studien er dette 

optimalisert ved at MR bildene er tolket av en radiolog med lang erfaring. For at testene skal 

utføres like nøyaktig og med samme resultat som i denne tverrsnittstudien forutsettes det at 

den som undersøker har tilsvarende erfaring som forfatteren og at MRI tolkes av radiolog med 

samme erfaring som professor Larheim. Forbedring av undersøkelseskompetanse ved 

opplæring vil også kunne påvirke nøyaktighet av fremtidig diagnostisering ved TMD.  
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8 Oppsummering og konklusjon 

Oppsummering: På bakgrunn av mangelfull validering av kliniske tester ved 

kjeveleddsdysfunksjon (TMD), var det i denne tverrsnittstudien ønskelig å se hvor sensitive og 

spesifikke 12 utvalgte kliniske tester er til å fange opp hvorvidt det foreligger et blokkert 

kjeveledd uten tilbakegang (ADDWOR). MRI er brukt som gullstandard. Av enkelttestene 

viser spateltesten seg å være god til å avdekke ADDWOR uavhengig av analysemetode. Test 

av leddlyd i form av krepitasjon («krepitasjon ved gap») viser seg også å være god, mens 

øvrige enkelttester viser seg svake til moderate med hensyn på sensitivitet og spesifisitet. Det 

har vist seg hensiktsmessig i klinikken med én felles cut – off verdi for smerte. Cut – off verdi 

for smerteintensitet på samtlige provokasjonstester er i denne studien satt til 3. I tillegg til 

spateltesten og «krepitasjon ved gap» viser testene leddprovokasjon, isometrisk laterotrusjon 

til kontralateral side, leddbevegelighet, deviasjon rett ipsilateralt og bevegelsesutslag til 

kontralateral side seg godt egnet i cluster, selv om de som enkelttester er mindre egnet.   

Konklusjon: Dersom to av tre provokasjonstester er positive er det nesten 3 ganger så stor 

sannsynlighet for at det foreligger en positiv ADDWOR enn at det ikke gjør det. Når tre av 

fire funksjonstester er positive er sannsynligheten over fire ganger så stor for at det foreligger 

en ADDWOR enn at det ikke gjør det. Ved å se på cluster av testen «krepitasjon ved gap» og 

provokasjonstester for 67 ledd er sannsynligheten for at det foreligger positiv ADDWOR i 

aktuelle ledd tre ganger så stor, når tre eller flere tester er positive. Spateltesten og 

«krepitasjon ved gap» viser seg både å være valide og klinisk relevante alene. Testene er 

enkle å bruke i klinikken, de har relativt få feilkilder og er lite kostnadskrevende 

sammenlignet med MRI. Den interne validiteten i studien har vist seg gyldig. Den eksterne 

validiteten er også god med tanke på at utvalget er godt nok til å kunne generalisere og trekke 

konklusjon fra. 

Ut fra denne studien kan det konkluderes med at MRI mer er et supplement til de kliniske 

testene enn en nødvendighet for å sette i gang med behandling. MRI vil bare kunne bekrefte 

noe som allerede er antatt ved høy grad av sannsynlighet ved de kliniske testene, spesielt ved 

cluster av tester. MRI vil imidlertid kunne avdekke andre forhold i kjeveleddet, som kan være 

av klinisk betydning, men med 20 ukers ventetid på å få utført MRI av kjeveledd i det 

offentlige helsevesenet i Norge tyder resultatene fra denne studien på at en intervensjon kan 

settes i gang uavhengig av billeddiagnostikk.  
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Forkortelser  

ADD: Anterior dislocated discus 

ADDWOR: Anterior dislocated discus without reduction 

ADDWR: Anterior dislocated discus with reduction 

CMD: Craniomandibular disorders 

DD: Dislocated discus 

MRI: Magnetic resonance imaging 

TMD: Temporomandibular disorders 

TMJ: Temporomandibular joint 

2.1: Venstre fortann i overkjeven  

3.1: Venstre fortann i underkjeven 

4.1: Høyre fortann i underkjeven 
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Vedlegg 

Vedlegg 1     Undersøkelse ved kjeveleddsdysfunksjon 

Vedlegg 2     Svar fra Regional Etisk Komite – REK  

Vedlegg 3     Svar fra Norsk Samfunnsvitenskapelige Datatjeneste – NSD  

Vedlegg 4    Informasjon om studien og samtykkeerklæring 
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Vedlegg 1      Undersøkelse ved kjeveleddsdysfunksjon 

 

IDNR  …….........                Undersøkelsesdato …………..        MR dato…………..       

 

Alder:             år      Kjønn:            Kvinne        Mann 

 

Antall års utdannelse etter grunnskole:  år 

 

Arbeidssituasjon:  Kryss av i den rubrikken som passer for din situasjon 

Student 100% arbeid 50 - 100%  < 50% Ufør Arbeidsledig Pensjonist Annet 

        

    

Varighet av kjeveleddsplagene:                       år 

 

Hvor har du vondt? : Kryss av det som passer for dine plager i rubrikken under 

 JA NEI 

Høyre kjeveledd   

Venstre kjeveledd   

 

 

Dersom du bruker du tilpasset skinne, vennligst kryss av i rubrikken nedenfor 

 JA NEI Overkjeve Underkjeve Timer 

pr natt 

Timer 

pr dag 

Kommentar 

Stabiliserende 

Skinne 

       

Bittregulerende 

Skinne 

       

NTI 

Skinne 

       

Alternativ 

Skinne 
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            IDNR: ……..         

Oversikt over demografiske og kliniske bakgrunnsdata  

Uavhengige variabler Definisjon Datatype og målenivå 

Kjønn Kvinne / Mann Kategorisk Dikotom 

Alder Antall år Kontinuerlig Numerisk 

Utdannelse Antall år etter grunnskole Kontinuerlig Numerisk 

Arbeidssituasjon Student / 100% arbeid / 50-99% / <50% 

Ufør / Arbeidsledig / Pensjonist /Annet 

Kategorisk Ordinal 

Varighet av kjeveleddplager Antall år høyre side 

Antall år venstre side 

Kontinuerlig Numerisk 

Kontinuerlig Numerisk 

Smertens lokalisasjon Høyre TMJ (Ja / Nei) 

Venstre TMJ (Ja / Nei) 

Begge (Ja /Nei) 

Kategorisk Dikotom 

Kategorisk Dikotom 

Kategorisk Dikotom 

Smerteintensitet i dag 

Smerteintensitet totalt 

VAS 0-100 (Høyre/Venstre TMJ) 

VAS 0-100 (Høyre/Venstre TMJ) 

Kontinuerlig Numerisk 

Kontinuerlig Numerisk 

Bruk av skinne evt. hvilken 

type skinne 

Ingen / Stabiliserende / Bittregulerende / 

NTI / Annet 

Kategorisk Ordinal 

Når bruker du evt. skinne? 

 

Natt (Ja/ Nei) 

Dag (Ja / Nei) 

Kategorisk Dikotom 

Kategorisk Dikotom 

Hvor bruker du evt. skinne Overkjeve (Ja/Nei) 

Underkjeve (Ja/Nei) 

Kategorisk Dikotom 

Kategorisk Dikotom 

Hvor lenge bruker du evt. 

skinnen? 

Antall timer per natt 

Antall timer per dag 

Kontinuerlig Numerisk  

Kontinuerlig Numerisk  

TMJ - kjeveledd. VAS - Visual Analog Skala 
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Pasientspesifikk Funksjonskala (PSFS)                                     IDNR: ……..         

Beskriv fem (eller tre) viktige aktiviteter som du har problemer med å utføre eller ikke kan 

utføre i det hele tatt på grunn av dine kjeveleddplager.  

Aktivitet Dato Grad 

1   

2   

3   

4   

5   

 

Angi det tallet på skalaen som svarer til hvor vanskelig du synes det er å utføre aktiviteten.  

Grad av vanskelighet: 

   0    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10     

Kan utføre aktiviteten                                                                                          Kan ikke utføre                                       

uten vanskelighet eller                                                                                         aktiviteten 

som før sykdommen 

 

Smerteregistrering. På en skala fra 0 til 100, der 0 er ingen smerte og 100 er verst 

tenkelig smerte, hvordan vil du gradere smerten din i kjeveleddet/leddene i dag? Sett en 

loddrett strek på linjen under: 

      

0 100 

        Ingen smerte       Verst tenkelig smerte 

Hvordan vil du gradere den verst tenkelige smerte du har hatt i kjeveleddet/ leddene? Sett 

en loddrett strek på linjen under: 

      

0 100 

        Ingen smerte       Verst tenkelig smerte 
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                   IDNR:……... 

Kartlegging ved kjeveleddplager 

Hvilke av følgende aktiviteter begrenser kjeveleddplagene deg i å utføre? Kryss av.  

 Nei Ja Kommentar 

Tygge    

Drikke    

Spise hard mat    

Spise myk mat    

Smile    

Le    

Snakke    

Pusse tenner    

Gjespe    

Svelge    

 

 

Kryss av i rubrikken under det som passer for deg. 

 Aldri / sjeldent Månedlig Ukentlig Hver dag Hver natt 

Hvor ofte har du hodepine?      

Hvor ofte har du nakkesmerter?      

Hvor ofte er du svimmel?      

Skjærer eller biter du tenner?      

Presser du tunge mot gane eller tenner?      

Biter du i tunge, kinn eller lepper?      

Tygger du bare på en side?      

Holder du telefon mellom hodet og 

skulder? 

     

Hvor ofte har du øresus?      

Har du hørselsproblemer?      
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        Tester………      IDNR:…….. 

                    UNDERSØKELSESPROSEDYRE 

Kliniske tester 

Test 1 - 4 utføres i sittende stilling 

I sittende stilling sitter deltageren med føttene i gulvet, åpen hoftevinkel, hendene hvilende i 

fanget, ryggen så rett som deltageres fleksibilitet tillater, mens hodet holdes i en posisjon som 

gir et horisontalt blikk.  

 

Test 5 - 13 utføres i liggende stilling 

I liggende stilling ligger deltageren på ryggen med pute under nakken så hodet ligger med 

panne og hake i samme nivå / vater.   

Tester står ved hodeenden av benken bak deltager ved bilateral undersøkelse, mens ved 

unilaterale spesifikke tester står tester på siden av benken med deltagers hode inntil sin 

kropp/mage og undersøker kontralateral side.   

                         

Test 1. Fingertest 

Pasienten gaper. Det registreres hvor mange egne fingre deltager får inn i munnen på høykant.  

2 2,5 3- 3 3+ 3,5 4- 4 4+ 4,5 5 

 

 Målt ved DIP - ledd 

 

Målt ved PIP - ledd 

Antall fingre 

 

  

 

 



80 

 

                   Tester………      IDNR:…….. 

 

Test 2. Deviasjon ved åpne og lukke munn / Kvalitativ bevegelse  

Pasienten utfører en aktiv gape- og lukkebevegelse. Det observeres om det er avvik i 

bevegelse fra midtlinje. Det registreres om det er deviasjon (ja/nei) og om denne går til høyre, 

til venstre eller krysser midtlinjen (både til høyre og venstre i ”sikk-sakk” bevegelse) i løpet 

av bevegelsesfasen. 

 

 Deviasjon uten kryss 

av midtlinjen 

Deviasjon med kryss av 

midtlinjen (Sikk - sakk)  

Kommentar /  

Tegning av bevegelsen 

Åpne 

munn 

/ Gape 

Mot høyre 

Ja: 

Nei: 

Mot venstre 

Ja: 

Nei: 

Ja: 

 

 

Nei: 

 

 

 

 Deviasjon uten kryss 

av midtlinjen 

Deviasjon med kryss av 

midtlinjen (Sikk - sakk)  

Kommentar /  

Tegning av bevegelsen 

Lukke 

munn 

Mot høyre 

Ja: 

Nei: 

Mot venstre 

Ja: 

Nei: 

Ja: 

 

 

Nei: 
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        Tester………        IDNR:……... 

Test 3. Leddbevegelighet 

Bevegelse av caput mandibulae registreres ved at tester holder pekefinger på caput 

mens deltager utfører samtlige aktive bevegelser. Det registreres normal (Ja/Nei) eller 

nedsatt bevegelighet (Ja/Nei) av hvert kjeveledd 

 

Normal bevegelighet:   Hø:                       Ve:   

 

Nedsatt bevegelighet:   Hø:                       Ve:  

 

 

Test 4. Spatel test - Mahans tegn  

Spatelen legges mellom deltagerens jeksler. Tester ber deltager bite hardt sammen. Det 

registreres om det er smerter (ja/nei) og om smerten er concordant (kjenner igjen smerten) 

eller discordant (kjenner ikke igjen smerten). Graden av smerte registreres ved NPRS 

(Numeric Pain Rating Scale)og hvilken side smerten utløses på (Hø/Ve).  

 

Test med spatel høyre side: 

Smerte Concordant Disconcordant NPRS 0-10 Kommentar 

Hø: 

 

Ve: 

    

 

Test med spatel venstre side: 

Smerte Concordant Disconcordant NPRS 0-10 Kommentar 

Hø: 

 

Ve: 
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         Tester………       IDNR:……... 

Test 5. Test av leddlyd med stetoskop 

Gape 

Leddlyd Tidlig i fasen Intermediært Sluttfase Kommentar 

Klikk  

Hø: 

Ve: 

    

Krepitasjon 

Hø: 

Ve: 

    

 

Lukke 

Leddlyd Tidlig i fasen Intermediært Sluttfase Kommentar 

Klikk  

Hø: 

Ve: 

    

Krepitasjon 

Hø: 

Ve: 

    

 

Protrusjon 

Leddlyd Tidlig i fasen Intermediært Sluttfase Kommentar 

Klikk  

Hø: 

Ve: 

    

Krepitasjon 

Hø: 

Ve: 
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         Tester………       IDNR:……... 

Laterusjon til høyre 

Leddlyd Tidlig i fasen Intermediært Sluttfase Kommentar 

Klikk  

Hø: 

Ve: 

    

Krepitasjon 

Hø: 

Ve: 

    

 

Laterusjon til venstre 

Leddlyd Tidlig i fasen Intermediært Sluttfase Kommentar 

Klikk  

Hø: 

Ve: 

    

Krepitasjon 

Hø: 

Ve: 
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                 Tester………       IDNR:……... 

Test 6. Gapetest: Maksimal åpning / gapeevne 

Det registreres hvor stort bevegelsesutslag pasienten har ved å måle med skyvelære mellom 

fortennene og med linjal med fast nullpunkt fra maksimal okklusjon, der det markeres med 

markør på incisiva i underkjeven til maksimal uassistert åpning.  

Bevegelsesutslaget angis i millimeter.  

 

Bevegelsesutslag millimeter Kommentar 

Max utslag med linjal 

 

  

Utslag med skyvelære 

 

  

 

      

Det registreres om det er smerter (ja/nei) og hvilken side det eventuelt er smerte i. Hvis 

pasienten har smerter (ja), registreres det om pasienten kjenner igjen smerten (concordant 

smerte) eller ikke (discordant smerte). Graden av smerte registreres på  Numeric Pain Rating 

Scale (NPRS).  

Smerte Concordant 

 

Disconcordant NPRS 0-10 Kommentar 

Hø: 

 

Ve: 
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           Tester………       IDNR:……... 

Test 7. Protrusjonstest  

Pasienten skyver underkjeven frem til maksimalt underbitt posisjon. Bevegelsesutslaget måles 

med skyvelære eller med linjal med fast nullpunkt. Bevegelsesutslaget angis i millimeter.  

Bevegelsesutslag  Høyre Venstre 

 

Antall millimeter 

  

 

           

Det registreres om det er smerter (ja/nei). Hvis pasienten har smerter (ja), registreres det om 

pasienten kjenner igjen smerten (concordant smerte) eller ikke (discordant smerte). Graden av 

smerte registreres på Numeric Pain Rating Scale (NPRS).  

 

Smerte Concordant 

 

Disconcordant NPRS 0-10 Kommentar 

Hø: 

 

Ve: 
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              Tester………       IDNR:……... 

Test 8. Laterusjonstest mot høyre  

Pasienten beveger underkjeven til høyre. Bevegelsesutslag måles ved skyvelære eller med 

linjal med fast nullpunkt. Bevegelsesutslaget angis i millimeter.  

 

Bevegelsesutslag:                       mm 

 

 

Det registreres hvor og om det er smerte (ja/nei) og om smerten er concordant/discordant. 

Graden av smerte registreres på NPRS.  

Smerte Concordant Disconcordant NPRS 0-10 Kommentar 

Hø: 

 

Ve: 

    

  

Test 9. Laterusjonstest mot venstre 

Pasienten beveger underkjeven til venstre. Bevegelsesutslag måles ved skyvelære eller med 

linjal med fast nullpunkt. Bevegelsesutslaget angis i millimeter.  

 

Bevegelsesutslag:                       mm 

 

 

Det registreres hvor og om det er smerte (ja/nei) og om smerten er concordant/discordant. 

Graden av smerte registreres på NPRS.  

 

Smerte Concordant Disconcordant NPRS Kommentar 

Hø: 

 

Ve: 

    



87 

 

                                                                                    Tester………       IDNR:……... 

Test 10. Isometriske tester av TMJ 

 

Åpne 

Smerte Concordant 

 

Disconcordant NPRS 0-10 Kommentar 

Hø: 

 

Ve: 

    

 

Lukke 

Smerte Concordant 

 

Disconcordant NPRS 0-10 Kommentar 

Hø: 

 

Ve: 

    

 

Protrusjon 

Smerte Concordant 

 

Disconcordant NPRS 0-10 Kommentar 

Hø: 

 

Ve: 

    

 

Retrusjon 

Smerte Concordant 

 

Disconcordant NPRS 0-10 Kommentar 

Hø: 

 

Ve: 
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                                                                         Tester………       IDNR:……... 

 

Laterusjon til høyre 

Smerte Concordant 

 

Disconcordant NPRS 0-10 Kommentar 

Hø: 

 

Ve: 

    

 

Laterusjon til venstre 

Smerte Concordant 

 

Disconcordant NPRS 0-10 Kommentar 

Hø: 

 

Ve: 

    

                                 

 

Test 11. Leddprovokasjonstest 

Palpasjon av kjeveledd via øregangene for å provosere retrodiskalt vev 

Smerte Concordant 

 

Disconcordant NPRS 0-10 Kommentar 

Hø: 

 

Ve: 
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                                      Tester………       IDNR:……...  

Spesifikke leddmobilitetstester 

Ved spesifikke passive tester bruker terapeuten hansker og undersøker kjevens translatoriske 

bevegelser ved å legge tommel på tennene i underkjeven, mens de resterende fingrene holder 

tak om underkjeven utvendig. 

 

Test 12. Anterior glidetest 

Tester et ledd ad gangen, der smerte og hvordan bevegelsen stopper registreres i det leddet en 

tester. Terapeuten utfører testen ved å trekke underkjeven varsomt frem i underbitt posisjon. 

Stoppfølelsen i ytterstilling for et normalt kjeveledd antas å være fast og angis av 

undersøkende terapeut som fast eller som seig stopp.  

 

Stoppfølelse Fast Seig Kommentar 

Hø: 

 

Ve: 

   

 

Det registreres om det er smerter (ja/nei) og om smerten er concordant eller discordant. Grad 

av smerte registreres ved NPRS.  

 

Smerte Concordant Disconcordant NPRS 0-10 Kommentar 

Hø: 

 

Ve: 
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                  Tester………      IDNR:…….. 

 

Test 13. Traksjonstest 

Tester et ledd ad gangen, der leddflatene separeres ved å trekke vinkelrett på 

behandlingsplanet. Smertelette eller smerte registreres i det leddet en tester (Ja/Nei).  

Smertelette Concordant Disconcordant NPRS 0-10 Kommentar 

Hø: 

 

Ve: 

    

 

Smerte Concordant Disconcordant NPRS 0-10 Kommentar 

Hø: 

 

Ve: 

 

    

 

Alternativ kategorisering: 

Traksjon Smertelette Økt smerte Ingen 

forandring 

Kommentar 

Hø: 

 

    

Ve: 
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PALPASJON                   Tester………       IDNR:……...  

 NPRS (0-10) 

 

Muskulær stivhetsgrad 

+             ++           +++ 

Kommentar 

m. temporalis ant 

 

   

m. temporalis post 

 

   

proc. Coronoideus    

m. masseter 

 superficial 

 profundus 

   

m.pterygoideus med 

 

   

m. pterygoideus lat 

 

   

m. digastricus ant    

m. digastricus sup    

m. mylohyoideus 

m. geniohyoid 

m. stylohyoideus 

   

Infrahyoid 

muskulatur 

   

mm. scalenii 

 

   

m.sternocleido - 

mastoideus 

   

m. trapezius sup 

 

   

m. levator scapulae 

 

   

Nakkerosett 
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Vedlegg 2   Svar fra Regional Etisk Komite – REK  
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Vedlegg 3   Svar fra Norsk Samfunnsvitenskapelige Datatjeneste – NSD 
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Vedlegg 4   Informasjon om studien og samtykkeerklæring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informasjon til personer med kjeveleddsplager 

 

 

 

FORSKNINGSPROSJEKT  

” UNDERSØKELSE VED KJEVELEDDSDYSFUNKSJON 

(TMD)”- en metodestudie 
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FORSKNINGSPROSJEKT  

” UNDERSØKELSE VED KJEVELEDDSDYSFUNKSJON 

(TMD)”- en metodestudie 

 

Hans & Olaf fysioterapi A/S søker pasienter med kjeveleddsdysfunksjon til 

forskningsprosjekt med oppstart januar 2012. Prosjektet er et samarbeid med Universitetet i 

Oslo, Medisinsk fakultet Avdeling for Helsefagvitenskap. 

 

Bakgrunn og hensikt 

På bakgrunn av mangelfull diagnostisering og behandlingstilbud for pasienter med 

kjeveleddsdysfunksjon (TMD) i Norge, vil vi gjennomføre en studie, der hensikten vil være å 

undersøke validitet for kliniske tester som benyttes ved undersøkelse av kjeveledd innen 

fysioterapipraksis. Vi ønsker å sammenligne responsen på testene med funn basert på MRI. 

Vi vil også studere hvor godt samsvar det er mellom resultatene på de kliniske undersøkelsene 

gjennomført av to klinikere ved test-retest.  

Deltagere    

   Inklusjonskriterier 

      * Kvinner og menn i alderen 18 - 70 år 

      * Nedsatt gapeevne 

      * Ensidig eller tosidig smerte i eller rundt kjeveledd 

  Eksklusjonskriterier 

    * Artrose eller artritt i et eller begge kjeveledd 

    * Kjent patologi i tenner eller munnhule, som kan gi smerte og nedsatt bevegelse i 

kjeveledd 

 

Hva innebærer studien? 

Den kliniske undersøkelsen for å avdekke strukturell årsak til nedsatt gapeevne, vil foregå på 

Hans & Olaf fysioterapi, Torggaten 16, Oslo. Undersøkelsen vil ta ca. 2 timer. Pasientene vil 

bli undersøkt av to forskjellige manuellterapeuter, som vil gjennomføre identiske 

undersøkelser. De kliniske testene som utføres brukes daglig i klinisk arbeid ved undersøkelse 

av pasienter med kjeveleddsdysfunksjon.  
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MRI undersøkelsen vil bli utført ut fra vanlig prosedyre på det aktuelle røntgeninstitutt så 

nært opp til testdagen som mulig. Det forutsettes at tilstanden er uforandret mellom MRI og 

klinisk test. Vi ønsker å teste ut i hvilken grad respons på kliniske tester samsvarer med funn 

på MRI. Deltagerne får henvisning og time til MRI gjennom prosjektleder.  

Personvern og etiske vurderinger 

Alle som får innsyn i resultat av undersøkelsen har taushetsplikt. Avidentifiserte opplysninger 

utleveres til Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet, Avdeling for helsefag. Universitetet 

i Oslo vil være databehandlingsansvarlig. Deltagere har rett til å få innsyn i hvilke 

opplysninger som registreres om seg selv. Prosjektet er forelagt Regional Etisk Komité (REK) 

og følger deres krav til etiske retningslinjer.  Deltagere i prosjektet er dekket av 

fysioterapeutenes ansvarsforsikring og pasientskade erstatningsordningen. Deltagere får 

tilsendt bilder ved prosjektslutt 30.06.2014. 

 

Økonomi 

Det er ingen økonomiske interessenter eller sponsorer knyttet til prosjektet. Studien har fått 

midler til dekning av MRI ved bruk av offentlig avtale gjennom et fagutviklingsstipend i 

Norsk Fysioterapeuters Forening, avdeling Oslo. Deltagelse i studien innebærer ingen ekstra 

utgifter for deltagerne. Det vil heller ikke bli gitt noen form for kompensasjon for å delta.  

 

Informasjon om utfallet av studien 

Resultatene av studien vil i første omgang inngå i en masteroppgave og planlegges også 

publisert i internasjonale vitenskapelige tidsskrift. Resultatene av studien vil bli presentert på 

fagseminarer, nasjonale og internasjonale fagkongresser. 

Ansvarlig for studien: professor Nina K. Vøllestad, Helsefagvitenskap, UiO 

For ytterligere informasjon og ønske om deltagelse i prosjektet kontaktes prosjektleder 

fysioterapeut/spesialist i manuellterapi Elisabeth Heggem Julsvoll, Hans & Olaf fysioterapi 

Torggaten 16, 0181 Oslo. 

Mail: elisabeth.julsvoll@hof.nhn.no eller julsvoll@online.no  

Telefon:22993140/54  eller  95941262 

 

mailto:elisabeth.julsvoll@hof.nhn.no
mailto:julsvoll@online.no
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Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

”UNDERSØKELSE VED KJEVELEDDSDYSFUNKSJON 

(TMD)” 

      - en metodestudie 

 

Bakgrunn og hensikt 

Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor hensikten er å evaluere 

kliniske undersøkelser av kjeveleddsdysfunksjon (TMD). 

Bakgrunnen for studien er at det er lite konsensus om hva som er nødvendige og gode 

metoder for utredning og diagnostisering av kjeveleddproblematikk. For eksempel gir 

kjeveleddpasientenes interesseorganisasjon (TMD - foreningen) uttrykk for at de opplever 

mangelfull diagnostisering og behandlingstilbud i Norge (Sosial og Helsedirektoratet 2008). 

Flere helseprofesjoner (f. eks. tannleger, leger og fysioterapeuter) er involvert i utredning, 

diagnostisering og behandling av kjeveleddproblematikk, og retningslinjene er lite spesifikke. 

Grunnlaget for et målrettet behandlingsopplegg, er gode undersøkelsesmetoder. I denne 

studien vil vi undersøke om det er samsvar mellom resultater på utvalgte kliniske 

undersøkelser/tester og funn på MRI undersøkelse. De som mottar denne forespørselen antas 

å fylle de inntakskriteriene vi har satt i studien i forhold til plager i kjeveleddene. 

Hva innebærer studien? 

Du vil først bli undersøkt klinisk for å verifisere at du fyller kriteriene for deltagelse i studien. 

Dersom du fyller kriteriene, vil du bli spurt om å delta videre i studien. Du vil få utdelt 

spørreskjema for kartlegging av alder, kjønn, utdanning, yrke, smertens varighet og 

lokalisasjon, samt spørsmål angående dine kjeveleddplager. Deretter vil du bli undersøkt av to 

manuellterapeuter med pause imellom undersøkelsene. Så nært opp til undersøkelsen som 

mulig, helst samme dag, tas det MRI av kjeveledd ved et røntgeninstitutt. De to kliniske 

undersøkelsene vil til sammen ta ca. 2 timer. I tillegg kommer tidsbruken ved MRI. 
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Mulige fordeler og ulemper 

Fordelen med å være med i studien er at du får undersøkelse av dine kjeveleddplager. 

Dersom det påvises funn ved MRI, vil du få tilbud om oppfølgende behandling. Ulemper i 

form av ubehag vil neppe ikke være mer enn hva en klinisk undersøkelse normalt innebærer. 

Forsøkene innebærer ingen særskilt risiko for deg. 

 

Hva skjer med informasjonen om deg?  

Informasjonen som registreres om deg skal brukes slik som beskrevet i hensikten med 

studien. Alle opplysningene vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte 

gjenkjennende opplysninger. En kode knytter deg til dine opplysninger gjennom en 

navneliste. Det er kun autorisert personell knyttet til prosjektet som har adgang til navnelisten 

og som kan finne tilbake til deg. Det vil ikke være mulig å identifisere deg i resultatene av 

studien når disse publiseres. Prosjektet skal avsluttes 30.06.2014 og innsamlede opplysninger 

skal da anonymiseres. Anonymiseringen innebærer at direkte personidentifiserende 

opplysninger som navn/koblingsnøkkel slettes, og at indirekte personidentifiserende 

opplysninger fjernes eller grovkategoriseres slik at ingen enkeltpersoner kan gjenkjennes i 

materialet. Du vil få tilsendt MR bildet ved prosjektslutt 

 

Frivillig deltakelse 

Det er frivillig å delta i studien. Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke ditt 

samtykke til å delta. Dette vil ikke få konsekvenser for din videre behandling. Dersom du 

ønsker å delta, undertegner du samtykkeerklæringen på siste side. Om du nå sier ja til å delta, 

kan du senere trekke tilbake ditt samtykke uten at det påvirker din øvrige behandling. Dersom 

du senere ønsker å trekke deg eller har spørsmål til studien, kan du kontakte Elisabeth 

Heggem Julsvoll tlf.95941262. 

Ytterligere informasjon om studien finnes i kapittel A - utdypende forklaring av hva 

studien innebærer. 

 

Ytterligere informasjon om personvern og forsikring finnes i kapittel B - Personvern, 

økonomi og forsikring. 

 

Samtykkeerklæring følger etter kapittel B. 
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Kapittel A- utdypende forklaring av hva studien 

innebærer 

Vi vil gjennomføre en studie der resultater av kliniske undersøkelsesmetoder sammenlignes 

med resultater av MRI undersøkelse. Vi vil også studere hvor godt samsvar det er mellom 

resultatene på de kliniske undersøkelsene gjennomført av to klinikere.  

Studien er et samarbeid mellom Hans & Olaf fysioterapi A/S og UiO, Medisinsk fakultet 

Avdeling for Helsefag.  

Ansvarlig for studien: professor Nina K. Vøllestad, Helsefagvitenskap, UiO 

Som deltager i studien ønsker vi både kvinner og menn i alderen 18-70 år med nedsatt 

gapeevne og ensidig eller tosidig smerte i eller rundt kjeveledd. Personer som har fått påvist 

artrose (slitasje) eller artritt (leddbetennelse) i et eller begge kjeveledd eller har kjent patologi 

i tenner eller munnhule, som kan gi smerte og nedsatt bevegelse i kjeveledd, kan ikke være 

med i studien.  

Den kliniske undersøkelsen vil foregå på Hans & Olaf fysioterapi, Torggaten 16, Oslo. Du vil 

bli undersøkt av to forskjellige manuellterapeuter, som vil gjennomføre samme undersøkelser. 

Disse gjøres i sittende eller liggende stilling. Du vil få pause mellom undersøkelsene. Det vil 

bli utført en gapetest (maksimal åpning av munnen) for å se om du tilfredsstiller kriteriet i 

studien om nedsatt gapeevne. I tillegg til gapetesten utføres tester av kjeven der du beveger 

underkjeven frem i underbitt, sidebevegelser av kjeven til hver side samt innvendig 

undersøkelse av kjeven. De kliniske testene brukes daglig i klinisk arbeid ved undersøkelse av 

pasienter med kjeveleddsdysfunksjon. Etter at du har blitt undersøkt, går du igjennom 

spørreskjemaene med bakgrunnsopplysningene sammen med prosjektleder. Dette for å sikre 

at opplysningene du har gitt er utfylt på en tilfredsstillende måte for deg selv og i forhold til 

studien. Undersøkelsene vil til sammen ta ca. 2 timer. 

MRI undersøkelsen vil bli utført ut fra vanlig prosedyre på det aktuelle røntgeninstitutt. 

Deltagelse i studien innebærer ingen ekstra utgifter for deg. Du vil imidlertid ikke få noen 

form for kompensasjon for å delta.   
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Kapittel B - Personvern, biobank, økonomi og forsikring 

Personvern 

Opplysninger som registreres om deg er alder, kjønn, utdannings- og yrkesmessige forhold, 

smertenivå, smertens varighet og lokalisasjon og nedsatt funksjon på grunn av dine 

kjeveleddplager. Videre blir aspekter med hensyn til funksjon og funksjonssvikt kartlagt ved 

hjelp av spørreskjemaer. Alle som får innsyn i disse opplysningene har taushetsplikt.  

Universitetet i Oslo er databehandlingsansvarlig. 

Utlevering av materiale og opplysninger til andre 

Hvis du sier ja til å delta i studien, gir du også ditt samtykke til at avidentifiserte opplysninger 

utleveres til Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet, Avdeling for helsefag. 

Rett til innsyn og sletting av opplysninger om deg   

Hvis du sier ja til å delta i studien, har du rett til å få innsyn i hvilke opplysninger som er 

registrert om deg. Du har videre rett til å få korrigert eventuelle feil i de opplysningene vi har 

registrert. Dersom du trekker deg fra studien, kan du kreve å få slettet opplysninger, med 

mindre opplysningene allerede er inngått i analyser eller brukt i vitenskapelige publikasjoner.  

Økonomi  

Det er ingen økonomiske interessenter eller sponsorer knyttet til prosjektet.  

Studien er finansiert gjennom et fagutviklingsstipend i Norsk Fysioterapeuters Forening, 

avdeling Oslo og gjennom Fysioterapeutenes Fond til etter- og videreutdanning. 

Forsikring 

Som deltager i prosjektet er du dekket av fysioterapeutenes ansvarsforsikring og 

pasientskadeerstatningsordningen. 

 

Informasjon om utfallet av studien 

Resultatene av studien vil inngå i en masteroppgave og planlegges også publisert i 

internasjonale vitenskapelige tidsskrift. Resultatene av studien vil bli presentert på 

fagseminarer, nasjonale og internasjonale fagkongresser. 
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Samtykke til deltakelse i studien 

 

 

Jeg er villig til å delta i studien  

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 

 

 

 

 

Jeg bekrefter å ha gitt informasjon om studien 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert, rolle i studien, dato) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg er villig til å bli kontaktet for videre bidrag til studien  

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 

 

 

 

 

 

 

 

 


