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Om ph.d.-afhandlingen 

Smerte, nedsat gabeevne og hævelse er velkendte komplikationer til 
kirurgisk fjernelse af visdomstænder. Sygemelding og nedsat livskva-
litet opleves ligeledes af mange patienter efter fjernelse af visdoms-
tænder som følge af smerte og hævelse. Forskellige profylaktiske for-
anstaltninger anvendes derfor ofte med det formål at reducere det 
postoperative ubehag.  

Nærværende ph.d.-afhandling har til formål at undersøge, om 
methylprednisolon og kryoterapi kan nedsætte eller minimere post-
operativt ubehag efter kirurgisk fjernelse af visdomstænder i under-
kæben. 

Afhandlingen består af fem artikler herunder to systematiske over-
sigtsartikler og tre randomiserede kontrollerede undersøgelser om-
handlende anvendelsen af forskellige doser af methylprednisolon og 
kryoterapi i forbindelse med kirurgisk fjernelse af visdomstænder i 
underkæben. 

På baggrund af ovenstående undersøgelser kan det konkluderes, at 
hverken methylprednisolon eller kryoterapi mindsker postoperativt 
ubehag eller forbedrer livskvaliteten efter kirurgisk fjernelse af vis-
domstænder i underkæben. Imidlertid er der behov for yderligere un-
dersøgelser involverende andre fabrikater af kortikosteroider, højere 
doser, alternative administrationsveje samt længere varighed af 
kryoterapi eller andre applikationsmetoder i forbindelse med kirurgisk 
fjernelse af visdomstænder i underkæben før evidensbaseret kliniske 
retningslinjer kan anbefales. 
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