
 

 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

Högskolan Kristianstad 

291 88 Kristianstad 

044-250 30 00 

www.hkr.se 

 

 

Examenarbete 15 hp, för kandidatexamen i oral hälsa  

Termin år ex: HT 2021 

Fakulteten för hälsovetenskap 

 

 

Effekten av ortodontisk 

behandling på oral 

hälsorelaterad livskvalité 

 

 

Sanna Shafaeipour och Mursal Azghar   

 
  



 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

Författarna 

Sanna Shafaeipour, Mursal Azghar   

Titel 

Effekten av ortodontisk behandling på oralhälsorelaterad livskvalité 

Engelsk titel 

The effect of orthodontic treatment on oral health-related quality of life 

Handledare 

Carina Mårtensson 

Examinator 

Pia Andersson  

Sammanfattning  

Syfte: Studiens syfte var att undersöka effekten av ortodontisk behandling på oral 

hälsorelaterad livskvalité. Metod: En allmän litteraturstudie genomfördes och 

artiklarna söktes i databasen PubMed för att kunna besvara studiens syfte. 

Litteraturstudiens resultat sammanställdes utifrån 16 vetenskapliga artiklar. 

Resultat: Resultatet visade att pågående ortodontisk behandling försämrade oral 

hälsorelaterad livskvalité (OHRQoL) upp till en månad efter insättning av 

ortodontiska apparaturer, men förbättrades under behandlingen. Resultatet visade 

också att ortodontisk behandling hade en positiv effekt på patienternas OHRQoL 

efter en avslutad behandling. Det som påverkade OHRQoL negativt var fysisk 

smärta, funktionsbegränsning, psykologiska problem och fysisk oförmåga. 

Slutsats: Pågående ortodontisk behandling har påverkat patienternas OHRQoL 

negativt, däremot påverkades OHRQoL positivt efter en avslutad behandling.  
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Introduktion 

Oral hälsa 

Oral hälsa definieras som “ett smärtfritt tillstånd” i mun och ansikte, fritt från 

sjukdomar och störningar som begränsar patientens möjlighet att bita, tugga, le 

och tala (1). Oral hälsa är förknippat med allmän hälsan och den bidrar till fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande med fullvärdiga orala funktioner samt frånvaro 

av orala sjukdomar hos patienter (2). Oral hälsa är en betydelsefull indikator för 

välbefinnande och livskvalitet (3). 

 

Livskvalitet (QOL) är ett begrepp om innehåller flera aspekter av människors liv, 

till exempel: hälsa, personlig säkerhet, förhållanden, möjlighet att hjälpa och 

uppmuntra andra, inlärning, kreativt uttryck, deltagande i offentliga sammanhang, 

umgänge och fritid. QOL är ett betydelsefullt begrepp inom hälso- och sjukvården 

(4).  

Oral hälsorelaterad livskvalitet 

Oral hälsa kan påverka patientens QOL. Det är viktigt att känna till varje patients 

självuppfattning om QOL vid kliniska bedömningar (4). Vid kliniska 

bedömningar är det emellertid vanligt att bara hänsyn tas till aspekter som är 

relaterade till behandlingen och inte till patientens egen uppfattning om QOL 

(4,5). Oral hälsorelaterad livskvalitet (OHRQoL) kan definieras som uppfattningar 

om hur oral hälsa påverkar QOL relaterad till oral funktion, psykiskt 

välbefinnande samt smärta och obehag (6). OHRQoL mäter patientens 

självupplevda oral hälsa och inkluderar en subjektiv bedömning av det 

funktionella och emotionella välbefinnandet (7). Detta innebär att OHRQoL inte 

endast bedömer orala symtom och orala funktionella begränsningar, utan har 

också inflytande på patientens psykosociala status (figur 1) (8).   
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Figur 1. Faktorer som omfattar oral hälsorelaterad livskvalitet (OHRQoL) (8). 

 

Dålig oral hälsa kan ha negativ inverkan på QOL. Smärtupplevelser, ät- och 

tuggproblem kan påverka patienternas välbefinnande negativt (2). Estetik har 

inverkan på patienternas upplevda livskvalité, till exempel hur patienter ser på 

sina tänder och hur andra personer ser på tänderna (9). Åldern och 

sociodemografiska faktorer har också effekt på OHRQoL (10). Förekomst och 

svårighetsgraden av orala sjukdomar fokuserar inte endast på oral funktionalitet, 

utan också effekter som orsakas av orala sjukdomar och dess inverkan på 

patientens livskvalité. Patientens självupplevda orala hälsa ger en subjektiv 

upplevelse av det funktionella och emotionella välbefinnandet som är nödvändigt 

för att få en bättre helhetsbedömning av patientens tandvårdsbehov (7). Därför 

kan OHRQoL indikatorer användas vid bedömning av orala hälsa och utvärdering 

av behandlingsresultat (11). Mätning av OHRQoL används för att särskilja de 

funktionella, emotionella och sociala effekterna av bettavvikelse och även ta 

hänsyn till patientens behov vid kliniska bedömningar (7,12).  
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Mätinstrument för bedömning av OHRQoL  

Det har utvecklats mätinstrument för bedömningen av OHRQoL (13). De flesta 

instrumenten inriktar sig på vuxna där Oral Health Impact Profile (OHIP) (14) och 

Oral Impacts on Daily Performances (OIDP) (15) är de mest förekommande (13).  

 

OHIP är ett mätinstrument som är utformat som ett frågeformulär och som ofta 

används för att utvärdera patientens subjektiva uppfattning om oralt 

välbefinnande. Instrumentet består av 49 frågor som mäter livskvalitetens 

inverkan på den orala hälsan genom sju domäner som berör funktionsbegränsning, 

fysisk smärta, psykologiska problem, fysisk -, psykisk - och social oförmåga samt 

handikapp (14). En version skapades för att förenkla användningen av 

mätinstrumentet. Detta bestod av 14 frågor, två frågor för varje domän. OHIP-14 

är ett av de mest användbara och kända instrument som används för att mäta 

OHRQoL hos den yngre befolkningen. OHIP-14 omfattar samma sju domäner 

som OHIP 49 som beskrivs ovan (16). OHIP-16 är ett ytterligare en version av 

mätinstrument som omfattar 16 frågor och inkluderar samma domäner som OHIP-

14. Instrumentet är en malaysisk version av OHIP-14 med ytterligare två frågor 

(17).  

 

OIDP är ett mätinstrument som också är utformat som ett frågeformulär och som 

omfattar 10 frågor som fokuserar på att mäta oral inverkan på patientens förmåga 

att utföra dagliga aktiviteter. Mätinstrumentet inriktar sig på fysiska, psykiska och 

sociala aspekterna i relation till patientens vardagliga aktiviteter och orala 

beteenden under de senaste sex månaderna (15). Den fysiska aspekten omfattar 

ätandet, rengöring av tänderna, talandet och fysiska aktiviteter. Den psykologiska 

aspekten omfattar sömn, leende och känslomässig stabilitet, medan den sociala 

aspekten inkluderar utförandet av arbete samt kontakt med andra människor (15).  

 

GOHAI är ett annat mätinstrument som är utformat som ett frågeformulär och 

omfattar 12 frågor som fokuserar på äldres självuppfattning om orala 

hälsoproblem som har inverkan på OHRQoL. Instrumentet omfattar tre domäner; 

smärtupplevelse, psykosocial funktionalitet och fysisk funktionalitet (18).  
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Det brittiska frågeformuläret OHRQoL-UK är ett mätinstrument utvecklat av 

McGrath och Bedi (19) som bedömer både negativa och positiva inverkan på 

OHRQoL. Instrumentet består av 16 frågor indelade i de tre domänerna fysisk, 

psykologisk och social (19).  

 

Bedömning av OHRQoL bland barn genomförs vanligen med instrumenten: Child 

Perceptions Questionnaire (CPQ) (20), Child Oral Impacts on Daily Performances 

(C-OIDP) (21) och Child Oral Health Impact Profile (COHIP) (22,23). COIDP är 

ett instrument som mäter omfattning och effekten av förmågan att utföra 

regelbundna fysiska, psykologiska och sociala aktiviteter under de senaste tre 

månaderna (21). COHIP används för åtta till 15-åringar. Instrumentet omfattar 34 

frågor av fem områden; oral hälsa, funktionellt välbefinnande, socialt-emotionellt 

välbefinnande, skolmiljö samt självbild under de senaste tre månaderna (22).  

 

OHRQoL påverkas vid ortodontisk behandling. Moderna ortodontiska 

behandlingar eftersträvar att förbättra patienternas OHRQoL. En behandling 

endast grundat på kliniska och funktionella bedömningar kan inte uppfylla 

patientens förväntningar i sin helhet (24).  

Ortodonti   

Ortodonti/ tandreglering betyder “raka tänder” och är ett område som innehåller 

ansiktets, käkarnas och bettets tillväxt och utveckling. Ortodonti behövs när 

tänderna vuxit snett, sitter för tätt eller om det är något annat fel när man biter 

ihop (25). Det är viktigt att följa bettutvecklingen i det primära bettet för att tidigt 

kunna identifiera avvikelser från normal utveckling. Bettfel i primära bettet bör 

registreras för att utreda orsaker och bedöma vilka följderna kan bli (26,27). 

Bettavvikelser kan skapa funktionsproblem gällande tändernas och ansiktets 

utseende i förhållandet mellan överkäken och underkäken. Det är även viktigt att 

undersöka tändernas glesställning och trångställning samt förändringar av deras 

positioner. Vid problem med bettavvikelser sker en ortodontisk behandling som 

utförs av ortodontister (13).    
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Ortodontisk behandling   

Ortodontisk behandling eller tandreglering omfattar korrigering av tändernas 

positioner och påverkar käkarna och deras utveckling så att tandraderna matchar 

det “ideala” bettet (25). Genom ortodontisk behandling kan funktionella problem 

elimineras samt bettavvikelser åtgärdas och en persons tand- och ansiktets 

utseende/estetik förbättras, vilket innebär att käkarna återställs och därmed 

förmågan att kunna bita och tugga säkerställs (28). Många genomgår ortodontiska 

behandlingar som inte enbart handlar om estetik, utan om att förbättra mun- och 

ansiktsfunktionalitet och motverka smärtproblem (29). Ortodontisk behandling 

med fasta eller avtagbara apparaturer genomförs ofta i tonåren och brukar 

vanligtvis påbörjas i 12 till 14-årsåldern. Skälen till att behandlingen genomförs i 

tonåren är bland annat att alla permanenta tänder har vuxit fram (30). Ortodontisk 

behandling med fast och avtagbar apparatur utförs även på vuxna (31). Fasta och 

avtagbara apparaturer är två olika ortodontiska behandlingar. Fasta apparaturer är 

fastsittande och utförs med hjälp av bågfästen (brackets) som klistras på tänderna 

(31). Fastsättning av fast apparatur tar mellan en halv och två timmar, tiden 

varierar beroende på vilken typ av tandställning som används. Behandlingstiden 

är cirka ett halvt till två år med fastsittande tandställning medan avtagbara 

apparaturer innebär att patienten kan ta av apparaturen på egen hand. Tiden kan 

variera, men understiger sällan ett år beroende på hur stor bettavvikelse patienten 

har (32). Den genomsnittliga behandlingstiden med fasta apparaturer är mellan 20 

och 25 månader (33,34). Fasta apparaturer är den konventionella och effektiva 

behandlingen som har funnits i flera år och målet med behandlingen är att 

förflytta tänderna (35,36). Avtagbar apparatur fokuserar på att förändra käkarnas 

tillväxt och tändernas växtriktning med hjälp av en aktivator, som kan kombineras 

med ett extraoralt drag (EOD) (32). Den avtagbara apparaturens uppgift är att 

flytta tänderna och ibland käkarna, för att uppnå bra funktionalitet och estetik. 

Användning av avtagbara apparaturer kan variera beroende på vilken sorts 

apparatur det är (32). Patienternas OHRQoL kan påverkas till följd av 

ortodontiska behandlingar eftersom det kan leda till obehag och problem i 

förhållande till deras dagliga aktiviteter (37). Det är därför viktigt att få ökad 

förståelse för hur ortodontisk behandling påverkar OHRQoL hos patienterna.  
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Syfte  

Syftet med denna studie var att undersöka effekten av ortodontisk behandling på 

oral hälsorelaterad livskvalité. 

Material och metod    

Design    

En kvantitativ studiedesign tillämpades för att besvara studiens syfte. En allmän 

litteraturstudie (litteraturöversikt) har genomförts. I en allmän litteraturstudie 

undersöks kunskapsläget i ett bestämt forskningsområde genom att analysera och 

välja ut relevanta studier (38).  

Sökstrategi    

Vetenskapliga artiklar till litteraturstudien söktes fram i databasen PubMed med 

användning av MeSH-termer och fritextsökning. Fyra blocksökningar utfördes med 

sökorden “oral health”, “dental clinics”, “quality of life”, “life quality”, “health 

related quality of life”, “OHRQoL”, “orthodontic” och “orthodontic treatment” 

samt med sökoperatören “OR” och “AND”. I första blocksökningen användes 

sökorden “oral health” i MeSH-termer och fritext och “dental clinics”. Vid den 

andra blocksökningen användes sökorden “quality of life” i Mesh-termer och I 

fritext, “life quality”, “health related quality of life” och “OHRQoL”. I en tredje 

blocksökning används sökorden “orthodontics” i MeSH-termer och “orthodontic” 

i fritext och “orthodontic treatment”. Blocksökningarna lades samman i 

kombination med sökoperatören “AND” för att kombinera blocken och “OR” för 

att kombinera söktermerna inom blocken (n=417). Därefter gjordes följande 

begränsningar i databasen; “Publication dates: 5 years” och ”English”. Detta 

resulterade i 197 artiklar. Artiklarna valdes sedan genom inklusions- och 

exklusionskriterier. 
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Inklusionskriterier var att titlarna på artiklarna skulle innehålla antingen sökorden 

“oral health related quality of life” och “orthodontics” eller en kombination av de 

tre sökorden “oral health”, “quality of life” och “orthodontic”. Exklusionskriterier 

var review artiklar och metaanalyser, studier som undersökte annat än ortodontisk 

behandling, som inkluderat föräldrarna samt studier som undersökte andra variabler 

utan att beröra OHRQoL eller ortodontisk behandling.   

Urval    

Urvalet skedde i tre steg, där artiklar i första steget inkluderades efter 

inklusionskriterier efter granskning av titel. Efter läsning av titlarna kvarstod 

41 artiklar som uppfyllde inklusionskriterierna. I steg två granskades abstract, 

där artiklar som inte berörde ortodontisk behandling (n=14), som fokuserade 

på föräldrars uppfattning (n=1), artiklar som innehöll kirurgisk behandling 

(n=2) och som hade fokus på patienter med olika sjukdomstillstånd (n=2) 

valdes bort. I steg tre exkludarades ytterligare sex artiklar efter läsning i 

fulltext; dessa var review (n=2), som inte fokuserade på OHRQoL hos 

patienter (n=2), hade fokus på effekten av gel på smärta och OHRQoL (n=1) 

samt som hade fokus på effekten av ortodontiska fynd på OHRQoL (n=1). I 

denna studie inkluderades 16 artiklar (figur 2). 

Etiska aspekter 

I denna litteraturstudie är artiklarna publicerade i vetenskapliga tidskrifter och 

granskade (peer-review). De vetenskapliga artiklarna som har inkluderats har haft 

tillstånd av etisk kommitté. Resultatet i de artiklar som används i resultatet har 

inte förfalskats eller gjorts om. 

Resultat 

Resultatet är baserat på 16 artiklar som studerar effekten av ortodontisk 

behandling på patienternas OHRQoL. Resultatet redovisas i löpande text.  
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Figur 2. Sökschema för PubMed  

 

 

 

 

Datum Sökningar Namn på block Sökord och Boelsk operator 

(AND, OR, NOT) 

Typ av sökning (Tex 

MeSH-term, fritext) 

Antal träffar 

 

2021-11-10 1 Oralhälsa oral health 

OR 

oral health 

OR 

dental clinics 

MeSH 

 

Fritext 

 

Fritext 

n=37 274 

2021-11-10 2 Livskvalité quality of life 

OR 

quality of life 

OR 

life quality 

OR 

health related quality of life 

OR 

OHRQoL 

MeSH 

 

Fritext 

 

Fritext 

 

Fritext 

 

Fritext 

n=379 261 

2021-11-10 3 Ortodonti orthodontics 

OR 

orthodontic 

OR 

orthodontic treatment 

MeSH 

 

Fritext 

 

Fritext 

n=66 325 

2021-11-10 4  #1+#2+#3  n=417 

Begränsning

ar: 

Publicerade 

senaste 5 år, 
engelska 

artiklar 

    n=197 

Exkluderade 

efter titel 

    n=156 

Exkluderade 

efter 

abstract 

    n=19 

Exkluderade 
efter full 

läsning 

    n=6 

Inkluderade i 

studien 

    n=16 
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För att mäta OHRQoL har olika frågeformulär använts i studierna, OHIP-14 

(lägsta poäng 0, högsta 56) (39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51), OHIP-G14, en 

tysk version av OHIP-14 (lägsta poäng 0, högsta 56) (43), OHIP-16 (lägsta poäng 

0, högsta 80) (52), CPQ (lägsta poäng 0, högsta 148) (53). Lägre poäng på 

samtliga mätinstrument indikerar på bättre OHRQoL. OHRQoL-UK (lägsta poäng 

0, högsta 80) (54) är ytterligare ett instrument som har använts, men som tolkas 

motsatt, det vill säga att lägre poäng indikerar sämre OHRQoL.  

Gera et al. (2021) genomförde en tvärsnittsstudie där syftet var att utvärdera och 

jämföra malocklusion och OHRQoL mellan obehandlade unga vuxna som inte 

bedömdes ha behov av ortodontisk behandling under barndomen och unga vuxna 

som fått ortodontisk behandling under barndomen. I studien inkluderades 96 

patienter med medelåldern 23,7 år, som delades in i två grupper; behandlade 

(n=41) och obehandlade (n=55). Resultatet visade ingen signifikant skillnad av 

det totala OHIP-14 poängen mellan de behandlade och obehandlade (P=0,55). Det 

fanns inte heller någon skillnad i domänerna av OHIP-14 mellan de behandlade 

och obehandlade (P=0,55) (39).  

Demirovic et al. (2019) utförde en prospektiv klinisk studie där syftet var att 

jämföra OHRQoL på patienter som fått fast ortodontisk behandling och patienter 

som inte fått fast ortodontisk behandling. I studien inkluderades 178 individer 

med medelåldern 22,7 år som delades in i två grupper, experimentgrupp (n=90) 

och kontrollgrupp (n=88). Resultatet visade att den totala OHIP-14 poängen var 

lägre i experimentgruppen än kontrollgruppen (P=0,0001). Resultatet visade också 

lägre OHIP poäng på alla domäner i experimentgruppen (P<0,01), vilket tyder på 

en bättre OHRQoL (40).  

Alghamdi et al. (2017) utförde en tvärsnittsstudie där syftet var att utvärdera 

effekten av palatal expanders på OHRQoL och att jämföra med fasta ortodontiska 

apparaturer. I studien inkluderades 399 patienter som delades in i två grupper; 

fasta apparaturer (n=220) och palatal expanders (n=179). Resultatet visade att 

patienter med fasta apparaturer visade en högre OHIP-14 poäng än patienter med 

palatal expanders för domänen fysisk smärta; variabeln smärta i munnen 

(P=0,003), domänen psykisk oförmåga; variablerna svårt att koppla av (P=0,001) 
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och förlägenhet (P≤0,01) samt domänen social oförmåga; variabeln irriterad på 

andra människor (P=0,001). Resultatet redovisade även att patienter med palatal 

expanders påverkades mer negativt än patienter med fasta apparaturer i domänen 

fysisk smärta; variabeln obehag med att äta mat (P≤0,01) och domänen 

funktionsbegränsning; variabeln svårigheter att uttala ord (P=0,048) (41). 

Zancajo et al. (2020) utförde en prospektiv klinisk studie där syftet var att 

utvärdera hur fyra olika typer av ortodontiska apparaturer påverkar OHRQoL. I 

studien inkluderades 120 patienter i åldrarna 18–40 år med olika ortodontiska 

apparaturer; conventional brackets (CON) (n=30) och low friction brackets (LF) 

(n=30), lingual brackets (LO) (n=30) och Invisalign (INV) (n=30). Resultatet 

visade att CON gruppen hade en högre poäng i domänen fysisk smärta (P<0,01) 

än LF-, LO- och INV-grupperna. LF gruppen hade högre poäng i domänerna 

psykologiska problem (P<0,01), fysisk oförmåga (P<0,01), social oförmåga 

(P<0,05). LF gruppen hade även högre poäng på den totala OHIP-14 poängen 

(P<0,01) jämfört med CON-, LO- samt INV-gruppeerna. Resultatet visade att 

CON gruppen hade sämre OHRQoL i domänen fysisk smärta jämfört med andra 

grupperna. Resultatet visade även att LF gruppen hade sämre OHRQoL jämfört 

med andra grupperna (42). 

Silva et al. (2019) utförde en tvärsnittsstudie där syftet var att bedöma OHRQoL 

hos patienter med fasta och avtagbara apparaturer i olika åldersgrupper. I studien 

ingick 898 patienter i olika åldersgrupper; barn (n=97), ungdomar (n=530) samt 

vuxna (n=271). Resultatet visade att vuxna hade högre medelpoäng i domänerna 

fysisk smärta och psykologiska problem än barn och ungdomar. Resultatet visade 

även en högre medelpoäng för OHIP-14 hos vuxna patienter med fasta apparaturer 

(P=0,041) än de med avtagbara apparaturer, vilket indikerar på sämre OHRQoL 

hos dessa (43).  

Alqefari et al. (2019) genomförde en tvärsnittsstudie där syftet var att bedöma 

fasta ortodontiska apparaturens effekt på OHRQoL. I studien inkluderades 149 

patienter i två olika åldersgrupper, åldrarna 13–20 och 21–35 år, som genomgick 

behandling med fasta apparaturer. Resultatet visade skillnad mellan de två 

åldersgrupperna endast på domänen psykologiska problem; där gruppen 21–35 år 
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hade ett högre OHIP-14 poäng än gruppen 13–20 år (P=0,025), vilket tyder på att 

gruppen 21–35 år påverkades mer negativt av psykologiska problem samt hade en 

sämre OHRQoL (44).  

Pithon et al. (2021) genomförde en prospektiv randomiserad, kontrollerad studie 

där syftet var att jämföra maxillar lateral incisiv agenesi med 

stängningsbehandling kontra icke-behandling baserat på mätningar av OHRQoL. I 

studien inkluderades 44 patienter i åldrarna 17–49 år indelade i två grupper; 

experimentgrupp (TG) (n=22) och kontrollgrupp (CG) (n=22). OHRQoL mättes 

hos båda grupperna i två faser; fas 1 vid baseline och fas 2, 12 månader efter 

baseline. Det fanns inga signifikanta skillnader i totala OHIP-14 poängen vid fas 1 

mellan TG och CG gruppen (P=0,693). Mellan fas 1 och fas 2 visade CG gruppen 

en ökning av OHIP-14 poäng (P<0,001), medan TG hade en minskning av OHIP-

14 poäng (P<0,001). Vid fas 2 fanns en minskning av OHIP-14 poäng hos TG 

jämfört med CG gruppen (P <0,001). Resultatet visade en bättre OHRQoL hos TG 

gruppen vid fas 2, men var sämre OHRQoL visades hos CG gruppen vid fas 2 

(45). 

Lai et al. (2017) utförde en prospektiv randomiserad kontrollerad studie där syftet 

var att jämföra två behandlingar; conventional brackets (CB) och self ligating 

brackets (SLB) vid malocklusion, för att avgöra vilken behandling som gav bäst 

OHRQoL under den initiala ortodontiska behandlingen. I studien inkluderades 88 

patienter i åldrarna 12–40 år, som delades in i två grupper, CB (n=44) och SLB 

(n=44). OHRQoL registrerades vid baseline (T0), en vecka efter utförd 

behandling (T1) och en månad efter behandlingen (T2). Resultatet visade inga 

skillnader för den totala OHIP-14 poängen vid T0 mellan CB och SLB-gruppen 

(P=0,18). Både CB och SLB gruppen visade ökning av OHIP poäng i domänen 

funktionsbegränsning mellan T0 och T2 (P=0,03). I domänerna fysisk smärta samt 

fysisk oförmåga visades minskning av OHIP poäng mellan T1 och T2 (P<0,01) 

samt en ökning av poäng mellan T0 och T2 (P<0,01) i båda grupperna. På 

domänen psykologiska problem visades minskning mellan T0 och T2 (P<0,01) 

samt mellan T1 och T2 (P=0,02) i båda grupperna. Båda grupperna påverkades 

mer negativt i domänerna funktionsbegränsning, fysisk smärta och visade en 
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sämre OHRQoL. Däremot påverkades grupperna mindre negativt i domänen 

psykologiska problem och visade här en bättre OHRQoL (46). 

Gao et al. (2021) genomförde en prospektiv kohortstudie där syftet var att jämföra 

OHRQoL mellan vuxna patienter som fick clear aligners och fasta apparaturer. 

110 vuxna patienter inkluderades i studien och indelades i två grupper; patienter 

med fasta apparaturer (n=55) och patienter med clear aligners (n=55). OHRQoL 

mättes hos båda grupperna före behandling, en dag, sju dagar och 14 dagar efter 

utförd ortodontisk behandling. OHIP-14 poängen var signifikant högre i gruppen 

med fast apparatur jämfört med de med clear aligners en dag efter behandling, sju 

dagar efter behandling och 14 dagar efter utförd behandling (P<0,001 för alla 

tidsintervallen). Resultatet visade även att poängen i de sju domänerna av OHIP-

14 mellan grupperna var högre i gruppen med fast apparatur än de med clear 

aligners efter 14 dagar (P<0,05). Resultatet tyder på att gruppen med fasta 

apparaturer hade en sämre OHRQoL jämfört med gruppen med clear aligners 

(47). 

Baidas et al. (2020) utförde en prospektiv studie där syftet var att bedöma 

förändringar i OHRQoL under det inledande skedet av fast ortodontisk 

behandling. OHRQoL mättes vid baseline (T0), dag ett (T1), dag sju (T2), dag 14 

(T3) samt dag 30 (T4) efter fastsättning av den ortodontiska apparaturen. I studien 

inkluderades 42 patienter, i åldrarna 14–24 år. Resultatet visade ökning av den 

totala OHIP-14 poängen efter fastsättning av apparaturen mellan T0 och T1 

(P<0,001). En ökning av OHIP-14 poäng fanns vid T4 jämfört med T0 i 

domänerna funktionsbegränsning (P=0,03), fysisk smärta och fysisk oförmåga 

(P=0,000 för båda). I domänerna psykologiska problem (P=0,000) och psykisk 

oförmåga (P=0,007) visades en minskning av OHIP-14 poäng vid T4 jämfört med 

T0. Resultatet visade att patienterna påverkades mer negativt i domänerna 

funktionsbegränsning, fysisk smärta och fysisk oförmåga, men påverkades mindre 

negativt av domänerna psykologiska problem och psykisk oförmåga (48). 

Olkun et al. (2019) utförde en prospektiv studie där syftet var att undersöka 

sambandet mellan ortodontisk behandlingskomplexitet och OHRQoL och bedöma 

effekten av ortodontisk behandling på OHRQoL. I studien inkluderades 102 
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patienter i åldrarna 13–35 år som fick fasta apparaturer. Patienterna undersöktes 

för ortodontisk behandlingskomplexitet med ICON (Index över komplexitet, 

resultat och behov) innan den fasta ortodontiska behandlingen påbörjades. 

OHRQoL mättes före (T1) och efter behandling (T2). Resultatet visade en 

signifikant minskning av den totala OHIP-poängen vid T2 jämfört med T1 

(P<0,05), vilket indikerar på en bättre OHRQoL (49). 

Martinez et al. (2021) utförde en prospektiv studie där syftet var att analysera 

variationer i OHRQoL hos patienter som genomgick ortodontisk behandling av 

fyra typer av ortodontiska apparaturer; metal brackets (M), esthetic brackets (E), 

lingual brackets (L) och clear aligners (C). I studien deltog 120 patienter i åldrarna 

18–68 år som indelades i fyra grupper med 30 deltagare i varje. OHRQoL mättes 

vid baseline (T0), efter sex månaders behandling (T1) och efter avslutad 

behandling (T2). Resultatet visade en signifikant minskning av den totala OHIP-

14 poängen vid T2 jämfört med T0 och mellan T1 och T2 för alla grupperna 

(P<0,001 för båda jämförelserna). En signifikant ökning av OHIP-14 poäng 

visades hos M, E och L gruppen mellan T0 och T1 (P<0,001) och C gruppen 

(P<0,05). Resultatet indikerar på en bättre OHRQoL hos alla grupper efter den 

avslutade behandlingen (50). 

Alzoubi et al. (2017) genomförde en prospektiv studie där syftet var att bedöma 

effekten av två ortodontiska behandlingar; fasta och twin blocks apparaturer på 

patienternas OHRQoL. Det var 98 patienter som inkluderades i studien mellan 

10–16 år. Patienternas OHRQoL registrerades före behandling (T0), sex veckor 

efter att apparaturen hade monterats (T1), tolv veckor efter (T2), sex månader 

efter (T3) och i slutet av behandlingen (T4). Resultatet visade lägre OHIP-14 

poäng vid T4 jämfört med T0 hos båda grupperna (P<0,00). I domänen 

funktionsbegränsning; variabeln svårigheter att uttala ord visades signifikant lägre 

OHIP-14 poäng vid T3 än T0 (P=0,032) och T4 jämfört med T0 (P<0,001)För 

variabeln försämring av smaksinnet i samma domän fanns lägre OHIP-14 poäng 

vid T4 än T0 (P=0,005) hos gruppen med fasta apparaturen än gruppen med twin 

blocks. Resultatet tyder på en bättre OHRQoL hos båda grupper i slutet av 

behandlingen (51). 
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Jawaid et al. (2019) genomförde en tvärsnittsstudie där syftet var att utvärdera 

förändringarna i OHRQoL 24 timmar efter införandet av fasta ortodontiska 

apparatkomponenter (separator, bands och brackets). I studien inkluderades 70 

patienter i åldrarna 13–26 år. OHRQoL mättes före och 24 timmar efter placering 

av komponenter. Resultatet redovisade signifikant högre OHIP-16 poäng 24 

timmar efter placering av varje komponent; separator (P<0,001), bands (P<0,001), 

brackets (P<0,001) jämfört med baseline, vilket indikerar på en sämre OHRQoL 

efter 24 timmar då de ortodontiska apparatkompententerna placerats (52). 

Jaeken et al. (2019) utförde en prospektiv kohortstudie där syftet var att undersöka 

förändringarna i OHRQoL före, under och efter ortodontisk behandling. I studien 

inkluderades 498 patienter i åldrarna 11–16 år som undersöktes före behandling 

(T0), ett år efter påbörjad behandling (T1), och en månad efter avslutad 

ortodontisk behandling (T2). Resultatet visade signifikant högre CPQ poäng vid 

T1 än T0 (P<0,0001), och lägre poäng vid T2 än T1 och vid T2 än T0 (P<0,0001 

för båda). Resultatet tyder på bättre OHRQoL hos patienterna en månad efter 

avslutad behandling (53). 

Agbaje et al. (2018) utförde en prospektiv longitudinell studie där syftet var att 

utvärdera OHRQoL hos patienter som genomgick fast ortodontisk behandling. I 

studien inkluderades 61 patienter i åldrarna 11–46 år. OHRQoL mättes före 

behandling (T0), första veckan (T1), första månaden (T2), tre månader efter (T3) 

samt sex månader efter utförd behandling (T4). Resultatet visade signifikant lägre 

OHRQoL-UK poäng vid T1 än vid T0 (P=0,01). Resultatet visade även 

signifikant högre OHRQoL-UK poäng vid T4 än vid T0 (P=0,00). Försämring 

visades i domänen fysisk vid T1 än vid T0 (P=0,00) och vid T2 jämfört med T0 

(P=0,02). Domänen social visade däremot en förbättring av OHRQoL vid T4 än 

vid T0 (P=0,02). Resultatet tyder på en bättre OHRQoL sex månader efter utförd 

behandling (54). 
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Diskussion  

Metoddiskussion  

Studien har genomförts som allmän litteraturstudie vilket var lämpligt för studiens 

syfte. En annan metod som kunde använts är intervjustudie för att få en djupare 

uppfattning om patienters OHRQoL. Båda författarna har läst och valde 

information till resultatet som svarade på syftet och granskat de utvalda artiklarna, 

vilket kan minska risken för individuella tolkningar och därmed ökar 

tillförligheten i resultatet. Litteraturen begränsades till publicerade artiklar i 

databasen PubMed. Sökning i flera databaser hade kanske gett fler relevanta 

träffar och ett bredare resultat, till exempel databasen Cinahl. En svaghet med 

databasen PubMed är att den är en dynamisk databas, vilket innebär att antalet 

befintliga artiklar kan ändras; artiklar kan försvinna och nya kan läggas till. 

Ttterligare lämpliga sökord hade kunnat lagts till i sökningarna såsom ”Dental 

health survey”, ”Mouth diseases” samt ”Orthodontic appliances” och hade kunnat 

resultera i fler relevanta artiklar. Sökblocken innehöll både MeSH- termer och 

fritextsökningar. MeSH är medicinska ordsamlingar. Genom användning av både 

fritext och MeSH utökades sökningen och flera relevanta artiklar med samma 

ämne hittades. Fritextsökning leder till större sökresultat av alla artiklar som hade 

samtliga sökord. Om fritextsökning inte tillämpats hade inte nya publicerade 

artiklar funnits med i sökningen. Detta kan därför anses som en styrka i studien. I 

sökningen begränsades artiklarna till “5 years” och “English”. Begränsningen 

engelska kan ha valt bort relevanta artiklar som är skrivna på andra språk. 

Publicerade artiklar, de senaste 5 åren (2016–2021), användes eftersom nyligen 

publicerade artiklar bör innehålla den mest aktuella forskningen inom 

ämnesområdet, men det bör dock finnas tidigare forskning som hade varit relevant 

för studien. Inklusionskriterier krävde att alla artiklar skulle innehålla “oral hälsa” 

och “livskvalitet” samt “ortodonti” för att få lämpliga artiklar till studiens syfte. 
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Resultatdiskussion  

Resultatet i vår studie visade att patienter med fast apparatur hade en signifikant 

högre OHIP poäng och de påverkades mer av fysisk smärta jämfört med patienter 

med avtagbar apparatur under ortodontisk behandling (41,47). Det innebar också 

att patienterna med fast apparatur hade en försämrad OHRQoL. Detta kan bero på 

att fast apparatur orsakar mer smärta för patienter jämfört med patienter som har 

clear aligners. Patienter med fast apparatur har rapporterats ha starkare 

smärtupplevelser än de med avtagbar apparatur (clear aligners) (55), vilket kan 

bero på att fast apparatur har mer kontinuerliga ortodontiska krafter på grund av 

insättning och omspänning av apparaturen. Med anledning av detta kan smärta 

uppstå (56). Carter et al. 2015 fann också att smärtan kan påverka patienters 

OHRQoL negativt på så sätt att de undviker att tala och att de begränsar sitt 

matintag när smärta uppstår (57). Resultatet visade även en bättre OHRQoL hos 

patienter med clear aligners (47). Clear aligners är en genomskinlig avtagbar 

apparatur som till stor del är osynlig som kan innebära att estetiken inte blir 

påverkad. På så sätt kan patienterna känna sig mer bekväma med att visa sitt 

leende (58). En trolig förklaring till varför patienter med clear aligners upplevde 

bättre OHRQoL än de med fasta apparaturer kan vara att patienterna lätt tar av 

apparaturen ur munnen när de äter. Därför blir inte patienterna påverkade negativt 

av den ortodontiska behandlingen i samma utsträckning som de med fasta 

apparaturer.  

Resultatet i vår studie visade att patienterna påverkades negativt av domänen 

psykisk oförmåga i början av behandling med fast ortodontisk apparatur. Detta 

kunde yttra sig genom att patienterna kände förlägenhet samt svårigheter att 

slappna av efter insättning av fast apparatur (48). Patienterna kunde också känna 

sig förlägna på grund av den fasta apparaturens utseende. De är kanske inte vana 

vid det nya utseendet och kan känna sig besvärade av hur tänderna ser ut och 

undviker att visa dem när de ler och skrattar. Detta styrks med en studie som 

redovisade att utseendet påverkades negativt, speciellt i början av behandlingen 

efter placering av ortodontiska apparaturer (59). Bristande självförtroende hos 
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patienter på grund av apparaturens utseende kan förhindra patienter från att tala 

och skratta, vilket kan påverka deras OHRQoL negativt.  

Ett annat resultat i vår studie visade att OHRQoL försämrades hos patienter med 

fasta apparaturer och patienterna upplevde mer smärta i munnen jämfört med 

patienter med palatal expanders. Resultatet visade även att patienter med palatal 

expanders fick tuggproblem och svårigheter att uttala vissa ord (41). Patienter kan 

uppleva smärta som orsakas av skavsår och blåsor på slemhinnan. Detta kan 

uppstå i samband med placering av fasta apparaturer, men även när den fasta 

apparaturen eventuellt fastnar i slemhinnorna (kinden). Denna tolkning styrks av 

en studie som också visade att fasta apparaturer kan vara smärtsamma på grund av 

slemhinneskador (60) och smärtan från fast apparatur kan påverka patienternas 

OHRQoL negativt (61,62). När det gäller svårigheter att uttala ord under 

behandlingen med palatal expanders kan detta bero på att tungan inte får samma 

utrymme i munnen som före behandling, vilket kan begränsa talförmågan. 

Avtagbar apparatur minimerar och modifierar intraorala utrymmet som förhindrar 

tungan från att betona vissa talljud (63). Talproblem kan ha negativa effekter på 

det sociala livet, såväl i skolan, på arbetet som på fritiden (64). Patienter med 

palatal expanders kan dessutom uppleva en försämrad tuggfunktion på grund av 

positionen av apparaturen (63). Olika besvär såsom smärtupplevelse, talproblem 

och tuggproblem under ortodontisk behandling kan begränsa patientens möjlighet 

att bita, tugga, le och tala samt förhindra dem från att utföra sina dagliga 

aktiviteter. Detta kan i sin tur leda till negativt inflytande på patienters livskvalitet 

och en försämring av deras OHRQoL. 

Flera studier som ingår i vårt resultat visade att OHRQoL försämrades under 

pågående ortodontisk behandling upp till en månad efter insättningen av de 

ortodontiska apparaturerna. Försämringen av OHRQoL var mest uttalad under den 

första veckan. Sergl et al. 1998 fann också att orsaker till försämring av OHRQol, 

speciellt i början av behandlingen, kan vara upplevda besvär i munnen som inte 

funnits tidigare. Det menade att den tillfälliga försämringen av OHRQol under 

första veckan efter insättning av den ortodontiska apparaturen berodde på symtom 

som smärta, talproblem och tuggproblem, vilket kan förknippas med en negativ 
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inverkan på OHRQoL (65). Tuggproblem kan i sin tur leda till kostbegränsningar.  

Kostbegränsningar och smärtupplevelser som uppkommer i samband med 

ortodontisk behandling kan vara en huvudorsak till försämring av patienters 

OHRQoL i början av behandlingen (66,67). Vårt resultat visade att OHRQoL 

förbättras på grund av anpassning till den ortodontiska behandlingen genom att 

negativa effekter av besvär minskar (48,51). Detta beror troligtvis på att 

anpassning till den ortodontiska apparaturen sker under behandlingens gång (67). 

Ortodontipatienter behöver därför inte känna sig begränsade under hela den långa 

behandlingsperioden när det gäller anpassning av sitt matintag på grund av 

smärta, vilket kan vara betydelsefullt för patientens OHRQoL (68). 

Effekten av ortodontisk behandling på patienters OHRQoL visade, i ett flertal 

studier, att det fanns en positiv effekt efter den slutförda ortodontiska 

behandlingen. Detta kan bero på att efter avslutad behandling kan den orala 

funktionen förbättra såväl estetiken som det psykosociala välbefinnandet, men 

också den orala funktionen, såsom förmågan att äta genom att det gick lättare att 

tugga. Denna tolkning styrks av en studie som visar att patienternas OHRQoL 

upplevdes bättre efter en ortodontisk behandling på grund av förbättrad 

oralfunktion, estetik samt psykosocialt välbefinnande (69). Förbättrad estetik har 

även visat sig stärka patientens självförtroende (70), vilket i sin tur kan påverka 

patienternas OHRQoL positivt.  

I framtida forskning skulle det vara intressant att studera och jämföra effekten av 

olika ortodonstiska apparaturer på patienternas OHRQoL i olika åldrar. Det finns 

behov av en djupare förståelse om effekten av ortodontisk behandling på 

OHRQoL hos patienter med olika kön och ålder. 

Slutsats 

Pågående ortodontisk behandling påverkar patienternas OHRQoL negativt, men 

positivt efter en avslutad behandling. 
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Bilaga 1. Artikelöversikt  

 

Författare  

År 

Land  

Titel Syfte  Urval Datainsamlings

metod  

Resultat Etiskt 

tillstånd 

Gera A, Gera S, 

Cattaneo PM, 
Cornelis MA.  

 

2021 

 

Danmark  

Malocclusion and oral 

health-related quality of 
life among young Danish 

adults. Is there a 

difference between 

subjects who received 

orthodontic treatment 
during adolescence and 

subjects without 

treatment need? A cross-

sectional study  

Att utvärdera 

och jämföra 
malocklusions 

och OHRQoL 

mellan 

obehandlade 

unga vuxna 
som inte hade 

behov av 

ortodontisk 

behandling 

under 
barndomen och 

unga vuxna 

som behandlats 

ortodontiskt 

under 
barndomen, 

samt att 

undersöka 

sambande 
mellan 

malocklusion 

och OHRQoL. 

96 individer 

behandlade 
(n=41), 

obehandlade 

(n=55) 

 

Tvärsnittsstudie 

Resultatet visade ingen 

signifikant skillnad av det totala 
OHIP-14 poängen mellan de 

behandlade och obehandlade 

(P=0,55). 

Etiskt 

tillstånd 
finns 

Demirovic K, 

Habibovic J, 
Dzemidzic V, 

Tiro A, Nakas 

E.  

 

2019 
 

 

Bosnien och 

Hercegovina 

Comparison of Oral 

Health-Related Quality of 
Life in Treated and Non-

Treated Orthodontic 

Patients 

 

Att jämföra 

oral hälso-
relaterad 

livskvalitet 

(OHQoL) för 

patienter som 

fått fast 
ortodontisk 

behandling och 

patienter som 

inte fått fast 

ortodontisk 
behandling 

178 deltagare, 

medelålder 
22.7, 

observations-

grupp (N= 90) 

och 

kontrollgrupp 
(N= 88)  

Prospektiv 

klinisk studie 

Kontrollgruppen hade signifikant 

högre OHIP-14-poäng än 
experimentgruppen (p <0,001). 

Deltagare med 

behandlingsbehov rapporterade 

en signifikant större negativ 

inverkan på den övergripande 
OHRQoL-poängen 

Etiskt 

tillstånd 
finns 

Alghamdi MA, 

Farsi NJ, 

Hassan AH.  

2017  

Saudiarabien  

Comparison of oral 

health-related quality of 

life of patients treated by 

palatal expanders with 
patients treated by fixed 

orthodontic appliances  

Att utvärdera 

effekten av 

palatal 

expander på 
OHRQoL och 

jämföra med 

fasta 

ortodontiska 

apparater. 

399 patienter i 

åldrarna (15-35)  

Tvärsnittstudie  Palatal expander hade signifikant 

större negativa effekter på 

tuggförmåga (P≤0,01) och uttal 

(P=0,048). Fasta ortodontiska 
apparater hade dock signifikant 

större negativa effekter på 

munvärk (P=0,003), svårigheter 

att slappna av (P=0,01), 

irritabilitet (P=0,001) och 
pinsamhet (P≤0,01). 

Etiskt 

tillstånd 

finns 
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Författare  

År 

Land  

Titel Syfte  Urval Datainsamlings

metod  

Resultat Etiskt 

tillstånd 

Zancajo. LA, 

Montero J,  

Albaladejo A, 

CalarayUd 
MDO, Lorenzo 

AA,  

 

2020 

 
Spanien 

Pain and Oral-Health-

Related Quality of Life in 

Orthodontic Patients 

During Initial Therapy 
with Conventional, Low-

Friction, and Lingual 

Brackets and Aligners 

(Invisalign): A 

Prospective Clinical 
Study 

Att jämföra 

smärta och 

samband med 

OHRQoL hos 
patienter med 

olika typer av 

ortodontiska 

apparater:  

120 patienter 

(54 män, 66 

kvinnor) i 4 

grupper (N= 30) 
patienter 

i åldrarna  

18 och 40 år 

En prospektiv 

klinisk studie  

 

Patienternas totala OHIP poäng 

indikerade mindre påverkan på 

deras orala livskvalitet (1,3 ± 

1,2, p < 0,01) jämfört med andra 
grupper. Det var liten skillnad 

med aligners-gruppen 

(Invisalign) (1,7 ± 1,9, p < 0,01).  

Etiskt 

tillstånd 

finns 

Silva SP, 

Pitchika V, 

Baumert U, 
Wehrbein H, 

Schwestka-Polly 

R, Drescher D, 

Kühnisch J, 

Wichelhaus A. 

2019 

Tyskland  

 

Oral health-related 

quality of life in 

orthodontics: a cross-
sectional multicentre 

study on patients in 

orthodontic treatment 

Att bedöma 

OHRQoL r hos 

ortodontiska 
patienter i olika 

åldersgrupper.  

898 patienter i 

olika 

åldersgrupper 
barn (6-11år) 

n=97, ungdomar 

(12-17år) 

n=530, vuxna 

>18år) n=271 
50.6% kvinnor, 

49.4% män,  

Tvärsnittstudie Medelpoängen för OHIP-G14 

var 8,3 för 6- till 11-åringarna, 

8,9 för 12- till 17-åringarna och 
12,6 för vuxna. Resultatet visar 

även att vuxna hade högre 

medelpoäng för domänerna 

fysisk smärta och psykologiska 

problem.   

Etiskt 

tillstånd 

finns 

Alqefari J, 

Albelaihi R, 
Elmoazen R, 

Bilal R. 

 

2019 

 
Saudiarabien 

Three-Dimensional 

Assessment of the Oral 
Health-Related Quality of 

Life Undergoing Fixed 

Orthodontic therapy   

Att bedöma 

effekten av 
fasta 

ortodontiska 

apparater på 

OHRQoL hos 

saudiska 
patienter. 

149 individer i 

olika 
åldersgrupper 

13-20 år (n=63) 

21-30 år (n=86) 

tvärsnittstudie  

 

Resultatet visade en signifikant 

skillnad mellan de två 
åldersgrupper som ingick i 

studien inom domänen 

psykologiska problem (P = 

0,025). 

Etiskt 

tillstånd 
finns 

Pithon MM, 
Vargas EOA, 

Coqueiro RDS, 

Lacerda-Santos 

R, Tanaka OM, 

Maia LC. 
 

2021 

 

Brasilien 

Impact of oral-health-
related quality of life and 

self-esteem on patients 

with missing maxillary 

lateral incisor after 

orthodontic space 
closure: a single-blinded, 

randomized, controlled 

trial  

Att jämföra 
maxillar lateral 

incisivagenesi 

med utrymmes-

stängningsbeha

ndling kontra 
icke-

behandling 

baserat på 

mätningar av 

självupplevd 
OHRQoL och 

självkänsla hos 

deltagarna. 

44 i åldrarna 17-
49  

Experimentgrup

p (TG); (N=22), 

15 kvinnor och 

7 män och 
kontrollgrupp 

(CG); (N=22), 

16 kvinnor och 

6 män  

Enkelblind, 
randomiserad, 

kontrollerad 

studie  

I fas 1 var nivåerna av 
självkänsla och OHRQoL vid 

baslinjen likartade (P = 0,079 

respektive P = 0,693). I fas 2 

minskade självkänslaspoängen 

för CG och OHRQoL ökade (P = 
0,005, respektive P < 0,001) 

medan självkänslan ökade i TG 

och OHRQoL minskade (P < 

0,001). CG hade lägre poäng än 

TG för självkänsla, men 
motsatsen observerades för 

OHRQoL (P < 0,001). 

Etiskt 
tillstånd 

finns 

Lai TT, Chiou 

JY, Lai TC, 
Chen T, Chen 

MH. 

 

2017 
 

Taiwan  

Oral health-related 

quality of life in 
orthodontic patients 

during initial therapy 

with conventional 

brackets or self-ligating 
brackets 

Att jämföra två 

behandlingar 
vid 

malocklusion 

för att avgöra 

vilken  som gav 
bättre 

OHRQoLför 

patienter under 

behandling.  

88 individer i 

åldrarna  
12-40 år, 

44 i varje grupp 

Prospektiv 

randomiserad 
kontrollerad 

studie  

OHRQoL visade ingen statistiskt 

signifikant skillnad mellan CB- 
och SLB-gruppen.  

Etiskt 

tillstånd 
finns 
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Författare  

År 

Land  

Titel Syfte  Urval Datainsamlings

metod  

Resultat Etiskt 

tillstånd 

Gao M, Yan X, 

Zhao R, Shan Y, 
Chen Y, Jian F, 

Long H, Lai W.  

 

2021 

 
Kina  

Comparison of pain 

perception, anxiety, and 
impacts on oral health-

related quality of life 

between patients 

receiving clear aligners 

and fixed appliances 
during the initial stage of 

orthodontic treatment  

Att jämföra 

smärtuppfattnin
g, ångest och 

effekter på 

OHRQoL 

mellan vuxna 

patienter som 
fick clear 

aligners och 

fasta apparater  

 

110 individer  

fasta apparater 
(N=55)  

clear aligner 

(N=55) 

Prospektiv 

kohortstudie 

 OHIP poängen ökade och var 

högst vid första dagen och 
minskade sedan gradvis för båda 

grupperna, som också var 

signifikant högre i den fasta 

gruppen på den 1:a, 7:e och 14:e 

dagen. 

Etiskt 

tillstånd 
finns 

Baidas LF, 
AlJunaydil N, 

Demyati M, 

Sheryei RA.  

 

2020 
 

Saudiarabien 

Fixed orthodontic 
appliance impact on oral 

health-related quality of 

life during initial stages 

of treatment 

Att bedöma 
förändringar i 

OHRQoL 

under det 

inledande 

skedet av fast 
ortodontisk 

terapi  

42 ungdomar i 
åldrarna 14-24 

år 

Prospektiv Det totala OHIP poängen ökade 
signifikant efter ortodontisk 

apparatbindning vid T1 och T2 

jämfört med T0 (P < 0,001). 

Domänerna 

funktionsbegränsning, fysisk 
smärta och fysisk oförmåga 

påverkades negativt vid T4 

jämfört med T0 (P < 0,05).  

 

 

Etiskt 
tillstånd 

finns 

Olkun HK, 

Sayar G. 

 

2019 

 
Turkiet 

Impact of Orthodontic 

Treatment Complexity on 

Oral Health-Related 

Quality of Life in Turkish 

Patients: A Prospective 
Clinical Study  

Att utvärdera 

sambandet 

mellan 

ortodontisk 

behandlings-
komplexitet 

och OHRQoL 

och att bedöma 

effekten av 
malocklusion 

och ortodontisk 

behandling på 

OHRQoL  

102 patienter, 

36.3% män och 

63.7% kvinnor, 

i åldrarna 13-35 

år 

Prospektiv och 

klinisk studie  

Vuxna visade en statistiskt 

signifikant negativ påverkan på 

de psykologiska domänerna före 

behandling samt en statistiskt 

signifikant positiv påverkan på 
den psykiska 

funktionsnedsättningen efter 

behandling jämfört med 

ungdomar (p<0,05). 

Etiskt 

tillstånd 

finns 

Martínez NZ, 
Paredes-

Gallardo V, 

García-Sanz V, 

Gandía-Franco 

JL, Tarazona-
Álvarez B. 

 

2021 

 

Spanien 
 

Comparative Study of 
Oral Health-Related 

Quality of Life (OHRQL) 

between Different Types 

of Orthodontic Treatment  

Att analysera 
variationer i 

OHRQL hos 

patienter som 

genomgick 

ortodontisk 
behandling 

med fyra typer 

av apparater. 

120 individer, 
50.8% män, 

49.2% kvinnor i 

åldrarna 18-68   

(n=30) i varje 

grupp;  
Metal brackets, 

Esthetic 

brackets, 

Lingual 

brackets och 
Clear aligners 

buckala metall 

ortodontiska 

bracket, buckala 

estetiska fästen. 
linguala 

bracket, clear 

aligners 

Prospektiv 
klinisk studie  

Alla grupper drabbades av en 
minskning av livskvaliteten från 

T0 till T1 förutom metallbracket 

gruppen som presenterade 

samma nivå för den funktionella 

begränsningsdomänen (p = 1 
000), den linguala 

bracketgruppen för den 

psykologiska problemdomänen 

(p = 1 000) och clear aligner-

grupp för domänen fysiska 
smärta (p = 0,118) och 

psykologiska problem (p = 

1,000). Ändå var livskvaliteten 

för de flesta domäner likartad i 

alla grupper vid slutet av 
behandlingen (T2). 

Etiskt 
tillstånd 

finns 
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Författare  

År 
Land  

Titel Syfte  Urval Datainsamlings

metod  

Resultat Etiskt 

tillstånd 

Jawaid M, 

Qadeer TA. 

2019  

Pakistan  

Assessment of the 

changes in the oral health 

related quality of life 24 

hours following insertion 
of fixed orthodontic 

appliance components - 

An observational cross-

sectional study conducted 

at Bahria University 
Medical and Dental 

College Karachi 

Att utvärdera 

förändringarna 

i OHRQoL 24 

timmar efter 
insättning av 

fasta 

ortodontiska 

apparat-

komponenter, 
och att i 

relation till 

OHRQoL. 

70 patienter, 20 

(28 %) pojkar 

och 50 (72 %) 

flickor med 
medelåldern 

18.3 

 

observationstvä

rsnitt 

Resultatet visade signifikant 

försämring av OHRQoL 24 

timmar efter placeringen av 

separatorer och band (p<0,05). 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Etiskt 

tillstånd 

finns 

Jaeken K, 

Llano-Pérula 

MC, Lemiere J, 

Verdonck A, 

Fieuws S, 
Willems G.  

2019 

Belgien  

Reported changes in oral 

health-related quality of 

life in children and 

adolescents before, 

during, and after 
orthodontic treatment: a 

longitudinal study  

Att undersöka 

förändringarna 

i (OHRQoL 

öre, under och 

efter 
ortodontisk 

behandling, 

fastställa 

sambandet med 

det 
ursprungliga 

behandlings-

behovet och 

utvärdera 

påverkan av 
självkänslan  

498,  

48% pojkar och 

52% flickor i 

åldrarna 11-16 

år 

Prospektiv 

kohortstudie 

Resultatet visade signifikant 

högre CPQ poäng vid T1 än T0 

(P<0,0001), och lägre poäng vid 

T2 än T1 och vid T2 än T0 

(P<0,0001 för båda)  

Etiskt 

tillstånd 

finns 

Agbaje HO, 

Kolawole KA, 

Opuyemi OD. 
2018 

Nigeria 

Evaluation of early 

changes in oral health-

related quality of life 
amongst Nigerian 

patients undergoing fixed 

orthodontic appliance 

therapy 

Att utvärdera 

OHRQoL 

bland 
nigerianska 

patienter som 

genomgick fast 

ortodontisk 

terapi. 

161  

i åldrarna, 11-

46,  
33.4% män o 

65.6% kvinnor  

prospektiv 

longitudinell 

studie  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Det var en signifikant försämring 

av OHRQoL under den första 

veckan av behandlingen baserat 
på OHRQoL-UK-måttet (P = 

0,01).  

Etiskt 

tillstånd 

finns 
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