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8  Obligatoriska undersökningskommandon 

8.1  Allmänt 
 Undersökarens obligatoriska kommandon, som ska sägas exakt som angivit och som 

anges i kapitel 4, är här samlade för att underlätta inlärning och översikt. 

8.2  Frågor om smärta vid undersökningen 
 Nedanstående numrering refererar till kapitel 6, Frågor om smärta vid undersökningen 

6.2.1 Smärta vid rörelse 
o Kände du någon smärta vid den rörelsen? 

o Om JA till smärta:  

o Kan du peka på varje område där du kände smärta? 

o Finns det några andra områden där du känt smärta vid den rörelsen? Peka på 
dessa områden.  

o Gå till FRÅGOR OM SMÄRTA SOM KÄNNS IGEN. 

 
6.2.2 Palpationssmärta 

o Kände du någon smärta [där jag tryckte]? 

o Om JA till smärta: Gå till FRÅGOR OM SMÄRTA SOM KÄNNS IGEN 

 
6.2.3 Smärta vid knäppning 

o Kände du någon smärta när det knäppte?  

o Om JA till smärta: Gå till FRÅGOR OM SMÄRTA SOM KÄNNS IGEN 

 

6.2.4 Frågor om smärta som känns igen 
o Känner du igen smärtan som en smärta du har upplevt i området under de 

senaste 30 dagarna? 

o Om JA till smärta som känns igen: Vad känner du igen den här smärtan som? 

o Om temporalisområdet är positivt: Känns smärtan igen som din huvudvärk i detta 
område under de senaste 30 dagarna? 

o Undersökaren bekräftar att de angivna smärtlokalisationerna i undersökningen 
överensstämmer med de ställen på kroppen som är positiva för smärta som känns igen 

6.2.5 Frågor om refererad smärta 
o Kände du att smärtan stannade under mitt finger eller kände du den också i andra 

områden av ditt huvud, ansikte eller käke?  
o Kände du smärta någon annanstans? 
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8.3  Obligatoriska delar från Avsnitt 5: Kompletta 
undersökningskommandon  
CONVENTIONS FOR THIS TABLE: Bold text under “Verbal Command” must be used verbatim; 
procedures associated with cells containing bold text may require additional (ordinary) language for 
the completion of the procedure. Blank cells under “Verbal Command” indicate that ordinary 
language is sufficient for that entire procedure; non-bolded text is also used to illustrate ordinary 
language use associated with particular procedures. Procedures with <none> under “Verbal 
Command” indicate that there is no verbal command from the examiner. 
 

KONSTRUKT VERBALT KOMMANDO 

E1.  Lokalisation av smärta och huvudvärk bekräftat av undersökaren 

Identifierande 
information 

<ingen> 

Instruktioner till 
patienten 

Innan jag börjar undersöka dig vill jag gå igenom några punkter. 

Jag kommer att fråga dig om smärta och bara du vet om du har smärta. När jag 
frågar om smärta, vill jag att du svarar antingen ja eller nej. Om du är osäker, 
ge mig ditt bästa svar.  

Om du upplever smärta kommer jag också att fråga om du känner igen 
smärtan, alltså om den är lik smärta som du kan ha upplevt i området någon 
gång under de senaste 30 dagarna. 

Om du känner smärta i tinningen på ena eller båda sidorna kommer jag att 
fråga om smärtan påminner om huvudvärk som du kan ha haft där under de 
senaste 30 dagarna. 

Undersökningens 
omfattning: 
anatomiska 
områden av 
intresse 

För den här undersökningen är jag intresserad av smärta som du möjligen kan 
ha i de här områdena… 

…och även inuti munnen. 

 

E1a 
Lokalisation av 
smärta: de 
senaste 30 
dagarna 

Har du under de senaste 30 dagarna haft smärta i de områden som jag rörde 
vid? 
 
Om JA: 
Kan du peka på varje område där du under de senaste 30 dagarna har känt 
smärta?  

Finns det några andra områden där du under de senaste 30 dagarna har känt 
smärta?  

Om ”JA”, BEKRÄFTAR UNDERSÖKAREN: 
Låt mig bekräfta var Du just pekade. 

 

E1b 
Lokalisation av 
huvudvärk under 
de senaste 30 
dagarna 

Har du haft någon huvudvärk under de senaste 30 dagarna?  
 
Om ”JA”: 
Kan du peka på varje område där du under de senaste 30 dagarna har haft 
huvudvärk?  
 
Finns det några andra områden där du under de senaste 30 dagarna har haft 
huvudvärk? 
 
Om ”JA”, BEKRÄFTAR UNDERSÖKAREN:  
Låt mig bekräfta de områden för huvudvärk som du just pekade på. 
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KONSTRUKT VERBALT KOMMANDO 

 

E2. Incisala förhållanden 

Välj 
referenständer i 
över- och 
underkäke 

Jag kommer att dra några blyertsstreck på dina tänder och strecken kommer att tas 
bort när undersökningen är klar. 

Välj 
referenständer i 
över- och 
underkäke 

Bit ihop på de bakre tänderna 

Referenslinje – 
referensmittlinje i 
underkäken 

[Bit ihop på de bakre tänderna] 

Horisontell 
överbitning 

[Bit ihop på de bakre tänderna] 

Vertikal incisal 
överbitning 

<Be patienten att gapa tillräckligt för att kunna mäta den vertikala överbitningen.> 

E3. Underkäkens öppningsrörelse (kompletterande) 

Utgångsläge Bit ihop på de bakre tänderna 

Öppningsrörelse 

Nu vill jag att du långsamt gapar så mycket du kan, även om det smärtar, och 
sedan biter ihop igen på de bakre tänderna 

 

Upprepa två gånger 

 

E4.  Öppningsrörelser 

 4A. GAPNING UTAN SMÄRTA 

Utgångsläge [Håll din käke i ett bekvämt läge] 

Linjalens position 
vid mätning av 
vertikala rörelser 

<ingen> 

E4A Gapning 
utan smärta 

Gapa så mycket du kan utan att du känner någon smärta eller utan att den 
nuvarande smärtan ökar.   

 4B. MAXIMAL GAPNING UTAN ASSISTANS 

Utgångsläge [Håll din käke i ett bekvämt läge] 

E4B 
Max gapning 
utan assistans 

Gapa så mycket du kan, även om det smärtar. 

E4B 
Smärta efter 
maximal gapning 

Kände du någon smärta vid den rörelsen? 
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KONSTRUKT VERBALT KOMMANDO 

utan assistans 

 4C. MAXIMAL GAPNING MED ASSISTANS 

Utgångsläge [Håll din käke i ett bekvämt läge] 

Instruktioner Strax kommer jag att försöka öppna din mun ytterligare med mina fingrar [, om 
det är möjligt]. Vill du att jag ska sluta, höj handen så avbryter jag omedelbart. 

E4C 
Max gapning 
med assistans 

Gapa nu så mycket du kan, även om det smärtar, precis som du gjorde förut.  

 

Nu känner du mina fingrar 

 

E4C 
Smärta efter 
maximal gapning 
med asssistans 

Kände du någon smärta när jag försökte öppna din mun ytterligare med mina 
fingrar? 



DC/TMD Protocol  8: Obligatoriska undersökningskommandon      81 
 

KONSTRUKT VERBALT KOMMANDO 

 4D. AVBRUTEN MAXIMAL GAPNING MED ASSISTANS 

E4D 
Gapning 
avbruten 

<ingen> 

E5.  Laterotrusion och protrusion 

 5A. LATEROTRUSION ÅT HÖGER 

Laterotrusion åt 
höger 

Gapa lite och för käken så mycket du kan åt höger, även om det smärtar.  

Håll kvar din käke i detta läge tills jag gjort en mätning. 

 

E5A 
Mätning 

<ingen> 

För tillbaka käken [För tillbaka Din käke till en bekväm position] 

E5A 
Smärta efter 
sidorörelse 

Kände du någon smärta vid den rörelsen? 

 5B. LATEROTRUSION ÅT VÄNSTER 

Laterotrusion åt 
vänster 

Gapa lite och för käken så mycket du kan åt vänster, även om det smärtar.  

Håll kvar din käke i detta läge tills jag gjort en mätning. 

 

E5B 
Mätning 

<ingen> 

För tillbaka käken [För tillbaka Din käke till en bekväm position] 

E5B 
Smärta efter 
sidorörelse 

Kände du någon smärta vid den rörelsen? 

 5C. PROTRUSION 

Protrusion 
Gapa lite och för [glid med] käken framåt [rakt ut framför dig] så mycket du kan, 
även om det smärtar.  

Håll kvar din käke i detta läge tills jag gjort en mätning. 

E5C 
Mätning 

 
<ingen> 

För tillbaka käken [För tillbaka Din käke till en bekväm position] 

E5C 
Smärta efter 
sidorörelse 

Kände du någon smärta vid den rörelsen? 
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KONSTRUKT VERBALT KOMMANDO 

E6. Käkledsljud under öppnings- och stängningsrörelser 

Handens 
placering vid 
palpation av 
käkledsljud 

<ingen> 

Instruktioner 
angående 
käkledsljud 

Jag kommer att undersöka om käklederna ger ifrån sig några ljud. Jag skulle 
vilja att även du är uppmärksam, eftersom jag kommer att fråga dig efteråt om 
du hört eller känt några ljud.  

[Fokusera på båda käklederna.] 

Fullständig 
sammanbitning 

Bit ihop på de bakre tänderna. 

Undersökarens 
uppfattning av 
käkledsljud vid 
öppning och 
stängning 

Gapa långsamt så mycket du kan, även om det smärtar, och bit sedan 
långsamt ihop på de bakre tänderna igen.  

Upprepa två gånger till. 

 

Frågor till 
patienten 
angående 
käkledsljud 

Märkte du några ljud från någon käkled när du öppnade och stängde?  

Om ”JA”:  

Vilket sorts ljud?  

 

Smärtfråga OM PATIENTEN RAPPORTERAR KNÄPPNING: 

Kände du någon smärta när det knäppte?  

E7. Käkledsljud under laterotrusion och protrusion 

Allmänt <ingen> 

Käkledsljud: 
laterotrusion och 
protrusion 

Bit ihop på de bakre tänderna, gapa sedan lite och för käken så mycket åt 
höger du kan, även om det smärtar. För tillbaka käken och bit ihop på de bakre 
tänderna varje gång. Upprepa två gånger till.  

 

Bit ihop på de bakre tänderna, gapa sedan lite och för käken åt vänster så 
mycket du kan, även om det smärtar. För tillbaka käken och bit ihop på de 
bakre tänderna varje gång. Upprepa två gånger till.  

 

Bit ihop på de bakre tänderna, gapa sedan lite och för käken framåt så mycket 
du kan, även om det smärtar. För tillbaka käken och bit ihop på de bakre 
tänderna varje gång. Upprepa två gånger till.  

 

Frågor angående 
ledljud 

Märkte du några ljud från den här [höger, vänster] leden när du rörde käken 
framåt eller åt sidan?  

Om ”JA”: 

Vilket sorts ljud?  
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KONSTRUKT VERBALT KOMMANDO 

Smärtfråga OM PATIENTEN RAPPORTERAR KNÄPPNING: 

Kände du någon smärta när det knäppte?  

E8. Käkledslåsning 

Stängd låsning Kan du få loss käken? 

Öppen låsning Kan du få loss käken? 

E9. Muskel- och käkledssmärta vid palpation (Alt 2) 

Instruktioner 

Jag kommer att trycka mot olika områden på ditt huvud, ansikte och käke och 
jag kommer att fråga dig om smärta, om det är smärta du känner igen och om 
det är huvudvärk du känner igen. 

 

Tala direkt om för mig ifall du känner smärta, i så fall kommer jag att hålla kvar 
trycket några sekunder. Jag kommer sedan att fråga dig om du känner igen 
smärtan och om smärtan stannar under mitt finger eller om du också känner 
den i andra områden av huvud, ansikte eller käke.  

 

Kalibrering <ingen> 

Temporalis  
& masseter  

<ingen> 

Kalibrering <ingen> 

Käkled: laterala 
polen 

Gapa lite och för käken framåt och sedan tillbaka till det normala läget med 
tänderna lätt isär. 

Kalibrering <Ingen> 

Käkled: runt den 
laterala polen Gapa lite och för käken framåt och håll kvar den i det läget.. 

E10.  Supplemental Palpation Sites  

Kalibrering <ingen> 

Regio 
retromandibularis 

Slappna av i käken 

Regio 
submandibularis 

Slappna av i käken 

Området vid m 
pterygoideus 
lateralis ursprung 

Gapa lite grand och för din käke åt sidan 

 

M temporalis 
fäste 

Öppna munnen 



DC/TMD Protocol  8: Obligatoriska undersökningskommandon      84 
 

KONSTRUKT VERBALT KOMMANDO 

E11. Undersökarens kommentarer 

Undersökarens 
kommentarer 

<ingen>  

SLUT PÅ DC/TMD-UNDERSÖKNING 

 
 
Dokumentet är ett utdrag från den svenska versionen av:  

Ohrbach R, Gonzalez Y, List T, Michelotti A, Schiffman E. Diagnostic Criteria for 
Temporomandibular Disorders (DC/TMD) Clinical Examination Protocol, Version: June 2, 2013. 
 
OBS! Huvuddokumentet finns tillgängligt på www.rdc-tmdinternational.org. 
 




