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Titel: Randomiseret klinisk undersøgelse til fastlæggelse af effekten af et postkirurgisk træningsprogram til 

patienter som har gennemgået ortognatkirurgi. Et pilotstudie. 

Projektansvarlige: Thomas Klit Pedersen, specialtandlæge, PhD, leder af Ortoklinikken, Kæbekirurgisk 

Afdeling, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. 

Inge Grundt Larsen, kvaltetsudviklingsansvarlig, MPH, Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen, Århus 

Universitetshospital, Århus Sygehus. 

Øvrige projektdeltagere: Camilla Verning Michelsen, Fysioterapeut, Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen, 

Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. 

Formål 

• at fastlægge en klinisk praksis for træning af ortognatkirurgiske patienter 

• at udvikle et træningsprogram specifikt for pågældende patientgruppe samt at afprøve og justere dette 

• at skabe basis for evidens på området og forberede metoderne og logistikken til en større undersøgelse 

som kan danne grundlag for en dokumenteret klinisk praksis 

Design: Pilotstudie der etableres som en klinisk randomiseret undersøgelse, hvor patienterne tilfældigt 

udvælges konsekutivt til gruppe A (interventionsgruppen) eller B (kontrolgruppen). 

Målgruppe: I pilotprojektet inkluderes i alt 32 patienter fra Kæbekirurgisk Afdeling, fordelt på to grupper med 

16 patienter i hver gruppe (8 kvinder og 8 mænd). Alle patienterne skal have foretaget et planlagt 

ortognatkirurgisk indgreb. 

Intervention: Begge grupper ses præ- og postpostoperativt. Der anvendes modificeret RCD-undersøgelse 

(Dworkin og LeResche 1992) på alle patienter umiddelbart inden operationen og patienternes evt. 

smerteniveau fastlægges vha. af VAS-skala (Scott J, Husicissoen E 1976). Desuden udleveres et 

spørgeskema til selvudfyldelse. Patienterne vurderer én gang ugentligt de første 6 uger samt 3 og 6 mdr. 

postoperativt deres gabeevne ved selvundersøgelse og registrerer samtidig graden af smerte forbundet 

hermed. Interventionsgruppen (A) instrueres præ- og postoperativt i øvelser til igangsættelse 3 dage efter 

udskrivelse, og der følges op ved fysioterapeut henholdsvis 1, 3 og 6 uger efter operationen, hvor 

træningsprogrammet intensiveres. Patienten har desuden mulighed for at kontakte fysioterapeuten 

telefonisk. Træningscompliance registreres. Kontrolgruppen (B) modtager ingen instruktioner i øvelser, men 

undersøges og kontrolleres af tandlæge som A. 

Grupperne følges og ses af tandlægen postpostoperativt efter 1, 3 og 6 uger samt efter 3 og 6 mdr. hvor 

smerter og den funktionelle status sammenlignes herunder selvundersøgt gabeevne.  

Implementering 

Tidsperspektiv: Interventionen forventes at foregå i perioden oktober 2009-april 2010. 


