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Undersökning och 
behandling av TMD



“The Money Joint”

“Odontologiens største felt innen uortodokst kvakksalveri”
Dr. Erik Neidle



Forklaringstrender
År Trend

1934 Bitt / okklusjon

1955 Psykosomatikk

1969 Muskulært

1970 «Disco mania»

1980 Disk / smertebehandling

Nå «Apnea mania»



Retningslinjer

Pasient-
organisasjoner

HelsepersonellMyndigheter

Retningslinjer



Definisjon

Temporomandibulær dysfunksjon (TMD) er en 
fellesbetegnelse for dysfunksjon og smerte relatert til 
tyggemuskulatur og/eller kjeveledd med omliggende 
strukturer. TMD er et samlebegrep og ikke en egen 
diagnose med en diagnosekode. (Ref Helsedirektoratet)

TMD



TMD

Forekomst

Forekomsten av subjektive symptomer ved TMD er på ca. 30-32%

Forekomsten på smertefull TMD ligger på ca. 12%

Prevalens på de som oppsøker behandlingfor TMD er på ca. 4-7%

Rammer særlig voksne i alderen 20-45 år

Kjønnsfordeling 4 : 1 (kvinner : menn) 







M.Temporalis



M.Masseter



M.Pterygoideus lateralis & medialis



«Hele bildet»



Normal biomekanikk kjeveledd 
synovialt ledd, tillater glidning og rotasjon



Vanlige symptomer relatert til TMD
❖ Smerter og ømhet i kjeve/ ansikt
❖ Lyder fra kjeveledd
❖ Redusert bevegelighet av underkjeven
❖ Overbevegelighet av underkjeven
❖ Låsning i kjeveleddet
❖ Øresymptomer 
❖ Hodepine og svimmelhet



TMD - diagnoser

Ekstra- artikulere tilstander Intra-artikulære tilstander

Myalgier Artralgier

TMD relatert hodepine Forskyvning av leddskive

Hypermobilitet

Degenerative kjeveleddsykdommer



Forskyvning av leddskive - utdypning

• Forskyvning av leddskive med normalisering 
(ADDwR)

• Forskyving av leddskive uten normalisering, 
med eller uten begrenset gapeevne 
(ADDWOR)







Anamnese

Generell 
anamnese

StressLeddlyder

Fysiske/ seksuelle overgrep

Debut

Ddx av ev hodepine

Oppstått under spising?

TannlegebehandlingSmerteanamnese

Slitenhet/ stivhet i kjeven på morgenen?
Kjent hypermobilitet



Røde flagg Gule flagg

Plutselig innsettende smerter utløst av 
hosting/ nysing - intracraniell patologi Depresjon

Traume til hode/ kjeve Angst

Nevrologiske symptomer Pessimisme

Synsforstyrrelser, tap av luktesans, 
nedsatt hørsel Negative holdninger

Feber/ vekttap/ tidligere kreft dx Generalisert smerte

Intense smerter som stråler til ve 
underkjeve Engstelse for å være i arbeid

Hevelse i ansiktet Funksjonsbegrensning

Pågående  utvikling av 
ansiktsasymmetri Fear avoidance



Undersøkelse

Observasjon

Holdning

Ansiktsymmetri

Tannslitasje, tannstilling, avmerking av tenner på tungen, kryssbitt, 



Undersøkelse, fortsettelse

Funksjonstester Provokasjonstester

Bevegelsesutslag (AROM) Spateltest

Kvalitativ bevegelse Isometrisk test

Auskultasjon/palpasjon av leddlyd Leddprovokasjonstest

Leddbevegelighetstest Andre tester

Leddspilltest, joint play Test av tungebein / os hyoideum



Bevegelsesutslag (AROM)
• Fingertesten

• Therabite AROM measurement 
scale/Skyvelære/Linjal

Normal AROM

Gap: 3 fingre målt ved PIPs / 
40-60mm

Laterotrusjon ca.10mm

Protrusjon ca. 8mm



Kvalitativ bevegelse ved AROM

Deviasjon UTEN korreksjon Deviasjon MED korreksjon



Test av leddlyd

Auskultasjon med stetoskop 
eller palpasjon.

Leddlyd 

• Krepitasjon/skrapelyd, 
klikk, resiprokt klikk? 

• Hvor i bevegelsesbanen? 
(Tidlig, intermediært eller 
sluttfasen).



Leddbevegelighetstest 

Gape og lukke

Protrusjon og retrusjon

Laterotrusjon til begge 
sider

Palper over begge 
kjeveledd. Evaluer 
glidning/bevegelse.



Leddspill - «joint-play»

Test leddspill:

• Traksjon/separasjon, anterior-
posterior, medial-lateral 
retning og CAM-glide. 



Spateltest (Mahans test, Dental stick test)

Provokasjonstest for 
intraartikulær patologi

Pasienten biter på spatel på én 
side om gangen

Positiv test ved smerte i 
kjeveledd



Isometrisk test

Test motstand mot bevegelse  i 
gape, lukke, protrusjon, 
retrusjon og sidebevegelse begge 
veier. 

Utløses smerte fra selve 
kjeveleddet = intraartikulær 
strukturer. 

Utløses smerte utenfor leddet og 
reproduserer familiær smerter = 
muskulært betinget 



Leddprovokasjonstest

Palper rundt kondylen   - 
Hodet lett rotert 
kontralateralt med kjeven i 
10mm gap og lett protrusjon. 

Reproduksjon av kjent 
smerte kan indikere 
intraartikulære forandringer 
❖



Palpasjon av muskulatur

Musculus temporalis

Musculus masseter

Musculus pterygoideus medialis

Musculus pterygoideus lateralis

Suprahyoid muskulatur

OMKRINGLIGGENDE 
MUSKLER



Palpasjon av m. temporalis

Distale feste på proc. Coronoideus



Palpasjon av m. masseter



Palpasjon av med.pterygoideus



Palpasjon av lat.pterygoideus



Palpasjon av suprahyoid muskulatur

Digastricus anteriore og posteriore



Nevrologiske tester
nervus trigeminus og nervus facialis

Sensibilitet

Kraft

Refleks



Workshop - Undersøkelse (lite utvalg)
1. Leddprovokasjonstest (palper foran og bak kondyle)

2. Spateltest

3. Palpasjon av muskulatur

• temporalis

• masserer 

• pterygoideus lateralis og medialis

• suprahyoid muskulatur (ant og post digastricus)



Funksjonell enhet - 3 deler

2. Kjeveledd

1. Kraniovertebralovergang

3. Okklusjon/ bitt

Stabile/sentrerte ledd i 
hvilestilling



Behandling av TMD (liten mal)
• Behandle c-col (særlig fokus occiput-C3)

• Frigjøre muskulatur 

• Mobilisere kjeveledd
• Avspenning, mobilisering medial/lateral glide, traksjon

• Øvelser
• Retraksjonsøvelse/ chin-tuck av nakke, avspenning med tunge i 

ganen «nei-posisjon», hjørnetann mot hjørnetann- åpne/ lukke 
10 mm, «hjørnetann mot hjørnetann» isometriske øvelser 

• Tips: holde bevegelse av kjeveledd innenfor 70% av maks 
gapebevegelse



Behandlingsteknikk - mobilisering av TMJ

Traksjon  S-I, og lateral glidning  M-L

Medial glidning L-M



Workshop - Behandling (lite utvalg)

1. Avspenning (Veiledet 10mm gap uten tannkontakt)

2. Mobilisering medial glidning (stabiliser mandibula - 
mobiliser «fossa over kondyle») 

3. Traksjon (kontakt molarer, traksjon S-I, 1-2mm) 

4. Mobilisering lateral glidning (kontakt innside molarer, 
mobiliser M-L, 1-2mm)



Øvelser, et lite utvalg

Retraksjonsøvelse / chin tuck Avspenningsøvelse



Øvelser - hjørnetannsføring/ canine guidance



Workshop - Øvelser (lite utvalg)

1. Alt. retraksjonsøvelse/ chin tuck av nakke liggende, (6x6)

2. Avspenning, tunge i ganen «nei-posisjon», åpne lukke 10mm, 
(6x6)

3. Finn «hjørnetann mot hjørnetann», åpne 10mm (6x6) 

4. Isometrisk hold i «hjørnetann mot hjørnetann posisjon» (6x6)

Generell veiledning til pasient: «Holde bevegelse av kjeveledd innenfor 
70% av maks gapeevne»



Tannleger og bittfysiologer liker tenner 



Bittskinner

Shore-plate / avlastningsskinne, en 
hard plate, retineres til tennene ved 
hjelp av klammer, fyller hele ganen 
med basismateriale samt at 
basiasmateriale bare er på 
okklusalflaten og ikke på yttersiden 
(bukkalflaten).

Stabiliseringsskinne, okklusalt 
heldekkende bittskinne, dekker også 
yttersiden av tennene (bukkalfalaten), 
okklusale høyden økes. 



Tverrfaglig samarbeid

Tannlege

Fastlege

Kiropraktor

Bittfysiolog

Nevrokirurg

Psykolog

Oralkirurg

Nevrolog

Fysioterapeut



Evaluering / feedback

1. Hvilket utbytte har du hatt av presentasjonen?

2. Hva har vært bra?

3. Tips til forbedring?



Takk for oss :) 

Kontakt: 

Hege@grinihelse.no

Mats@nemus.no

mailto:hege@grinihelse.no
mailto:mats@nemus.no


Evidens
• Moderate evidence supporting upper cervical spine manipulation and/or 

manipulation techniques for patiens with TMD (Calixtre et al. 2015).

• Manual therapy, including manipulation and/or mobilization to the TMD and/or 
the c-spine, was effective when administered alone or in combination with exercise 
for TMD, although effect sizes were low to moderate and related to the type of 
TMD (Armijo-Olivio et al. 2016).

• Moderate evidence and large clinical effects supporting TMJ mobilisation, 
particularly when combined with multimodal therapy, for improving pain and 
active mouth opening in patients with TMD (Martins et al. 2016).

• Temporomandibulær dysfunksjon. Teori, undersøkelse og behandling. Elisabeth 
Heggem Julsvoll (2018). 

• Temporomandibular Disorders. Manual therapy, exercise, and needling. César 
Fernández de las Penas, Juan Mesa-Jiménez (2018). 


