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Introduktion: Tandvårdsrädsla är ett problem som inte verkar avta trots modernare
behandlingsmetoder. Mellan 4-20% av världens befolkning lider av tandvårdsrädsla.
Tandvårdsrädslan har en multi faktoriell bakgrund, vanligast anges smärtsamma minnen från
barndomen och traumatiska tandvårdsupplevelser senare i li vet. Hur de tandvårdsrädda
hanterar sin situation beror på ett antal psykosociala faktorer i samverkan. Syfte: Att beskriva
vilka kliniskt prövade metoder som finns för att få patienter med tandvårdsrädsla att acceptera
och full följa tandvårdsbehandling. Frågeställningar: 1) Vilka olika behandlingsmetoder
förekommer för att underlätta behandlingen av tandvårdsrädda patienter inom tandvården? 2)
Hur skilj er sig behandlingsmetoderna för tandvårdsrädda barn respektive vuxna? Metod:
Systematisk litteraturstudie. Resultat: De granskade artiklarna visar att de flesta barn som fick
beteendevetenskaplig terapi klarade att genomgå tandvårdsbehandling. Den vanligaste
behandlingsstrategin var ” tell -show-do” . Även hos vuxna fungerade beteendevetenskapliga
metoder bäst.  Kognitiv terapi gav bra resultat på sikt. Sedering eller behandling under narkos
är vanligt vid tandvårdsrädsla hos barn. Även för vuxna kan sedering användas i exempelvis
akuttandvård. Enbart sedering med farmaka ger dock ingen bestående förbättring av
tandvårdsrädsla, varken hos barn eller vuxna. Slutsats: De psykologiska metoderna ensamma
eller i kombination med sedering ger på sikt den bästa effekten när det gäller att minska
tandvårdsrädslan.
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Introduktion

Sedan 1950-talet har ett antal studier gjorts för att mäta prevalensen av tandvårdsrädsla
(Hakeberg, Hallonsten, Hägglin & Skaret, 2003). Tandvårdsrädsla (dental anxiety) är ett
problem som inte verkar avta trots modernare behandlingsmetoder. Världen över är
prevalensen mellan 4% och 20% oberoende av land, befolkning eller kultur. Extrem
tandvårdsrädsla (odontofobi) är ofta ett komplext problem som troligen runt 2 - 3% av den
vuxna befolkningen lider av (Skaret & Soevdsnes, 2005).

 Orsaker till tandvårdsrädsla

Obehagliga tandvårdsupplevelser, smärta och maktlöshet
I en intervjustudie med tandvårdsrädda vuxna kom Moore, Brødsgaard & Rosenberg (2004)
fram till att smärtsamma och obehagliga tandvårdsupplevelser i barndomen hade gett många
människor tandvårdsrädsla. I Maggirias & Lockers (2002) studie framkom att 42,2% av
patienterna som besökte tandläkaren under en 5-års observationsperiod uppgav att de upplevt
smärta under behandlingen. De ansåg heller inte att extra anestesi eliminerade smärtan totalt.
Behandlingarna som ansågs mest smärtsamma var invasiva ingrepp såsom injektioner eller
avverkning av vävnad. En av tjugo rapporterade moderat till svår smärta som härrörde från
ickeinvasiva behandlingar som undersökning och rengöring. Inom tandhygienistbehandling
kunde man se att patienterna upplevde mest smärta vid fickdjupsmätning och scaling i
tandköttsfickor. Studien visar också att rädslan för att det ska göra ont ökar
smärtförnimmelsen. En del tandvårdsrädda uppgav att de inte upplevde sig ha någon
möjli ghet att påverka behandlingssituationen. Det är också vanligt att patienterna uppger
specifika negativa upplevelser under behandlingen, såsom behandling utan anestesi, som
orsak till rädslan. Rädsla kan också framkallas av ljudet av borren, olika lukter eller av
känslan av vibrationer (Skaret & Soevdsnes, 2005). I djupintervjuer av tandvårdsrädda utförda
av Abrahamsson, Berggren & Carlsson (2002) visade det sig att tandvårdsrädslan grundade
sig i en sårbarhet hos individen, samt traumatiska upplevelser eller av dåligt bemötande från
tandläkaren, något som många framhöll som den viktigaste orsaken. Man tycker sig se att det
finns individuella skill nader i hur olika individer bearbetar tidigare traumatiska
tandvårdsupplevelser. Hur de tandvårdsrädda hanterade sin situation berodde på ett antal
psykosociala faktorer i samverkan såsom socialt stöd, självtill it och engagerad
tandvårdspersonal.
Tandvårdsrädda med hög grad av generella rädslor skilj er sig från tandvårdsrädda med mindre
frekventa andra rädslor. När tandvårdsrädsla är en av andra rädslor upplever patienten en mer
övergripande negativ li vs- och tandvårdssituation (Abrahamsson, Berggren & Carlsson,
2000).

Andra traumatiska händelser som kan leda till t andvårdsrädsla
Det har visats att barn som blivit sexuellt utnyttjade har en tendens att utveckla
tandvårdsrädsla. Sexuella övergrepp kan bland annat leda till ett sämre självförtroende och
svårigheter i kontakter med andra människor senare i li vet. Kvinnor har rapporterat att de kan
ha svårigheter att känna tillit till och bygga ett förtroende för manliga tandläkare.
Tandvårdssituationen kan kännas underlägsen för alla patienter, men kan vara det ännu mer
för en patient som blivit sexuellt utnyttjad. Denna kan då vara ännu mer rädd för att förlora
kontrollen över situationen än en person som inte blivit utsatt för sexuella övergrepp utan
enbart är tandvårdsrädd. Kvinnor som utsätts för oral penetration uppvisade ännu starkare
tandvårdsrädsla (Will umsen, 2004).
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Flykting- och invandrarbarn uppvisar överhuvudtaget en större risk än andra att utveckla
tandvårdsrädsla. Det kan bero på att deras familjer kan ha varit utsatta för traumatiska
upplevelser (Hakeberg et al. 2003). Cirka 20% av de asylsökande som kommit till  Sverige
beräknas ha utsatts för tortyr i hemlandet och många av dessa har utvecklat tandvårdsrädsla.
Det finns olika typer av tortyr: psykisk, fysisk och sexuellt , och mer än hälften av de personer
som upplevt tortyr utvecklar posttraumatiskt stressyndrom. Tandläkare och läkare kan ha
medverkat i tortyren, och vissa undersökningar inom både vården och tandvården kan då
påminna patienten om tidigare tortyr. Traumatiska minnen kan väckas och skapa en stark
ångest i behandlingssituationen. Patienten kan i tandläkarstolen uppleva hot och otill räcklig
kontroll , vilket bland annat kan orsaka ångest och stress (Hashemi, 2006).

Smärtminnen från barndomen
Smärtupplevelser i olika kroppsdelar kan hos barn få kommande konsekvenser för hur barnet
kommer att uppleva eventuell smärta i tandvårdssituationen. Barn med astma och öronbesvär
är oftare i kontakt med sjukvård än andra barn. Vid dessa undersökningar och behandlingar
kan barnet uppleva smärta i öron, näsa och halsregionen. Vid en tandvårdsbehandling kan
dessa smärtsinnen väckas och då förstärka den nya smärtupplevelsen (Krekmanova, Bergius
& Berggren, 2005).

        Köns- och åldersskill nader i tandvårdsrädsla

Ten Berge, Veerkamp & Hoogstraten (2002) visade ett tydligt samband mellan föräldrars
tandvårdsrädsla och deras barns. Mammorna var mer tandvårdsrädda än papporna medan det
inte var någon skill nad vad det gällde könen på barnen. I en studie har man också funnit ett
orsakssamband mellan tidigare besök hos tandläkaren och nivån på barnets tandvårdsrädsla.
Barn med en lång men inte smärtsam tandvårdshistoria har mindre risk att bli tandvårdsrädda
än de som upplever smärtsam behandling tidigt i li vet (Peretz, Nazarian & Bimstein, 2004).
Hakeberg et al. (2003) konstaterar att kvinnor rapporterar tandvårdsrädsla dubbelt så ofta som
män, något som även gäller vid andra specifika fobier. Men de visar också på studier som inte
funnit någon skill nad i prevalensen av tandvårdsrädsla mellan kvinnor och män. Män
upplevde mer smärta i samband med tandbehandling än kvinnor och smärta upplevs starkare
av yngre personer jämfört med äldre. Det finns också spekulationer om att detta är ett uttryck
för det sociala trycket där män kan känna att de bör klara skrämmande situationer. Det kan
eventuellt också vara andra predisponerande faktorer som till exempel könshormoner som
samverkar till den snedfördelade könsfördelningen för specifika rädslor (Hakeberg et al.,
2003). Både ålder och kön har betydelse för prevalensen samtidigt som tandvårdsrädsla är
mer vanligt bland barn, ungdomar och unga vuxna för att sedan minska med stigande ålder
(Skaret & Soevdsnes, 2005; Maggirias & Locker, 2002). En studie utförd av Bedi & McGrath
(2000) i England visar att kvinnor över 75 år upplever mindre tandvårdsrädsla jämfört med
kvinnor mellan 60-74 år, men att äldre kvinnor upplever större rädsla jämfört med äldre män.

Följder av tandvårdsrädsla

Tandvårdsrädslan kan leda till en ambivalens, det vill säga en kluvenhet, när det gäller att ta
itu med problemet. Många skäms över sin rädsla och sitt ambivalenta beteende, där personen
pendlar från att ha bestämt sig för att besöka tandvården till att ringa återbud, undvika eller
”glömma bort” besöken (Abrahamsson et al., 2002; Moore et al., 2004). Att göra detta kan för
den tandvårdsrädde ge konsekvenser genom försämrad oral hälsa samt bristande självrespekt.
Ibland är mycket tandvårdsrädda patienter först samarbetsvilli ga, men kan sedan plötsligt
sluta att besöka tandvården. Patienter med extrem tandvårdsrädsla kan även ha svårt att sköta
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sin egen munhygien, och detta i kombination med undvikande av tandvårdsbesök för in dem i
en ond cirkel, där den orala hälsan bli r allt sämre. En del patienter uttrycker också en oro för
att den allmänna hälsan ska påverkas till följd av försämrade tänder och en rädsla för att tappa
tänderna (Abrahamsson et al., 2002; Moore et al., 2004). Klinge & Holmstrup (2004) påvisar
möjli ga samband mellan otill räcklig munhygien, parodontit och en rad sjukdomar som till
exempel diabetes mellit us, hjärt- och kärlsjukdomar, pneumoni och reumatoid artrit.  Studier
har också visat att personer som undviker tandvård har fler saknade tänder samt mer karies
och parodontit jämfört med en kontrollgrupp (Skaret & Soevdsnes, 2005).

De patienter som undviker regelbunden tandvård har mer ångest inför tandvårdsbesöken och
har, som tidigare nämnts, ett försämrat munstatus och upplever mer negativa konsekvenser i
både arbete och sociala interaktioner. Tandvårdsrädsla skapar en ond cirkel där negativa
tankar och dålig tillt ro till den egna förmågan att kunna hantera situationen förekommer.
Negativa förväntningar tycks överföras till nya tandvårdssituationer och tandläkare. Den
tandvårdsrädde bli r ambivalent i valet av att undvika tandvården eller att försöka hitta
lösningar på situationen (Abrahamsson et al., 2001).

Omhändertagande av tandvårdsrädda individer

Det kan vara svårt att uppskatta hur tandvårdsrädd en patient är eller vad orsaken till
uteblivande är. För att kunna bemöta patienten rätt och ge ett bra omhändertagande vore det
angeläget att tandvårdspersonal på något vis, exempelvis genom väntrumsenkäter, i förväg få
en uppfattning om patienternas tandvårdsrädsla. Barns rädsla kan eventuellt mätas genom
kategorisering av beteendet under behandlingen (Skaret & Soevdsnes, 2005).

I en översiktsartikel beskriver Berggren, Will umsen & Arnrup (2003) att tandvårdspersonal
bland annat kan hjälpa patienten att sätta ord på det som framkallar deras rädsla och hur den
upplevs, och genom att specificera rädslan kan den bli l ättare att hantera. Att strukturera tiden
i behandlingssituationen kan göra den mer överskådlig och lättare att klara av för patienten.
När man behandlar barn med tandvårdsrädsla involveras allti d en förälder eller dess
ställ företrädare. Det är då viktigt att relationen även med föräldern är god och att en
samverkan upprättas. Vid behandling av små barn är det naturligt att föräldern deltar i
behandlingsplaneringen medan tonåringar stimuleras till att själva fattar en allt större del av
besluten (Berggren et al., 2003).

Tandhygienistens roll vid omhändertagandet av tandvårdsrädda individer

Tandhygienisten kan ofta ha en nyckelroll i arbetet med att förebygga tandvårdsrädsla genom
sin tidiga kontakt med barn och deras föräldrar. Regelbundna besök kan öka tillit en hos
barnen och bygga upp ett förtroende för tandvården samtidigt som de också lär sig
munhälsovård (Skaret & Soevdsnes, 2005). Det är nödvändigt att tandhygienisten har en
förståelse för de psykologiska reaktionerna som kan yttra sig i tandvårdssituationen, vad som
är normalt och hur rädsla yttrar sig. Basprinciper är att skapa goda kontakter och tillit , att
hjälpa patienterna till att kunna kooperera vid behandlingen och känna kontroll över
situationen (Skaret & Soevdsnes, 2005). Evidensbaserad omvårdnad innebär att man i
vårdsituationen har ett förhållningssätt där man till ämpar bästa till gängliga bevis som
underlag för vårdbesluten (Willman & Stoltz, 2002).
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Eftersom tandvårdsrädsla är ett komplext och multi faktoriellt problem finns det ett behov att
undersöka vilka olika behandlingsmetoder som finns beskrivna i litt eraturen. Patienter
reagerar olika, beroende på bland annat grad av rädsla, ålder, temperament och
behandlingsåtgärd. Därför kan det vara till hjälp för tandvården att få en kunskapsöversikt av
de olika behandlingsmetoder som förekommer och som är kliniskt och vetenskapligt
beprövade för att kunna välja lämplig metod till varje enskild patient.

Syfte

Att beskriva vilka kliniskt prövade metoder som finns för att få patienter med tandvårdsrädsla
att acceptera och full följa tandvårdsbehandling.

 Frågeställningar

♦  Vilka olika behandlingsmetoder förekommer för att underlätta behandlingen av
tandvårdsrädda patienter inom tandvården?

♦  Hur skilj er sig behandlingsmetoderna för tandvårdsrädda barn respektive vuxna?
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Metod

Studien har utförts som en systematisk litteraturstudie för att kartlägga och granska vad som
finns skrivet inom valt ämne under en viss tidsperiod. I en systematisk litteraturstudie är det
viktigt att utgå från en tydligt definierad fråga (Figur 1). Denna fråga besvaras genom att
samordna relevanta referenser för att påvisa det aktuella forskningsläget inom området genom
att kriti skt granska, analysera och sedan redovisa den samlade vetenskapen (Forsberg &
Wengström, 2003).

Figur 1. Flödesschema av de olika stegen i en systematisk litteraturstudie. Fritt översatt från
Polit , Beck & Hungler (2006, s.139).

Definition av begrepp

Tandvårdsrädsla (dental anxiety) Onormal rädsla eller fruktan för att besöka tandläkare, för
preventiva åtgärder eller terapi. (National Library of Medicine, 1992).
Rädsla (fear) är en normal känsloreaktion på ett hot och avtar när hotet försvinner. Rädsla är
en normal och funktionell reaktion (National Library of Medicine, 1966).
Ångest (anxiety) är fruktan och en förkänsla av annalkande katastrof men inte så förlamande
som fobi (National Library of Medicine, 1966).
Fobi (phobia, anxiety disorders) är irrationell , ihållande och överdriven skräck för bestämda
föremål eller situationer, och som individen känner sig tvingad att undvika (National Library
of Medicine, 1981).
Ambivalens (ambivalence) beskriver samtidig förekomst av olika attityder till en person,
objekt, situation eller idé (The American Heritage Stedman’s Medical Dictionary. H
Company, 2002. 19 October 2006).

Identifiera
frågeställning
och nyckelord
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referenser och

för
anteckningar

Sökning av
referenser

Välj ut
möjliga

referenser
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referenser

efter
relevans
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Litteratursökning

För att genomföra denna litteraturstudie om tandvårdsrädsla och se vilka alternativa metoder
som finns för att underlätta behandlingen, har relevanta artiklar sökts i databaserna Medline,
Cinahl och PsycINFO (Ovid). Dessutom har manuell sökning gjorts ur vetenskapliga artiklars
referenslistor. Medline innehåller omkring 95% av den medicinska litteraturen och Cinahls
fokus är mer inriktat på omvårdnadsvetenskapliga referenser, där vetenskapliga artiklar
rörande tandvård finns med (Willman & Stoltz, 2002). Elektroniska sökningar bör
kompletteras med en manuell sökning anser Willman & Stoltz (2002).

Sökord

Urvalet begränsades till vetenskapliga engelskspråkiga artiklar och ”humans”, inom
tidsperioden 2000-2007. Sökningen avgränsades av de bestämda sökorden. De sökord som
använts är engelska MeSH-termer som handlar om tandvårdsrädsla och behandlingsmetoder.
Sökorden valdes ut så att de täckte så många sökområden som möjli gt. De var: Dental
anxiety, Treatment outcome, Therapeutics, Dental care, Benzodiazepines och Anesthesia and
Analgesia. Sökorden söktes som MesH-termer i PubMed och som Thesaurus i Cinahl och
PsycINFO (Ovid). I Cinahl Thesaurus valdes ordet Antianxiety agents, Benzodiazepines, som
i databasen föreslogs istället för enbart Benzodiazepines. I Cinahl kombinerades Anesthesia
och analgesia med den booleska kombinationen OR för att få samma sökord i de båda
sökmotorerna. Eftersom träffarna i första sökningen gav ett allt för stort antal träffar,
kombinerades sökorden i olika kombinationer med hjälp av den booleska operatorn AND (se
Tabell 1).

Sökningarna i PsycINFO gav inga ytterligare träffar som inte fanns i Medline eller Cinahl och
redovisas därför inte i tabell .
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Urval

Urval 1
I primärgranskningen lästes artiklarnas titlar och de som speglade att artikeln passade till
syftet inkluderades. Exklusionskriterier var reviewartiklar, guidelines, artiklar utan abstract,
artiklar som handlar om psykiska störningar, sexuellt utnyttjade tandvårdsrädda samt artiklar
som mäter prevalens och orsaker till t andvårdsrädsla. I resultatet från det första urvalet
kvarstod 107 artiklar.

Urval 2
De kvarvarande artiklarna granskades sedan vidare med hjälp av abstract. Inklusionskriterier
var att abstractet tycktes besvara någon av frågeställningarna. Exklusionskriterier var
kvantitativa studier med för få deltagare, samt de kriterier som beskrivs vid urval 1, men som
inte framkom av titel. I resultatet av andra urvalet kvarstod 65 artiklar.

Manuell sökning gjordes från referenslistorna av artiklarna samt från länkar med relaterade
artiklar i Medline och detta resulterade i 3 artiklar. För dessa artiklar gällde samma
inklusions- och exklusionskriterier som för dem som hittades via Medline och Cinahl.

Urval 3
Samma artiklar återkom i flera olika sökkombinationer. De följde då med i tabellen till och
med det tredje urvalet, Tabell 1. Dessa artiklar står varje gång som dubbletter från
sökningarna ovan i följande tabell . De återstående 39 artiklarna lästes i fulltext.
Inklusionskriterier var om artiklarna besvarade någon av frågeställningarna.
Exklusionskriterier var om artikeln verkade svag avseende deltagarantal eller med stort
bortfall som inte kunde förklaras.

18 stycken artiklar valdes bort vid läsning i fulltext och det återstod då slutligen 21 stycken
samt de tre artiklarna från den manuella sökningen.
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Tabell 1. Presentation av databassökning.
Databas Sökord/

Sök-komb.
Antal
 träff

 Urval 1
  (Titel)

  Urval 2
(Abstract)

   Urval 3
  (Fulltext)

Utvalda
artiklar

070405
Medline
Limits:
human and
English
language and
yr="2000 –
2007”

1. Dental anxiety* 320

2. Treatment outcome* 416344

3. Therapeutics* 270653

4. Dental care* 3066

5. Benzodiazepines* 3540

6. Anesthesia och analgesia* 15863

1 AND 2 18 8 7 7 5

1 AND 3 23 10 10 6 (2 dubbletter) 2

1 AND 4 111 27 14 10 (4 dubbletter) 3

1 AND 5 14 7 6 4 (2 dubbletter) 2

1 AND 6 55 15 9 6 (2 dubbletter) 2

1 AND 2 AND 3 4 4 3 2 (2 dubbletter) 0

1 AND 2 AND 4 5 4 3 3 (1 dubblett) 1

1 AND 2 AND 5 2 1 1 1 0

1 AND 2 AND 6 3 2 1 1 (1 dubblett) 0

1 AND 3 AND 4 5 3 3 3  (1 dubblett) 1

1 AND 3 AND 5 0

1 AND 3 AND 6 3 3 2 2 (1 dubblett) 1

1 AND 4 AND 5 3 1 1 1 0
1 AND 4 AND 6 19 10 6 2 (1 dubblett) 1
1 AND 5 AND 6 10 4 4 2 (1 dubblett) 1
1 AND 2 AND 3 AND 4 AND 5
AND 6

0

070406
Cinahl
Limits: English
language and
yr="2000 - 2007

1.Dental anxiety* 237

2.Treatment outcome* 32010
3.Therapeutics* 138

4.Dental care* 965

5.Antianxiety agents,
Benzodiazepines*

511

6.Anesthesia* 1084

7.Analgesia* 555
8. 6 OR 7 1622
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1 AND 2 17 7 6 6  (2 dubbletter) 1
1 AND 3 0
1 AND 4 44 16 6 2 1
1 AND 5 0
1 AND 8 5 3 2 2  (2 dubbletter) 0
1 AND 2 AND 3 0
1 AND 2 AND 4 4 2 1 1 (1 dubblett) 0

1 AND 2 AND 5 0
1 AND 2 AND 3 AND 4 AND 5
AND 8

0

Sekundärgranskning

Förfinad granskning gjordes på 24 artiklar med hjälp av modifierade versioner av Forsberg
och Wengströms (2003) granskningsmallar för kvantitativa och kvalitativa studier (Bilaga 1
och 2). I sekundärgranskningen undersöktes syftet och hur resultatet besvarade
frågeställningarna. Vidare granskades studiernas utförande, hur många som deltagit i
studierna samt mätmetoderna. Den enskilda studien poängbedömdes och poängen
omräknades till procentsats och värderades till grad I: hög kvalitet (80% - 100%), grad II:
medelgod kvalitet (70% - 79%) eller grad II I: låg kvalitet (60% - 69%). Kvalitets-
bedömningen redovisas i Bilaga 3 och tabellerna 2.1-2.6 i anslutning till resultatet. Av de
sekundärgranskade artiklarna har 5 stycken exkluderats beroende på för låg kvalitet, vilket
gjorde att 19 artiklar kvarstod till resultatet.

Databearbetning

Bearbetningen av materialet med att organisera referenserna, analysera, redigera och
sammanställa har utförts enligt Polit et al. (2006). Författarna har, för att stärka validiteten,
var för sig granskat och analyserat materialet och sedan till sammans jämfört utifrån syftet för
att därefter sammanställa och slutföra litteraturstudien med hjälp av olika kategorier som
beskriver det aktuella forskningsläget för behandlingen av tandvårdsrädda patienter.

Etiska överväganden

Studier som godkänts av etisk kommitté eller blivit noggrant etiskt genomtänkta har valts.
Alla artiklar som ingår i studien redovisas på ett så objektivt sätt som möjli gt. Artiklarna har
granskats och återgetts på ett sanningsenligt sätt. Författarna har försökt att återge artiklarnas
innehåll så korrekt som möjli gt (Forsberg & Wengström, 2003).

Resultat

För att hjälpa tandvårdsrädda barn och vuxna att klara av tandvårdsbehandlingen använder sig
tandvårdspersonalen av olika strategier. Det kan vara psykologiska eller farmakologiska
strategier eller kombinationer av dessa behandlingsformer, beroende på patientens grad av
rädsla och behandlingsbehov. Olika metoder finns för att reducera patientens
smärtupplevelser vid tandvårdsbesök. De kvalitetsgranskade artiklarna redovisas i tabeller
(Tabell 2.1- 2.6) i anslutning till den löpande texten. Av de artiklar som redovisas bedömdes
de flesta att ha god kvalitet och 2 artiklar hade medelgod kvalitet. Alla artiklar som inkluderas
i resultatet återfinns också i Tabell 2 i Bilaga 3.
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Barn

Psykologiska metoder

Tabell 2.1 Resultat av kvalitetsgranskade artiklar
Författare
och år

Design Behandlingsmetod Urval Resultat Kvali tets
Grad

Arnrup,
Broberg,
Berggren &
Bodin
(2003)

Kvantitativ
experimentell
studie

Motiverande intervju
och  ”behandlings-
kontrakt” . Stegvis
inlärning, gradvis
exponering och
individuell
desensibili sering.
Ibland sedering som
komplement

94 barn
4-12 år
Randomiserat
urval

Barnets tandvårdsrädsla och
föräldrars emotionella stress
minskade under behandlingens gång.
Hämmade barn accepterade lättare
behandling med hjälp av sedation.

85%
grad I

Buchanan &
Nieven
(2003)

Kvantitativ
tvärsnitts-
studie

Förklarande strategier
och förvill ande
strategier

155 barntand-
läkare som
deltog på en
konferens

Barntandläkarna använde sig
signifikant oftare av förklarande
strategier än förvill ande strategier.

75%
grad II

Fox &
Newton
(2006)

Kvantitativ
CCT

Bildvisning med
positiva tandvårds-
situationer före
behandling

48 barn
5-17 år

Att visa en bild med positiv
anknytning till t andvården visade en
reduktion av rädsla hos alla barnen

92%
grad I

Peretz &
Gluck
(2005)

Kvantitativ
RCT

Magiskt trick
Jämfört med ” tell -
show-do”

70 barn
3-6 år

Att visa ett magiskt trick, en form av
distraktion, gjorde att barnen både
lättare och snabbare klarade av en
tandvårdsbehandling

78%
grad II

Versloot,
Veerkamp,
Hoogstraten
& Martens
(2004)

Kvantitativ
CCT

Undersökning av
coping-
strategier som barn
använder vid
tandvårds
behandling.

597 skolbarn,
urval ur
skoldatabas
födda 1989.

11-åriga barn använder sig av olika
strategier i tandvården. Mest intern
strategi, men också extern- och
destruktiv strategi.

93%
grad I

Grad I= 80-100%, god. Grad II = 70-79%, medelgod. Grad III = 60-69%, svag.
CCT (clinical controlled trial) studie som inte är randomiserad.
RCT (randomized controlled trial) studie som är randomiserad.

Olika psykologiska behandlingsstrategier
Inom tandvården använder sig personal av olika strategier för att kunna behandla barn. Ett sätt
att till fälli gt minska barn och ungdomars rädsla inför ett tandvårdsbesök kan vara att visa
positiva bilder som handlar om tandvård (Fox & Newton, 2006). Vanligast är att barn stegvis
vänjs vid situationen och att personalen hela tiden visar och berättar vad som ska ske och låter
barnen få tid att fråga. I en studie fann man att nästan alla tandläkare valde att använda sig av
förklarande strategier, där den mest använda varianten är tell -show-do: ”Jag skulle förklara
steg- för- steg vad jag skulle göra” (Buchanan & Niven, 2003).  Detta är en metod som passar
de flesta barn. Men vissa barn kan istället bli mer rädda av denna behandlingsteknik. De kan
istället klara av en behandling bättre om personalen förvill ar dem, oftast genom att prata om
helt andra saker än behandlingen. Ungefär hälften av alla tandläkare använder sig också av
förvill ande strategier ibland (Buchanan & Niven, 2003).

En inte vanligt förekommande metod är att visa ett ”magiskt trick” för barnet. När det
jämfördes i en studie med en variant av ” tell -show-do” , fick den magiska metoden barnen att
snabbare sätta sig i behandlingsstolen. Det var också fler barn ur den ”magiska gruppen” som
gick med på att ta röntgenbilder. Denna metod fungerade bäst på små pojkar i tre- till
fyraårsåldern som inte vill e samarbeta (Peretz & Gluck, 2005).
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Faktorer av betydelse för val av psykologisk behandlingsmetod
En tredjedel av barn som har beteendeproblem vid tandvårdsbesök har även problem vid
sjukhusbesök, särskilt de som är rädda, utåtriktade och sällskapliga. Många faktorer kan
påverka hur ett barn reagerar vid ett tandvårdsbesök och en viktig faktor kan vara just barnets
personlighet (Arnrup, Broberg, Berggren & Bodin, 2003). Rädda barn använder sig mer ofta
av utåtriktade strategier för att klara av tandvårdsbesök. Det kan yttra sig i att barnet är aktivt,
ställer många frågor eller vill att sköterskan håller i handen (Versloot, Veerkamp, Hoogstraten
& Martens, 2004).

Beteendeterapi för barn med beteendeproblem kan vara stegvis inlärning, gradvis exponering
och systematisk desensibili sering. Vid systematisk desensibili sering påverkar man rädslan
genom att öva på avspänning samtidigt som man individuellt ökar på svårighetsgraden av
olika tandvårdssituationer. Ungefär 90% av barnen klarade att genomföra sin behandling med
eller utan kompletterande sedering (Arnrup et al., 2003). Men barnen reagerar olika på
behandlingarna beroende på sin personlighet. Barn med behandlingsproblem, men som inte är
rädda utan är mer utåtriktade och sällskapliga, accepterar snabbare tandvårdsbehandling
jämfört med andra barn med behandlingsproblem. Den vanligaste strategin som barn i
allmänhet har för att klara av tandvårdsbesöket är en inre strategi. Den kan betecknas som
kognitiv, där kan barnen till exempel tänka: ” jag gör som tandläkaren säger” eller ”det är bra
för mina tänder” för att hantera situationen (Versloot et al., 2004). Om man kombinerar
beteendeterapi med sedering accepterar också rädda och hämmade barn tandvårdsbehandling
lättare, vilket 75% gjorde. Impulsiva och utåtagerande barn svarar sämst på behandling med
beteendeterapi och i studien av Arnrup et al. (2003) visade de också sämst acceptans för
tandvårdsbehandling, där hela 30% av dessa barn vägrade. Vad som påverkar
behandlingsresultatet för de utåtagerande barnen verkar vara yttre faktorer som föräldrars
påverkan och/eller tidigare negativa tandvårdsupplevelser, utom i gruppen utåtagerande barn
som dessutom är impulsiva i sin läggning. De barnen har en mer komplex situation med flera
olika problemområden (Arnrup et al., 2003).

Barn som tidigare har upplevt smärta vid tandvårdsbesök använde sig oftare av både inre och
yttre copingstrategier. Copingstrategi verkar delvis bestämmas av hur tandvårdsrädd barnet är
och delvis av graden av tidigare upplevd smärta. Tandläkares behandlingsstrategier kan därför
inte bara bestå av att träna copingstrategier utan också att anpassa behandlingen till barnets
nivå av förväntad smärta och rädsla under behandlingen (Versloot et al., 2004).
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Farmakologiska metoder

 Tabell 2.2 Resultat av kvalitetsgranskade artiklar
Författare
och år

Design Behandlingsm
etod

Urval Resultat Kvali tets
grad

Arch,
Humphris
 & Lee
(2001)

Kvantitativ
CCT

Lustgas med
lokalanestesi
jämfört med
narkos

88 barn
9-15år

Mindre rädda barn väljer lokalanestesi
med lustgas, mer rädda barn väljer narkos
för extraktion av tänder.

92%
grad I

Carson &
Freeman
(2001)

Kvantitativ
case-serie
design

Undersökning
om vilka
faktorer som
gör att vissa
barn tandvårds-
behandlas
under narkos.

600 barn från den
kommunala
tandvården.
(400 av dem varit
med om akut-
tandvård under
sedering eller
narkos)

De barn som inte hade erfarenhet av
sedering eller narkos hade mindre DMTF
jämfört med de som varit med om det
under akuttandvård. De barn som fått
narkos var mer rädda och även deras
föräldrar. Barn som fått sedering hade
bättre tandvårdsvanor än de barn som fått
narkos.

92%
grad I

Jensen &
Matson
(2002)

Kvantitativ
RCT

Oral eller rektal
Midazolam

50 barn
2-7 år

Ingen signifikant skill nad erhölls mellan
oral och rektal sedation (Midazolam).
Valet av de två olika till förselsätten kan
avgöras på barnets ålder, attityd och
samarbetsvilj a

92%
grad I

Savanheimo,
Vehkalahti,
Pihakari &
Numminen
(2005)

Kvantitativ
experimentell
studie

Undersökning
om vilka
faktorer som
gör att vissa
barn tandvårds-
behandlas
under narkos.

102 barn
Under 16 år
Remitterade för
behandling under
narkos

Tandvårdsrädsla och upprepade
obehagliga tandvårdsupplevelser
rapporterades som de främsta faktorerna
till att behandling under narkos behövs.
Att bli behandlad under narkos skall ses
som ett sista alternativ för barn.

85%
grad I

Grad I= 80-100%, god. Grad II = 70-79%, medelgod. Grad III = 60-69%, svag.
CCT (clinical controlled trial) studie som inte är randomiserad.
RCT (randomized controlled trial) studie som är randomiserad.

Midazolam
Benzodiazepinderivatet Midazolam kan användas som sedering och presedering inför narkos
om barnet är behandlingsomoget eller för upprört för att kunna kooperera under
tandvårdsbehandling. Vid jämförelse mellan två administrationsformer av Midazolam; oral
och rektal administration som presedering inför narkos på barn i åldrarna 2-7 år, fann man
möjli gen något bättre sedationseffekt av rektalt administrerad Midazolam. Men skill naderna
var inte signifikanta vare sig i effekt, i acceptans av ansiktsmask för lustgas eller amnesi.
Valet av dessa två administreringsformer bör därför inte ske ur farmakologisk synvinkel utan
beroende på barnets ålder, attityd och samarbetsvilj a (Jensen & Matson, 2002).

Narkos och lustgas
Tandvårdsrädsla och upprepade obehagliga tandvårdsupplevelser är den vanligaste orsaken
till remiss för behandling under narkos hos friska barn. Rädslans orsaker måste allti d vara
noggrant diagnostiserade och kontrollerade, för narkos skall ses som ett sista alternativ för
barn (Savanheimo, Vehkalahti, Pihakari & Numminen, 2005).

Vilken form av sedering som tandläkare väljer för barn vid akuttandvård beror på olika
faktorer. Yngre åldrar, tandvårdsrädsla, hög karieserfarenhet och sämre egenvårdsvanor kan
ses hos barn som erbjudits narkos. Äldre tandvårdsrädda barn med bättre egenvårdsvanor
erbjuds oftare sedering av annat slag, exempelvis lustgas. Kontrollgruppen i denna studie av
Carson & Freeman (2001), som var utan erfarenhet av sedering eller narkos, hade mindre
karierade, extraherade och fyllda tänder, (Decayed, Missing, Fill ed Teeth, DMFT) jämfört
med de andra barnen.
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En studie undersökte vad barn och föräldrar valde när de fick välja behandlingsmetod mellan
alternativen lustgas med lokalanestesi eller narkos vid tandextraktion. Det visade sig att de
barn som var mindre rädda före behandling valde lustgas med lokalanestesi. De uppvisade
även mindre rädsla efter behandlingen än vad de mer rädda barnen som valde narkos gjorde
efteråt (Arch, Humphris & Lee, 2001).

Även andra studier visar att barn som fått tandvårdsbehandling under narkos är fortsatt rädda
efter behandling (Savanheimo et. al., 2005; Arch et al., 2001). Barnen saknar fortfarande
förmågan att kunna kooperera under en vanlig tandvårdsbehandling. Därför bör de så snart
som möjli gt skolas in till att kunna klara en vanlig behandling med huvudsakligen
förebyggande åtgärder (Savanheimo et al., 2005).

Barn som fått behandling under narkos hade ofta tandvårdsrädda föräldrar (Carson &
Freeman, 2001). Andrahandsinformation från föräldrar tros ha kunnat skapa en del av barnens
behandlingsproblem och tandvårdsrädsla. I Savanheimo et al. (2005) hade 21% av föräldrarna
till barnen själva genomgått behandling under sedering eller narkos. En större del av alla
föräldrar i studien var nöjda med sina barns behandling.
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Vuxna

Psykologiska metoder

Tabell 2.3 Resultat av kvalitetsgranskade artiklar
Författare
och år

Design Behandlings
metod

Urval Resultat Kvali tets
grad

Berggren,
Hakeberg &
Carlsson
(2000)

Kvantitativ
komparativ
studie

Kognitiv terapi och
avslappning

112 vuxna som
sökt
behandling för
tandvårds-
rädsla

Ett större antal av patienterna i den
kognitiva gruppen full följde hela
behandlingsprogrammet medan en
större andel av patienterna i
avslappningsgruppen reducerade sin
tandvårdsrädsla.

92%
grad I

Dailey,
Humphris
&Lennon
(2002)

Kvantitativ
RCT

Frågeformulär om
tandvårdsrädsla som
patienten lämnade till
tandläkaren så att
denne skulle vara
medveten om
patientens rädsla.

123 vuxna som
sökt till
tandvårds-
kliniker och
hade höga
poäng på skala
för tand-
vårdsrädsla

De patienter som vet att tandläkaren
är informerad om deras
tandvårdsrädsla är mindre oroliga
inför mötet än de patienter som inte
vet om tandläkaren är informerad av
deras rädsla.

86%
grad I

Kvale,
Raadal,
Vika,
Johnsen,
Skaret,
Vatnelid &
Öiamo
(2002)

Kvantitativ
CCT

Individualiserad
behandling med
psykolog och
tandläkare.

100 vuxna
patienter.
Remitterade
till specialist-
klinik för
odontofobi

De som hade odontofobi, DSM-IV
behövde fler behandlingstill fällen
jämfört med kontrollgrupp (inga
fobier). Behandling utfördes av
tandläkare eller specialisttandläkare
och en psykolog. Alla tre grupper
rapporterade mindre rädsla efter
behandling, signifikant mycket hos
patienter med multipla fobier.

92%
grad I

Kulich,
Berggren &
Hallberg
(2000)

Kvalitativ
grounded
theory

Kvalitativt samtal med
patient för att utröna
dynamiken i
interaktionen mellan
patient och tandläkare.

Strategiskt
urval av 13
kvinnor och 2
män som sökt
hjälp för sin
tandvårds-
rädsla

Man fann en huvudkategori:
Samhörighet baserad på interaktion
och överenskommelse (fritt översatt).
Från den teoretiska modellens
koncept går sedan fyra
underkategorier. De beskriver
tandläkarens och patientens roll i
mötet.

94%
grad I

Moore,
Brödsgaard
& Abraham-
sen (2002)

Kvantitativ
kvasi-
experimentell

Hypnos, gruppterapi,
individuell systematisk
desensibili sering.

206 vuxna med
extrem
tandvårds-
rädsla.

Tre år efter behandling med hypnos,
gruppterapi och systematisk
desensibili sering gick fler patienter
regelbundet till t andvården jämfört
med kontrollgrupp. Det var små
skill nader mellan
behandlingsformerna hypnos,
gruppterapi och systematisk
desensibili sering.

92%
grad I

Ng, Chau &
Leung
(2004)

Kvantitativ
RCT

Preoperativt samtal 200 vuxna
Aktuella för
alveolarbens-
operation

Preoperativa samtal som förklarar om
operationen och återhämtningen ger
en minskning i rädslenivå hos alla,
preoperativa samtal om bara
operationen leder till sänkning av
rädslenivå hos patienter som är
mindre rädda.

100%
grad I

Thom,
Sartory &
Jöhren
(2000)

Kvantitativ
CCT

Midazolam och
psykologisk
behandling

90 vuxna,
kvinnor och
män,
med tandvårds-
fobi

Psykologisk behandling var
signifikant mer effektiv än
behandling med Midazolam och hos
kontrollgrupp. På lång sikt fungerar
psykologiska metoder bäst, bägge
grupperna mindre rädda vid
behandling än kontrollgrupp, men de
som behandlats med Midazolam
återföll i rädsla efter.

100%
grad I

Grad I= 80-100%, god. Grad II = 70-79%, medelgod. Grad III = 60-69%, svag.
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CCT (clinical controlled trial) studie som inte är randomiserad.
RCT (randomized controlled trial) studie som är randomiserad.

Preoperativ information och individuell behandlingsplan
Att i förväg ge positiv information om en förestående behandling kan ge en minskad rädsla.
Ett preoperativt samtal som i positiva ordalag förklarade om operationen och återhämtningen
angående operation av alveolarbenet gav en minskning av tandvårdsrädslan (Ng, Chau &
Leung, 2004).

Patienterna är olika som individer. En del är reserverade och döljer sina problem så väl att
tandvårdspersonalen inte ens är medvetna om dem. Andra däremot visar sina känslor öppet
och är då också mer benägna att söka en lösning på problemet. I en modell har Kulich,
Berggren & Hallberg (2000) belyst dynamiken i interaktionen mellan patient och tandläkare.
Tandläkarens roll kan vara professionell , empatisk och kamratlig samt uppmärksammar
patientens uttalade och outtalade behov. Patienten å sin sida kan känna spänning, misstro,
rädsla och skam. Man har också i studier funnit att många tandvårdsrädda patienter kan känna
sig tryggare av att veta om att deras tandläkare är medveten om deras tandvårdsrädsla (Dailey,
Humphris & Lennon, 2002).

En individuell behandlingsplan med psykolog, specialisttandläkare och patient kan vara till
hjälp för tandvårdsrädda patienter. När tandvårdsrädslan är mycket stor och påverkar
personens normala liv, sociala aktiviteter och relationer, då lider han/hon av odontofobi. De
odontofobiska patienterna behöver oftast flera behandlingstill fällen för att minska sin rädsla.
Denna behandling kan också ha positiv påverkan på självförtroendet och sociala relationer
eftersom odontofobiska patienter ofta har multipla diagnoser; det vill säga fler diagnoser
till sammans med odontofobi. I en studie fick mycket tandvårdsrädda patienter den behandling
som nämnts ovan. Det visade det sig att 63% av deltagarna vid uppföljning efter ett år besökt
allmän-tandvården för tandvårdsbehandling. Av dessa hade 76% blivit behandlade av
specialisttandläkare och 36% av allmäntandläkare (Kvale, Raadal, Vika, Johnsen, Skaret,
Vatnelid & Öiamo, 2002).

 Avslappning, kognitiv behandling och hypnos
De studier som beskriver olika psykologiska metoder för att direkt påverka de tandvårdsrädda
patienterna i själva behandlingssituationen behandlar en specifik psykologisk metod jämfört
med en kontrollgrupp eller flera olika psykologiska metoder, jämförda sinsemellan. De
beskriver också en psykologisk metod jämfört med en dämpande läkemedelsbehandling,
Midazolam (Thom, Sartory & Jöhren, 2000; Moore, Brödsgaard & Abrahamsen, 2002). I två
av studierna fick en grupp tandvårdsrädda kognitiv beteendeterapi (KBT) som syftar till att
negativa tankar och beteenden genom systematisk träning ersätts av positiva (Berggren,
Hakeberg & Carlsson, 2000; Thom et al., 2000). I båda dessa studier var det den kognitiva
behandlingen som gav det bästa resultatet. I det ena fallet klarade en större andel av
patienterna att slutföra tandvårdsbehandling vid jämförelse med enbart
avslappningsbehandling, det vill säga avslappningsteknik associerat till tandvårdssituationer.
Båda grupperna reducerade sin tandvårdsrädsla, men en större andel av patienterna i den
kognitiva gruppen (74%) jämfört med avslappningsgruppen (59%) gjorde detta (Berggren et
al., 2000).  I det andra fallet var effekten av den kognitiva behandlingen bättre efter två
månader, där 70% av patienterna fortsatte med tandvårdsbesök, jämfört med de som fått
Midazolam. Rädslenivån efter psykologisk behandling visar sig vara ungefär li ka som vid
Midazolambehandlingen under själva behandlingstill fället, men sedan fortsätter rädslenivån
att vara låg (Thom et al., 2000). Kontrollgruppen i denna studie hade de sämsta resultaten
med bara 10% som fortsatte med regelbunden behandling inom tandvården (Thom et al.,
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2000). De övriga psykologiska metoderna omfattade hypnos, gruppterapi som innehöll
systematisk desensibili sering samt individuell systematisk desensibili sering (Moore et al.,
2002). Behandlingsresultatet hos vuxna tandvårdsrädda personer som fick någon av dessa
behandlingar var signifikant bättre än i den kontrollgrupp som också ingick i studien. I denna
omfattande studie kunde man vid utvärdering efter tre år konstatera att patienterna i
gruppterapin var den grupp där flest besökte tandvården regelbundet och hade regelbundna
tandvårdsvanor (70%). I gruppen för individuell systematisk desensibili sering tränades
muskelavslappning med gradvis ökning av svårigheten i kliniska tandvårdssituationer
till sammans med andningskontroll . I den gruppen hade 66% regelbundna tandvårdsvanor och
i hypnosgruppen, som för patienten beskrivs som en avslappningsteknik var de regelbundna
vanorna 55%. I kontrollgruppen gick endast 40% regelbundet till tandvården. Moore et al.
(2002) kunde även konstatera att det var fler kvinnor som hade regelbundna tandvårdsvanor.

Farmakologiska metoder

Tabell 2.5 Resultat av kvalitetsgranskade artiklar
Författare
och år

Design Behandlingsmetod Urval Resultat Kvali tets
grad

Jerjes,
Jerjes,
Swinson,
Kumar,
Leeson,
Wood,
Kattan &
Hopper
(2005)

Kvantitativ
RCT

Midazolam
och
placebo

48 män
över 18 år

Midazolam jämfört med placebo gav
mindre rädsla och stress före, under och
efter en operation.

83%
grad I

Thom,
Sartory &
Jöhren
(2000)

Kvantitativ
CCT

Midazolam och
psykologisk
behandling

90 vuxna,
kvinnor och
män,
med
tandvårds-
fobi

Psykologisk behandling var signifikant
mer effektiv än behandling med
Midazolam och hos kontrollgrupp. På lång
sikt fungerar psykologiska metoder bäst,
bägge grupperna mindre rädda vid
behandling än kontrollgrupp, men de som
behandlats med Midazolam återföll i
rädsla.

100%
grad I

Grad I= 80-100%, god. Grad II = 70-79%, medelgod. Grad III = 60-69%, svag.
CCT (clinical controlled trial) studie som inte är randomiserad.
RCT (randomized controlled trial) studie som är randomiserad.

Midazolam
Det kan vara indicerat att använda sig av farmakologiska hjälpmedel vid till fällen då vuxna
patienten är i behov av tandvård men är så tandvårdsrädda att de själva känner att de inte
kommer att kunna klara av situationen (Jerjes, Jerjes, Swinson, Kumar, Leeson, Wood, Kattan
& Hopper, 2005). Midazolam är ett läkemedel, som ingår i benzodiazepingruppen. Det har en
lugnande, stressreducerande och muskelavslappnande effekt. Man får även en viss
amnesieffekt vilket betyder att korttidsminnet försämras, vilket kan vara en fördel i samband
med behandling som patienten upplever som obehaglig. Eftersom Midazolam vid
korttidsanvändning inte ger någon signifikant effekt på hälsan, är detta ett hjälpmedel för att
till fälli gt minska stress och rädsla för att kunna utföra tandvårdsbehandlingar, enligt Jerjes et
al. (2005). Genom att mäta cortisolhalten i saliven kan man se hur stressad en person är och
här sänktes den signifikant efter 15 minuter. Den grupp som fick placebo uppvisade ingen
sänkning av cortisolhalten. Vid mätning en månad efter behandlingen uppvisade båda
grupperna liknande värden av cortisolhalten i saliven. Man kan inte räkna med någon speciell
minskning av befintlig tandvårdsrädsla efter behandling med Midazolam. Thom et al. (2000)
jämförde psykologiska metoder med Midazolambehandling mot tandvårdsrädsla och fann att
två månader efter interventionen fortsatte endast 20% av patienterna, som fick
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Midazolambehandling, sin tandvårdsbehandling. Mätningar av tandvårdsrädslan uppvisar
samma resultat där rädslenivån sjunker drastiskt när patienten fått Midazolam för att sedan
återgå till samma höga nivå som tidigare (Thom et al., 2000).

Barn och vuxna

Teknisk behandling

Tabell 2.6 Resultat av kvalitetsgranskade artiklar
Författare
och år

Design Behandlingsmetod Urval Resultat Kvali tets
grad

Versloot,
Verkamp &
Hoogstraten
(2005)

Kvantitativ
RCT

Anestesi med Wand
jämfört med
traditionell
administration

125 barn
4-11 år

Inga signifikanta skill nader i
smärtresponsen, självrapporterad rädsla
och smärta mellan de som fått injektion
med Wand och traditionell metod. De som
var mindre rädda gav positivare respons på
Wandmetoden.

92%
grad I

Loomer &
Perry (2004)

Kvantitativ
singel-blind
cross-over

Anestesi med Wand
jämfört med
traditionell
administration

20  vuxna
med paro-
dontit

Ingen skill nad i smärta vid
ledningsanestesi. Mindre smärta med
Wand vid palatinala injektioner. Bägge
injektionstyperna är adekvata för scaling
och rotplaning. Wand föredrogs av flera,
vilket kan bero på att färre injektioner
behövdes vid denna teknik.

85%
grad I

Grad I= 80-100%, god. Grad II = 70-79%, medelgod. Grad III = 60-69%, svag.
CCT (clinical controlled trial) studie som inte är randomiserad.
RCT (randomized controlled trial) studie som är randomiserad.

Metoder för att minska smärta och obehag vid anestesi
Tandvårdsbesök kan vara associerade med smärta. Vissa situationer, som till exempel
injektioner, kan leda till rädsla (Versloot, Veerkamp & Hoogstraten, 2005). Två studier som
hade för avsikt att studera vad barn och vuxna accepterade bäst i fråga om smärta av
datoriserad injektion (Wand) och traditionell i njektionsteknik fann att barn som bedömdes
vara mindre rädda protesterade mindre med Wand-metoden. De uppvisade mindre
muskelspänning och rörde inte på sig li ka mycket som gruppen som fick traditionell anestesi.
Barnen som var mer rädda däremot accepterade Wand sämre än traditionell anestesi, troligen
beroende på att Wand- metoden tar längre tid och barnen redan innan hade förhöjd rädsla. Om
barnen fick ytanestesi före behandling med Wand så kunde antagligen denna metod användas
på fler mycket rädda (Versloot et al., 2005). När samma metoder testades på vuxna patienter
med parodontit upplevdes mindre smärta med den datoriserade tekniken (Wand) vid
palatinala injektioner. Vid ledningsanestesi var det ingen signifikant skill nad mellan
administrationssätten. Båda metoderna tog lika lång tid att utföra, men den datoriserade
tekniken favoriserades av deltagarna i studien (Loomer & Perry, 2004).

Diskussion

Resultatet av denna litteraturstudie visar att man inom tandvården använder sig av både
psykologiska och/eller farmakologiska metoder för att hjälpa tandvårdsrädda patienter.
Behandlingsmetoder som vänder sig till barn är främst anpassade till deras ålder och mognad.
Vad som avgör vilken behandlingsmetod som väljs överlag är patientens förmåga att
samarbeta under behandlingen, rädsla och ingreppets omfattning. Ett antal olika psykologiska
metoder finns beskrivna och de visar bäst resultat för att minska tandvårdsrädslan på lång sikt.
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Farmakologiska hjälpmedel, som exempelvis Midazolam visar en kortvarig effekt på rädslan
och är till god hjälp under behandlingen men ger ingen reduktion av rädslan efteråt.

Det vanligaste behandlingssättet inom barntandvården för att hjälpa tandvårdsrädda barn att
klara av tandvårdsbehandling, är att tandvårdspersonal använder sig av förklarande strategier.
De olika momenten introduceras då stegvis i behandlingen, så kallad ” tell -show-do” . Även
andra studier har visat att detta är den klart vanligaste metoden inom barntandvården
(Crossley & Joshi, 2002; Peretz, Glaicher & Ram, 2003). Detta kan kanske förklaras med att
tandvårdspersonalen måste använda sig av en strategi som gör barnet behandlingsbart på
längre sikt. Den är en välbeprövad arbetsmetod som inte kräver resurser i dyr teknik eller
farmakologiska hjälpmedel. Tandvårdspersonalens engagemang krävs däremot vid varje möte
med barnen, vilket kan resultera i att flera besök som tar längre tid än normalt behövs. På lång
sikt borde det ändå vara en vinst att barnen får ett gott bemötande och en bra introduktion till
tandvården så att rädsla förebyggs och inte bli r ett problem senare i li vet. Detta passar de
flesta barn, men inte alla. En del kan istället bli skrämda av att veta för mycket av hur
behandlingen kommer att gå till . Att få se på bilder är en annan strategi, då positiva bilder på
olika tandvårdssituationer visas. I den studie av Fox & Newton (2006) som redovisas i
resultatet, hade det varit intressant att kunna se om denna metod lämpade sig bättre för vissa
åldersgrupper och om bilderna behöver anpassas till åldern för att få bästa effekt. Det är
vanligt att tandvårdspersonal använder sig av förvill ande strategier, och det kan tänkas ge ett
positivt resultat för stunden. Hur dessa inverkar på barnens beteende och rädsla på lång sikt är
oklart. En kombination av en förvill ande strategi och ” tell -show-do” kanske är lämpligare.
Barnet förvill as för stunden och får samtidigt en stegvis introduktion till t andvården.
Tandvårdspersonal bör ta hänsyn till barnets personlighetstyp, rädsla, behandlingsbehov och
tidigare obehagliga erfarenheter av tandvården när de väljer behandlingsstrategi. Detta har
även bekräftats i en studie av Van Meurs, Howard, Versloot, Veerkamp & Freeman (2005),
där de konstaterade att barns strategier under en tandvårdsbehandling verkar variera med
ålder, nivå av rädsla och tidigare erfarenheter av smärta.

Beteendeterapi av olika slag kan hjälpa många barn att klara av en tandvårdsbehandling, med
eller utan kompletterande sedering. Tandvårdspersonal bör hjälpa barn och deras föräldrar att
öva på copingstrategier och om det anses nödvändigt, exempelvis hos barn med mer
omfattande beteendestörningar och med (misstänkta) multipla diagnoser, även ta hjälp av
psykologisk specialist. Det är viktigt att tandvårdspersonal kan urskilj a olika
personlighetstyper vid möten med barn. En psykologisk kunskap krävs då av
tandvårdspersonal, och troligtvis har personal inom pedodonti och specialisttandvård mer
erfarenhet av detta än personal i allmäntandvård. Detta kan kanske vara en av möjli ga
anledningar till att prevalensen av tandvårdsrädsla inte minskar.

Sederande farmaka kan minska barns rädsla till fälli gt. Berggren et al. (2003) understryker att
farmakologiska metoder kan och bör användas i vissa situationer, till exempel när patienten är
i behov av akuttandvård, och smärttill ståndet gör det omöjli gt för patienten att kunna arbeta
med sin rädsla. Faktorer som påverkar en tandläkares val av sederingsform är barnets ålder,
grad av tandvårdsrädsla, karieserfarenhet och egenvårdsvanor. Detta bekräftas i en senare
studie från 2006 av Rayen, Muthu, Shandrasekhar & Sivakumar. Genom till fälli g
farmakologisk ångestdämpning kan man underlätta för patienten att få nya positiva
erfarenheter av tandvårdsbehandling. Även för patienter som har hög motivation att arbeta
med sin rädsla kan det vara motiverat att inleda behandling med sedering, som exempelvis
lustgas. Lustgas ger en ångestdämpande effekt och gör det lättare för patienter att
kommunicera och arbeta med beteendet samtidigt (Berggren et al., 2003). Lustgas kan ses



19

som säker behandlingsmetod. Med narkos finns hälsorisker som att hjärta och lungor påverkas
mer, och därför bör narkos endast övervägas när andra behandlingsätt inte är möjli ga (Arch et
al., 2001). Narkos är dessutom en personalkrävande och dyr metod, som bara löser problemet
för stunden. Det kan också tänkas att barnen (och föräldrarna) bli r uppskrämda och rädda för
sjukhusmiljön och alla procedurer runt narkosen. Många föräldrar till barn som behöver
behandling under narkos har egen erfarenhet av detta eller av sedering. Berggren et al. (2003)
skriver att när föräldrarna är inställda på att barnet behöver narkos, så kan den metoden vara
indicerad, särskilt om de har låg motivation att arbeta med rädslan. Därefter ska man
återuppta diskussionen om en långvarig lösning. Savanheimo et al., 2005 skriver att så snart
som möjli gt efter narkos skall barnet skolas in till att kunna klara en vanlig
tandvårdsbehandling. Då kan man ta hjälp av tidigare beskriva metoder, exempelvis ” tell -
show-do” , distraktion eller bildvisning och anpassa behandlingen efter barnets personlighet.

Att använda en förklarande strategi, det vill säga att berätta om proceduren före behandlingen,
har även en positiv effekt på vuxna med tandvårdsrädsla. Detta borde anses som en enkel och
billi g metod som personal inom allmäntandvården kan utföra på patienter med lättare
tandvårdsrädsla. Ytterligare en studie som exkluderades från resultatet på grund av att den
bedömdes ha för låg kvalitet för att den inte utförts kliniskt, hade provat samma metod med
lyckat resultat (Van Wijk & Hoogstraten, 2006).

Hos vuxna patienter som har svår tandvårdsrädsla, odontofobi, i vissa fall även i kombination
med andra fobier, lyckas behandlingen bäst på lång sikt efter en individuell behandlingsplan
med psykolog, specialisttandläkare och patient. Studien av Schouten, Eijkman & Hoogstraten
(2003) bekräftade att tandläkare som är tränade för att hålla en adekvat kommunikation med
konsekvent information till patienterna, gör det lättare för patienterna att kunna delta och fatta
beslut om sin behandlingsplan.

Kognitiva behandlingar verkar ge bäst resultat för att minska vuxnas tandvårdsrädsla på lång
sikt. I en uppföljningsstudie av Will umsen och Vassend (2003) bekräftades dessa resultat,
även om denna studie hade ett stort bortfall och därför inte inkluderades i den aktuella
studien.

Farmakologiska hjälpmedel kan vara indicerat även för vuxna då patienten måste klara av en
viss tandvårdssituation. I studien av Jerjes et al. från 2005 ingick bara män vilket är
anmärkningsvärt, då ingen orsak finns beskriven varför kvinnor exkluderades i studien. Detta
gör att man inte säkert kan generalisera resultatet av denna studie. Det kan antas att endast
män ingick i studien för att bias i form av olika metabolism skulle undvikas. Deras resultat
bekräftades dock av Thom et al. (2000), där både män och kvinnor ingick i
studiepopulationen. Liksom för barn minskar rädslan drastiskt när patienten erhållit sedering,
men den återgår sedan till samma nivå som innan. Likadana resultat fann Jöhren, Jackowski,
Gängler, Sartory & Thom (2000). Det är alltså viktigt att psykologiskt arbeta med rädslan om
den lägre rädslenivån skall fortsätta att bestå.

Situationer i tandvården som kan associeras med smärta, exempelvis injektioner, kan
framkalla rädsla, och därför är alla tekniker som minskar smärtsamma moment i behandlingen
intressanta. Datorstyrd anestesi visades i resultatet fungera bra på barn som är mindre rädda,
men bland vuxna upplevdes ingen större skill nad mellan konventionell och datorstyrd
bedövning. I den studie på barn som redovisas i resultatet användes inte ytanestesi vid
Wandmetoden men däremot vid den traditionella metoden, vilket kan ifrågasättas eftersom
detta borde kunna ha påverkat resultatet.
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Tekniken för kemomekanisk kariesborttagning i primära tänder är också intressant, och denna
metod kan tänkas vara lämplig när övrig teknik inte finns till gänglig, i till exempel
utvecklingsländer. Tyvärr hittades ingen studie med till räckligt god kvalitet för att tas med i
resultatet i denna litteraturstudie. I en studie beskrivs metoden som lämplig för barn som inte
accepterar injektioner eller borrning. Detta kan vara ett alternativ till narkos i vissa situationer
(Ansari, Beeley & Fung, 2003). En nackdel med denna metod kan vara om inte all karies går
att få bort och borrning ändå måste ske.

En del studier ur resultatet är utförda på specialistkliniker för tandvårdsrädda då psykologiska
metoder använts, och de har visat goda resultat. Det kan vara motiverat, både ur
samhällsekonomisk och ur mänsklig synvinkel, att remittera patienter med svårare fall av
tandvårdsrädsla till specialistklinik. I en artikelöversikt av Kvale et al., (2004) kan man se att
specialistkliniker för tandvårdsrädsla oftast inriktar resurserna på psykologiska metoder som
är beteende- eller kognitivt orienterade. Det visar sig också att om man behandlar
tandvårdsrädslan kommer ungefär 80% av patienterna få en signifikant minskning av sin
rädsla och kan fortsätta behandling hos allmäntandvården även på längre sikt. Det är
intressant att patienter efter en förhållandevis kort psykologisk behandling kan klara av
tandvårdsbehandling. Rent samhällsekonomiskt borde det vara den bästa lösningen att svårt
tandvårdsrädda patienter så snart som möjli gt fick hjälp mot sin tandvårdsrädsla. Problemet
kan ligga djupt, och patienterna vill i bland av olika anledningar inte ta itu med det. Det kan
tyckas att rutinerna inom tandvården kunde ses över så att personalen hade något system som
kunde identifiera och fånga upp rädda patienter. Det kan ifrågasättas om personalen inom
allmäntandvården har till räckliga psykologiska kunskaper för att kunna detta.

Metoden för att analysera och sammanställa tidigare forskning inom ämnet har varit en
systematisk litteraturstudie. Polit , Beck & Hungler (2006) menar att litteraturstudier spelar
stor roll i den evidensbaserade omvårdnaden när man vill undersöka vad som finns forskat
inom det speciella området. Forskningsområdet bli r då kartlagt och kan inspirera till fortsatt
fördjupad forskning. Författarna har granskat och analyserat för att sedan sammanställa och
redovisa resultatet på ett så objektivt sätt som möjli gt. Detta har gjorts genom att följa
forskningsstegen i Polit et al. (2006). Metodvalet visade sig vara relevant för studiens syfte
även om forskningsområdet kan tyckas vara omfattande för den begränsade tidsramen.

Sökorden som användes i databaserna valdes ut för att täcka så många sökområden inom
ämnet som möjli gt. Möjli gen kunde fler artiklar ha nåtts genom andra eller flera sökord. Med
det stora antalet träffar som sker på titlar vid urval 1 är det möjli gt att relevanta artiklar har
missats, på grund av att det kan finnas artiklar med titlar som inte speglar studiens innehåll på
rätt sätt. För att garantera att ingen felbedömning skedde som minskade reliabilit eten, gjordes
kvalitetsbedömningen individuellt av båda författarna utifrån modifierade mallar för
kvantitativa och kvalitativa artiklar. Endast artiklar av god och medelgod kvalitet användes i
studiens resultat. All tolkning av utvalda artiklar har gjorts enskilt av båda författarna och
diskussioner har förts vid oklarheter för att öka studiens validitet.

De flesta utvalda artiklarna är kvantitativa. Några av dem är randomiserade studier vilka anses
ha högt bevisvärde. En artikel som är kvalitativ har valts för att beskriva interaktionen mellan
patient och tandläkare. Studiens syfte och frågeställningar har till viss del besvarats. Alla
behandlingsmetoder som används kliniskt vid tandvårdsrädsla är inte redovisade, till viss del
på grund av att några artiklar vid sekundärgranskning inte nådde upp till en medelgod eller
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god kvalitet (grad I och grad II). Detta berodde bland annat på stort bortfall , något som är
vanligt vid studier om tandvårdsrädsla. Flera behandlingsmetoder kan även finnas beskrivna i
äldre artiklar som inte omfattas i denna studie, eftersom litteraturstudien begränsats till att
innehålla artiklar som var från år 2000 och senare. Vilka behandlingsmetoder som används
för barn respektive vuxna har till viss del besvarats, även om fler metoder troligen
förekommer inom tandvården. De presenterade studierna som förekommer i resultatet
kommer från flera olika länder, vilket borde kunna göra att resultatet kan generaliseras till
större delar av världen. Få studier återfinns om hur tandvårdsrädsla yttrar sig i
utvecklingsländer, vilket gör det svårt att veta hur behandlingsmetoderna fungerar där och om
samma metoder används där som i exempelvis Sverige och andra industriländer. Dessutom är
det oklart hur tandvårdsrädsla yttrar sig i länder där man inte arbetar med förebyggande
tandvård i samma utsträckning, utan patienterna oftare uppsöker tandvården vid akuta
problem.

Sammanfattningsvis bör i första hand beteendeinriktade metoder användas till barn och, om
det anses nödvändigt, kompletteras med sedering. Lustgas är att föredra om barnet accepterar
detta och om det finns till gängligt, eftersom det medger ett visst samarbete med barnet.
Narkos ska endast väljas som behandlingsmetod när andra möjli gheter är uttömda, eftersom
det finns hälsorisker och att man inte på något sätt på sikt reducerar rädslan med denna metod.
Även för vuxna fungerar beteendevetenskapliga metoder bäst. Sedering för vuxna kan vara ett
hjälpmedel vid exempelvis akuttandvård. Kognitiv terapi ger bra resultat på sikt.

Förslag på fortsatt forskning inom ämnet kan vara att utveckla enkla psykologiska
behandlingsmodeller som kan användas vid tandvårdsrädda individer inom allmäntandvården.
Intressant vore också att undersöka om metoderna skilj er sig i olika länder, och då framför allt
i industriländer jämfört med utvecklingsländer.

Denna litteraturstudie ger en inblick i den senaste forskningen inom området: kliniska
behandlingsmetoder för tandvårdsrädda barn och vuxna. Slutsatsen är att de psykologiska
metoderna ensamma eller i kombination med sedering på sikt verkar ge den bästa effekten när
det gäller att minska tandvårdsrädslan.
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Bilaga 1
Granskningsmall  för kvantitativa studier

Kvali tetsbedömning av studier med kvantitativ metod
1. Forskningsmetod

RCT………………………
CCT………………………
Kontrollgrupp.……………
Annan studie………………

2. Syftet med studien?
Är frågeställningarna tydligt beskrivna? Ja___1p Nej___0p
Är designen lämplig utifrån syftet? Ja___1p Nej___0p

3. Undersökningsgruppen
Vilka är inklusionskriterierna?
Stämmer dessa med våra? Ja___1p Nej___0p
Är undersökningsgruppen representativ? Ja___ 1 p Nej ____0p
Vilket antal inkluderades i
experimentgrupp resp kontrollgrupp? EG____ KG____
Var gruppstorleken adekvat? (Minst 20 st) Ja___1p Nej___0p
Är randomiseringsförfarandet beskrivet?   Ja____ 1p.  Nej____0p

4.  Interventionen
interventionen (mål och innehåll )?
Hur ofta gavs interventionen?

5. Mätmetoder
Vilka mätmetoder användes?
Var reliabilit eten beräknad? Ja___1p Nej___0p
Var validiteten diskuterad? Ja___1p Nej___0p

6. Analys
Var demografiska data liknande i EG och KG Ja__1p Nej___0p
Hur stort var bortfallet?
Kan bortfallet accepteras? Ja__1p Nej___0p
Var den statistiska analysen lämplig? Ja___1p Nej___0p
Vilka var huvudresultaten?:
Vilka slutsatser drar författaren/-na?
Instämmer du? Ja___1p Nej__0p
Etiskt resonemang     Ja_____1p. Nej ____0p.

7. Värdering
Är resultatet generaliserbart?  Ja___1p Nej___0p
Totalsumma________p
Bedömning av kvalitet_____
Ska denna artikel inkluderas i litt eratur studien? Ja___ Nej__
Motivera varför/varför inte:



Grad I     80-100%  God
Grad II   70-79 %   Medelgod
Grad II I  60-69%    Svag



Bilaga 2
Granskningsmall för kvali tativa studier

Kvali tetsbedömning av studier med kvali tativ metod
Forskningsmetod

1. Vilken kvali tativ metod har använts?

2. Syftet med studien?

Är designen relevant för att frågeställningen? Ja___1p Nej___0p

3. Undersökningsgruppen
Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? Ja___ 1 p Nej ____0p
Var genomfördes undersökningen?:
Vilken urvalsmetod användes
Strategiskt urval…………
Snöbollsurval……………
Teoretiskt urval………….
Ej angivet………………..

Är undersökningsgruppen lämplig? Ja___ 1 p Nej ____0p

4. Metod för datainsamling
Är fältarbetet tydligt beskrivet? Ja___ 1 p Nej ____0p
Beskriv:
Ange datainsamlingsmetod……………
Ostrukturerade intervjuer……………..
Halvstrukturerade intervjuer………….
Fokusgrupper…………………………
Observationer…………………………
Video/bandinspelningar………………
Skrivna texter eller teckningar…………
Är data systematiskt samlade?(finns intervjuguide/studieprotokoll ) Ja___ 1 p Nej ____0p

5. dataanalys
Hur är begrepp, teman och kategorier tolkade?:
Ange om:
Teman är utvecklade som begrepp…………….
Det finns episodiskt presenterade citat…………
De individuella svaren är kategoriserade
och bredden på kategorierna är beskrivna………
Svaren är kodade……………………………….
Resultatbeskrivning:
Är analys och tolkning av resultat diskuterade? Ja___ 1 p Nej ____0p
Är resultatet trovärdiga (källor bör anges)? Ja___ 1 p Nej ____0p
Är resultaten pålitli ga (undersökningens och forskarens trovärdighet)? Ja___ 1 p Nej ____0p
Finns stabilit et och överensstämmelse? Ja___ 1 p Nej ____0p
Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? Ja___ 1 p Nej ____0p



Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns citat av
originaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)?
Ja___ 1 p Nej ____0p

6. Utvärdering
Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? Ja___ 1 p Nej ____0p
Stöder insamlade data forskarens resultat? Ja___ 1 p Nej ____0p
Har resultatet klinisk relevans? Ja___ 1 p Nej ____0p
Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? Ja___ 1 p Nej ____0p
Vilka slutsatser drar författaren/-na?:
Instämmer du? Ja___1p Nej__0p

Ska denna artikel inkluderas i litt eraturstudien? Ja___ Nej__
Motivera varför/varför inte:

Grad I     80-100%  God
Grad II   70-79%   Medelgod
Grad II I  60-69%    Svag



Bilaga 3
Kvali tetsbedömning ar tiklar till resultat
Författare
och år

Design Behandlingsmetod Urval Resultat Kvali tets
grad

Arch,
Humphris
 & Lee
(2001)

Kvantitativ
CCT

Lustgas med
lokalanestesi jämfört
med narkos

88 barn
9-15år

Mindre rädda barn väljer
lokalanestesi med lustgas, mer rädda
barn väljer narkos för extraktion av
tänder.

92%
grad I

Arnrup,
Broberg,
Berggren &
Bodin
(2003)

Kvantitativ
experimentell
studie

Motiverande intervju
och  ”behandlings
kontrakt” . Stegvis
inlärning, gradvis
exponering och
individuell
desensibili sering.
Ibland sedering som
komplement

94 barn
4-12 år
Randomiserat
urval

Barnets tandvårdsrädsla och
föräldrars emotionella stress
minskade under behandlingens gång.
Hämmade barn accepterade lättare
behandling med hjälp av sedation.

85%
grad I

Berggren,
Hakeberg &
Carlsson
(2000)

Kvantitativ
komparativ
studie

Kognitiv terapi och
avslappning

112 Vuxna
som sökt
behandling för
tandvårds-
rädsla

Ett större antal av patienterna i den
kognitiva gruppen full följde hela
behandlingsprogrammet medan en
större andel av patienterna i
avslappningsgruppen reducerade sin
tandvårdsrädsla.

92%
grad I

Buchanan &
Nieven
(2003)

Kvantitativ
tvärsnitts-
studie

Förklarande strategier
och förvill ande
strategier

155 barntand-
läkare som
deltog på en
konferens

Barntandläkarna använde sig
signifikant oftare av förklarande
strategier än förvill ande strategier.

75%
grad II

Carson &
Freeman
(2001)

Kvantitativ
case-serie
design

Undersökning om
vilka faktorer som gör
att vissa barn
tandvårds-
behandlas under
narkos.

600 barn från
den
kommunala
tandvården.
(400 av dem
varit med om
akut- tandvård
under sedering
eller narkos)

De barn som inte hade erfarenhet av
sedering eller narkos hade mindre
DMTF jämfört med de som varit med
om det under akuttandvård. De barn
som fått narkos var mer rädda och
även deras föräldrar. Barn som fått
sedering hade bättre tandvårdsvanor
än de barn som fått narkos.

92%
grad I

Dailey,
Humphris
&Lennon
(2002)

Kvantitativ
RCT

Frågeformulär om
tandvårdsrädsla som
patienten lämnade till
tandläkaren så att
denne skulle vara
medveten om
patientens rädsla.

123 vuxna som
sökt till
tandvårds-
kliniker och
hade höga
poäng på skala
för tand-
vårdsrädsla

De patienter som vet att tandläkaren
är informerad om deras
tandvårdsrädsla är mindre oroliga
inför mötet än de patienter som inte
vet om tandläkaren är informerad av
deras rädsla.

86%
grad I

Fox &
Newton
(2006)

Kvantitativ
CCT

Bildvisning med
positiva tandvårds-
situationer före
behandling

48 barn
5-17 år

Att visa en bild med positiv
anknytning till t andvården visade en
reduktion av rädsla hos alla barnen

92%
grad I

Jensen &
Matson
(2002)

Kvantitativ
RCT

Oral eller rektal
Midazolam

50 barn
2-7 år

Ingen signifikant skill nad erhölls
mellan oral och rektal sedation
(Midazolam). Valet av de två olika
till förselsätten kan avgöras på barnets
ålder, attityd och samarbetsvilj a.

92%
grad I

Jerjes, Jerjes,
Swinson,
Kumar,
Leeson,
Wood,
Kattan &
Hopper
(2005)

Kvantitativ
RCT

Midazolam
och
placebo

48 män
över 18 år

Midazolam jämfört med placebo gav
mindre rädsla och stress före, under
och efter en operation.

83%
grad I

Loomer &
Perry (2004)

Kvantitativ
singel blind
cross-over

Anestesi med Wand
jämfört med
traditionell
administration

20  vuxna med
parodontit

Ingen skill nad i smärta vid
ledningsanestesi. Mindre smärta med
Wand vid palatinala injektioner.
Bägge injektionstyperna är adekvata
för scaling och rotplaning. Wand

85%
grad I



föredrogs av flera, vilket kan bero på
att färre injektioner behövdes vid
denna teknik.

Kvale,
Raadal,
Vika,
Johnsen,
Skaret,
Vatnelid &
Öiamo
(2002)

Kvantitativ
CCT

Individualiserad
behandling med
psykolog och
tandläkare.

100 vuxna
patienter.
Remitterade
till specialist-
klinik för
odontofobi

De som hade odontofobi, DSM-IV
behövde fler behandlingstill fällen
jämfört med kontrollgrupp (inga
fobier). Behandling utfördes av
tandläkare eller specialisttandläkare
och en psykolog. Alla tre grupper
rapporterade mindre rädsla efter
behandling, signifikant mycket hos
patienter med multipla fobier.

92%
grad I

Kulich,
Berggren &
Hallberg
(2000)

Kvalitativ
grounded
theory

Kvalitativt samtal med
patient för att utröna
dynamiken i
interaktionen mellan
patient och tandläkare.

Strategiskt
urval av 13
kvinnor och 2
män som sökt
hjälp för sin
tandvårds-
rädsla

Man fann en huvudkategori:
Samhörighet baserad på interaktion
och överenskommelse (fritt översatt).
Från den teoretiska modellens
koncept går sedan fyra
underkategorier. De beskriver
tandläkarens och patientens roll i
mötet.

94%
grad I

Moore,
Brödsgaard
& Abraham-
sen (2002)

Kvantitativ
kvasi-
experimentell

Hypnos, gruppterapi,
individuell
systematisk
desensibili sering.

206 vuxna med
extrem
tandvårds-
rädsla.

Tre år efter behandling med hypnos,
gruppterapi och systematisk
desensibili sering gick fler patienter
regelbundet till t andvården jämfört
med kontrollgrupp. Det var små
skill nader mellan
behandlingsformerna hypnos,
gruppterapi och systematisk
desensibili sering.

92%
grad I

Ng, Chau &
Leung
(2004)

Kvantitativ
RCT

Preoperativt samtal 200 vuxna
Aktuella för
alveolarbens-
operation

Preoperativa samtal som förklarar om
operationen och återhämtningen ger
en minskning i rädslenivå hos alla,
preoperativa samtal om bara
operationen leder till sänkning av
rädslenivå hos patienter som är
mindre rädda.

78%
grad II

Peretz &
Gluck
(2005)

Kvantitativ
RCT

Magiskt trick
Jämfört med ” tell -
show-do”

70 barn
3-6 år

Att visa ett magiskt trick, en form av
distraktion gjorde att barnen både
lättare och snabbare klarade av en
tandvårdsbehandling

78%
grad II

Savanheimo,
Vehkalahti,
Pihakari &
Numminen
(2005)

Kvantitativ
experimentell
studie

Undersökning om
vilka faktorer som gör
att vissa barn
tandvårds-
behandlas under
narkos.

102 barn
Under 16 år
Remitterade
för behandling
under narkos

Tandvårdsrädsla och upprepade
obehagliga tandvårdsupplevelser
rapporterades som de främsta
faktorerna till att behandling under
narkos behövs. Att bli behandlad
under narkos skall ses som ett sista
alternativ för barn.

85%
grad I

Thom,
Sartory &
Jöhren
(2000)

Kvantitativ
CCT

Midazolam och
psykologisk
behandling

90 vuxna,
kvinnor och
män,
med tandvårds-
fobi

Psykologisk behandling var
signifikant mer effektiv än
behandling med Midazolam och hos
kontrollgrupp. På lång sikt fungerar
psykologiska metoder bäst, bägge
grupperna mindre rädda vid
behandling än kontrollgrupp, men de
som behandlats med Midazolam
återföll i rädsla efter.

100%
grad I

Versloot,
Verkamp &
Hoogstraten
(2005)

Kvantitativ
RCT

Anestesi med Wand
jämfört med
traditionell
administration

125 barn
4-11 år

Inga signifikanta skill nader i
smärtresponsen, självrapporterad
rädsla och smärta mellan de som fått
injektion med Wand och traditionell
metod. De som var mindre rädda gav
positivare respons på Wandmetoden.

92%
grad I

Versloot,
Veerkamp,
Hoogstraten
& Martens

Kvantitativ
CCT

Undersökning av
coping-
strategier som barn
använder vid

597 skolbarn,
urval ur
skoldatabas
födda 1989.

11-åriga barn använder sig av olika
strategier i tandvården. Mest intern
strategi, men också extern- och
destruktiv strategi.

93%
grad I



(2004) tandvårds-
behandling.

Grad I= 80-100%, god. Grad II = 70-79%, medelgod. Grad III = 60-69%, svag.
CCT (clinical controlled trial) studie som inte är randomiserad.
RCT (randomized controlled trial) studie som är randomiserad.


