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Bakgrund
Nacksmärta i befolkningen

Sverige (ULF, 2018):

• 36 % uppger besvär i nacke, 
skuldror eller axlar

• Varav 10 % svåra besvär

Internationellt:

• Punktprevalens: medel 14 % 
uppger besvär från nacke/skuldra

• 1-års prevalens: medel 26 % 
uppger besvär från nacke/skuldra

• 33-66% har tillfrisknat efter ett år 
men återkommande besvär är 
vanligt

Hoy et al, 2010, Hoy et al, 2015, SCB
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Bakgrund
Möjliga orsaker bakom nacksmärta

Fysiska faktorer På arbetet

Psykosociala 
faktorer

Individuella faktorer

På fritiden

På arbetet

På fritiden

Bakgrund
Riskfaktorer för utvecklande av nackbesvär (”first onset”)

Jun et al 2017, Kim et al, 2018

Psykosociala faktorer

• Höga krav i arbetet

• Obalans mellan 
ansträngning och belöning

• Bristande socialt stöd från 
kollegor

• Upplevd muskulär 
spändhet

• Nedstämdhet

• Bra socialt klimat på 
arbetet

Fysiska faktorer

• Arbetsställningar

• Fysisk aktivitet på 
fritiden

• Specifik muskelstyrka

Individuella faktorer

• Socioekonomiska 
faktorer

• Familjesituation

• Högt BMI

• Tidigare smärta

Bakgrund
Arbetets betydelse för uppkomst av besvär från nacke/skuldra



2019-09-13

3

Bakgrund
Arbetets betydelse för uppkomst av besvär från nacke/skuldra

(SBU, 2012)

Starkt/måttligt
vetenskapligt stöd

Begränsat 
vetenskapligt stöd

Otillräckligt 
vetenskapligt stöd

-Kraftkrävande arbete (lyfta bära, 
skjuta dra)

-Vridning och/eller böjning av 
bålen

-Höga krav i arbetet

-Höga krav + låg kontroll i arbetet

-Låg kontroll eller lågt 
beslutsutrymme 

-Fysiskt tungt/ansträngande 
arbete

-Nackens position 

-Armar ovan axelhöjd

-Stående, sittande, huksittande 
och/eller hukstående

-Repetetiva arm- och 
handrörelser

-Repetetiva arbetsuppgifter/ brist 
på variation

-Datorabete

-Lågt social stöd i arbetet

-Lång arbetstid

-Hög grad av stress

Bakgrund
Arbetets betydelse för uppkomst av besvär från nacke/skuldra (forts.)

SBU efterfrågade studier som:

• Mäter exponering och besvär över tid

• Använder objektiva och väldefinierade mätmetoder

• Tillräcklig skillnad i exponering mellan jämförda grupper

Tandläkarprojektets övergripande syfte:

Att undersöka betydelsen av exponering för fysiska 
belastningsfaktorer med avseende på uppkomst av 
nackbesvär

Bakgrund
Nackbesvär hos tandhygienister och tandläkare

• Hög andel med besvär från nacke/skuldra
• Tandläkare 26-73 % Tandläkarstudenter 20-57 %

• Tandhygienister 54-83 % Tandhygieniststudenter 28-69 %

• Exponering för fysiska arbetsrelaterade riskfaktorer
• Låsta, obekväma, statiska arbetsställningar

• Precisionsarbete, kräver finmotorik

• Höga synkrav

Bildkälla: Chris Knapton , Francoise Sauze, Superstock/ Universal Images Group Morse et al, 2010, Hayes et al, 2009
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Bakgrund
MEBA - medicinsk kontroll vid ergonomiskt belastande arbete

Källa: Arbets- och miljömedicin i Lund, Göteborg, Uppsala och Umeå

Tandläkarprojektet
Studiedesign

Tandläkarprojektet
Deltagare

98 universitetsstudenter

Tandhygienist/tandläkrastud. 62 %
Stud. teoretiska program 38 %

Kvinnor 66 %, Män 34 %
Medel (sd): Ålder 23 (3); BMI 23 (3); Längd 171 (10);  Vikt 69 (12)
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Resultat (tdvstud + kontroller)
Förekomst av smärta under studiens gång

MEBA-
fall

Endast
SR- fall

Inte smärta

48 %  utan nacksmärta
33 %  med bara självrapporterad smärta
15 %  med diagnos enligt MEBA

Resultat
756 smärtskattningar från 54 deltagare över 14 månader

Tid (14 månader)

S
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Resultat
Initial smärta
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Resultat
Prediktorer för smärta baserat på självrapporterade besvär 

- HAD-A (ångest/oro) (OR 1.19, 95% CI 1,03 – 1,38)

Högre skattning på HAD-A vid baslinje ger ökning av oddset av 
att utveckla besvär i förhållande till oddset att inte utveckla besvär 
(skadlig effekt)

- Generell hälsa (GH, SF-36) (OR 0,94 95% CI 0,90 – 0,97)

Högre skattning av generell hälsa vid baslinje ger minskning av 
oddset av att utveckla besvär i förhållande till oddset att inte 
utveckla besvär (skyddande effekt)

Resultat
HAD_A vid baslinjen

Skillnad mellan
fördelningar
p=0,035 
(Fisher Exact-test)

Resultat
SF-36, Generell hälsa vid baslinjen

Skillnad mellan grupperna 
P< 0,01 (t-test)
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Resultat
Prediktorer för smärta  baserat på MEBA

- Flexion i nacken (OR 1.05, 95% CI 1,00 – 1,1)

- Högre flexion i nacken under arbete ger ökning av oddset att 
utveckla besvär i förhållande till oddset att inte utveckla besvär 
(skadlig effekt)

- Huvudets position (OR 1,08, 95% CI 1,02-1,14)

- Huvudet i mera framåt böjd position under arbete ger ökning 
av oddset att utveckla besvär i förhållande till oddset att inte 
utveckla besvär (skadlig effekt)

Resultat
Nackflexion vid första exponeringsmätningen

Skillnad mellan grupperna 
p=0,022 (t-test)

Resultat
Huvudposition vid första exponeringsmätningen

Skillnad mellan grupperna 
p=0,011 (t-test)
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Avslutning
Slutsats/diskussion

• Olika faktorer faller ut för självrapporterade besvär jmf med 
kriteriediagnos enligt MEBA

• Screening för ångestproblematik?

• Hur kan vi undvika att individer får smärta från första början 
(primärprevention)? 

Avslutning
Vad ska vi göra då? Primärprevention för tandvårdspersonal

Tack!Tack!


