
Käk- och tandfrakturer



CASE 4
58-årig kvinna som i berusat tillstånd ramlat och slagit i 

ansiktet mot gatan. Kommer på remiss från kirurgjouren. 

Kraftig svullnad i ansiktet och tycker inte att bettet stämmer. 

Blöder från näsan. Står på trombocytaggregationshämmare 

pga. ett förmaksflimmer.



Initial undersökning
● Bedömning av ABCDE
● Halsrygg
● Näsblödning

○ Obs! Misstanke om mellanansiktsfraktur

● ICH? Trombocythämmare
○ Vakenhetsgrad RLS/GCS

● Anamnes
○ Fallhöjd
○ Medvetslöshet efter traumat
○ Smärta
○ Allergier, tidigare/nuvarande sjukdomar, läkemedel



Undersökning av ansiktsskelett
● Inspektion – Vart är det svullet?
● Sensorisk undersökning

○ Panna, kinder, nedre läppen
○ Typiskt att frakturerna går genom foramina 

som nerverna löper ut igenom

● Palpation
○ Maxillaris
○ Mandibeln
○ Alveolarbenet, tänderna
○ Orbita, okbågar och näsa

Gray’s Anatomy. 3rd edition. Drake et al.



Forts. undersökning av ansiktsskelett
● Bettet

○ Be patient bita ihop, stämmer bettet? 
○ Inspektera bettet och tänderna
○ Tandbärande delar:

■ Kontinuitetsavbrott
■ Lokalt hematom i munbotten, hematom i tandköttet
■ Palpera tänder, ökad mobilitet?

● Maxillarfraktur
○ Instabilitet i maxilla
○ Palpera upp mot buttresses

● Mandibulärfraktur
○ Mandibulär collumfraktur: Be patienten gapa, drar åt skadade sidan om unilateral
○ Hak i tandraden
○ Instabilitet i mandibeln



Radiologi
● CT hjärna – Trombocythämmare

○ Blödning, skallfraktur

● CT ansiktsskelett
○ Övre-och nedre käkfraktur
○ Tänderna
○ Undersökningsfynd: 

■ Vart är det mest svullet?
■ Instabilitet?
■ Mest smärta?

● CT halsrygg – Vid minsta misstanke om fraktur i halsryggen
● Ev. CBCT – Vid misstanke om tandfraktur



ÖNH. 3:e upplagan. Anniko et al. 



Mellanansiktsfrakturer
● Le Fort I: Löper horisontellt, avlöser 

överkäken från högre delar av maxilla
● Le Fort II: Engagerar näsan och det 

ethmoidala komplexet, laterala orbita 
och okbågar är intakta

● Le Fort III: Löper ut genom laterala 
orbitaväggen och okbågarna, avlöser 
ansiktsskelettet från skallbasen le-fort-fracture

https://straightfromthedoc.com/le-fort-fracture/


Mellanansiktsfrakturer behandling
● Kan blöda kraftigt, tamponering av näsan kan dra 

isär frakturen och öka blödningen
● Om maxillan är kraftigt dislocerad bakåt-nedåt kan 

det utgöra hot mot luftvägen och bör behandlas 
akut, i övriga fall handläggning inom en vecka

● Öppen reposition och plattfixation mot de fyra 
stödjepelarna (buttresses) i mellanansiktet

ÖNH. 3:e upplagan. Anniko et al. 



Mandibelfrakturer
● Mentalis, Angulus och Collum (vanligast)
● Frakturer inte sällan på två ställen
● Utgör vanligtvis inte akutfall utan kan 

handläggas inom en veckas tid 
● Kraftigt dislocerade, öppna eller 

komminuta frakturer i t ex 
parasymfysregion kan vara hotande för 
luftvägen varför skyndsamt 
handläggning krävs



Mandibelfraktur behandling
● Corpus mandibula

○ Rigid plattfixation med omedelbar mobilisering
○ Exakt bettläge
○ Flytande kost 1 vecka, skonkost 2-4 veckor. 

● Kollumfraktur mandibeln
○ Konservativt med intermaxillära gummiband 

● Frakturer med obetydlig eller ingen dislokation och utan malocklusion 
behandlas konservativt. Patienten ordineras skonkost och käkvila i 6-8 
veckor



Komplikationer
● Mellanansiktsfraktur

○ Malocklusion
○ Sinuit
○ Komplikationer från tårvägar
○ Förändrad bredd och/eller höjd på ansiktet
○ Nervskada

● Mandibelfraktur
○ Malocklusion
○ Nervskada



CASE 5
42-årig man som pga. ett krampanfall fallit ner från 

övervåningen på en våningssäng. Inkommer till akuten och 

man ser en svullnad runt hakan och ett relativt djupt sår som 

glipar. Det gör ont när patienten gapar samt en tand är 

utslagen.



Initial undersökning
● Bedömning av ABCDE
● Uteslut huvud- och ryggmärgsskador

○ Vakenhetsgrad RLS/GCS
○ Palpera ryggrad ffa halsrygg
○ Visus/ögonrörelser/pupillreflexen

● Anamnes
○ Fallhöjd
○ Medvetslöshet efter traumat
○ Frågor om krampen, smärta 
○ Tidigare/nuvarande  sjukdomar
○ Läkemedel
○ Allergier



Undersökning av ansiktsskelett
● Inspektion – asymmetri, svullnad, 

hematom, hudskador

●  Sensorisk undersökning
○ Panna, kinder, nedre läppen
○ Typiskt att frakturerna går genom foramina 

som nerverna löper ut igenom

● Palpation
○ Maxillaris
○ Mandibeln
○ Alveolarbenet, tänderna
○ Orbita, okbågar och näsa

Gray’s Anatomy. 3rd edition. Drake et al.



Forts. undersökning av ansiktsskelett
● Bettet

○ Be patient bita ihop, stämmer bettet? 
○ Inspektera bettet och tänderna
○ Tandbärande delar:

■ Kontinuitetsavbrott
■ Lokalt hematom i munbotten, hematom i tandköttet
■ Palpera tänder, ökad mobilitet?

● Maxillarfraktur
○ Instabilitet i maxilla
○ Palpera upp mot buttresses

● Mandibulärfraktur
○ Mandibulär collumfraktur: Be patienten gapa, drar åt skadade sidan om unilateral
○ Hak i tandraden
○ Instabilitet i mandibeln



Undersökning vid dentalt trauma
● Var är tanden?
● Kontrollera bettstörning
● Motilitet i alveolarutskott
● Hårdvävnadsskador på tänder
● Gingivala skador
● Dokumentation! Fotografera! 



Radiologi
● CT hjärna – Fall från höjd,

○ Blödning, skallfraktur

● CT ansiktsskelett
○ Övre-och nedre käkfraktur
○ Tänderna
○ Undersökningsfynd: 

■ Vart är det mest svullet? 
■ Instabilitet?

● CT halsrygg – Vid minsta misstanke om fraktur i halsryggen
● CBCT – Misstanke om tandfraktur, tandluxationer. 



Typer av tandskador
● Hårdvävnadsskador

○ Kronfraktur 
■ Komplicerad om pulpan är blottad

○ Kron-rotfraktur
■ Komplicerad om pulpan är blottad

○ Rotfraktur

● Stödjevävnadsskador
○ Concussion
○ Subluxation
○ Extrusionluxation
○ Intrusionsluxation
○ Lateral luxation
○ Exartikulation

https://www.folktandvardenstockholm.se/rad-om-tandhals
a/fakta-om-tander/tander-i-bilder/

https://www.folktandvardenstockholm.se/rad-om-tandhalsa/fakta-om-tander/tander-i-bilder/
https://www.folktandvardenstockholm.se/rad-om-tandhalsa/fakta-om-tander/tander-i-bilder/


Tandskada: Exartikulation
● Både pulpa och periodontalfibrer tar stor skada när tanden är utanför 

munmiljön
● Fastän tanden är ute är det viktigt att undersöka området med röntgen, 

det kan finnas en skada på alverolarutskottet vilket har betydelse inför 
reimplantering av tanden. 

● OBS: 
○ Förvara tanden i NaCl eller mjölk fram till reimplantation
○ Skrapa INTE bort rothinnan



Åtgärder
● Mjukdelsskada

○ Tryckförband i akutskedet sedan 
○ Fuktiga kompresser fram till definitiv behandling (suturering under narkos eller i 

lokalbedövning). Åtgärd helst inom 12 timmar, max 24 timmar. 

● Exartikulation
○ Tanden bör reimplanteras så fort som möjligt (om det är möjligt, redan på olycksplatsen)
○ Alveolen ska spolas och inspekteras innan reimplantation
○ Flexibel fixation i 1-2 veckor

● Tetanusprofylax? Antibiotika (Amoxicillin), smärtlindring!
● Kontakta: ÖNH-jour, käkkirurg/tandläkare vid mandibelfraktur



Komplikationer
● Pulpanekros
● Ankylos

○ Vid stor skada på rothinnan
○ Rothinnan tillbakabildas. Tand och omgivande ben förenas.

● Ersättningsresorption
○ om ankylosen fortsätter
○ Tanden resorberas och ersätts med käkben.

● Ytresorption 
○ vid små skador på rothinnan. Tänderna kommer att klara sig

● Inflammatorisk resorption
○ vid infektion, tanden går förlorad.


