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Introduktion: Tandvårdsrädsla är vanligt förekommande i vårt samhälle. Uppskattningsvis 

lider 5-30 % av världens befolkning av tandvårdsrädsla. 

Tandvårdsrädsla associeras med flera olika faktorer bland annat, ålder, kön, oral hälsa, 

tandvårdsvanor, psykosociala faktorer och tidigare smärtsamma upplevelser under 

tandvårdsbehandling. 

Syfte: Syfte med denna studie var att beskriva metoder vid behandling av vuxna 

tandvårdsrädda patienter. 

Frågeställningar: Vilka metoder finns beskrivna i litteraturen för behandling av 

tandvårdsrädda patienter?  

Metod: En litteraturstudie har utförts med sökningar i databaserna PubMed och Cinahl. 

Resultat: Resultat beskriver olika psykologiska och farmakologisk behandlingsmetoder som 

kan användas vid behandling av vuxna patienter med tandvårdsrädsla, tandvårdsångest och 

tandvårdsfobi. Psykologiska och farmakologiska metoder visar ett positivt resultat till att 

minska tandvårdsrädsla, tandvårdsångest och tandvårdsfobi. De farmakologiska metoderna 

utgörs av korttidsverkande metoder som lugnar och dämpar stresskänslorna hos patienten i 

behandlingssituationen. De psykologiska metoderna har en stor betydelse och KBT visar på 

positiva resultat i behandlingssituationen av minskad tandvårdsrädsla och är också effektiva 

på längre sikt. 

Konklusion: Genomgång av aktuell litteratur visar vilka behandlingsmetoder som kan 

användas vid behandling av den vuxna tandvårdsrädda patienten. 

Psykologiska metoder såsom KBT ger på längre sikt den bästa effekten. Att göra 

tandvårdssituationen som en ”ömsesidig affär” mellan patient och tandvårdspersonal för att 

patienten inte ska uppleva förlust av kontroll, visar också på positiva resultat.  

Farmakologiska metoder lugnar i behandlingssituationen men medför inte någon effekt på 

längre sikt.  
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1. INTRODUKTION 

Tandvårdsrädsla är ett vanligt problem världen över och medför inte bara ett problem för 

patienten utan påverkar och försvårar också för tandvårdspersonalen till att utföra ett bra 

arbete. Trots att nya behandlingsmetoder har utvecklats de senaste åren har inte prevalensen 

av tandvårdsrädsla förändras de senaste femtio åren (Skaret & Sovdsnes 2005). 

Utifrån psykosocialt perspektiv kan den tandvårdsrädde patienten drabbas av psykosociala 

problem som leder till bristande social kompetens, det vill säga en begränsning av det sociala 

umgänget liksom ett visst undvikande beteende (Locker 2003). 

1.1 Rädsla, Ångest och Fobi 

Inom den vetenskapliga litteraturen gällande tandvård används ofta begreppen rädsla, ångest 

och fobi i omväxlande beskrivningar trots att begreppen definitionsmässigt skiljs åt (Skaret et 

al. 2005).  

I hjärnans centrala nervsystem finns amygdala som är två mandelformade strukturer i hjärnan 

vilka reagerar på känslor, en så kallad detektor som rapporterar fara och rädsla och har 

betydelse för individens bearbetning av olika känslostimuli. När amygdala aktiveras resulterar 

det ofta i att individen upplever svettningar, hjärtklappning och blekhet (Arindell et al. 1991; 

Armfield 2008).  

 

Rädsla är en känsla med uppfattning om en kommande katastrof (National Library of 

Medicine [NLM] 1999). Rädsla kan utryckas i form av stark negativ känsla vid något eller 

någon som upplevs hotande. Rädslans reaktion har grund i försvarsfunktionen genom att 

fokusera på vad som är viktigt för att kunna bemöta faran som utgör rädslans reaktion. 

 

Ångest beskrivs som en mer otydlig rädsla inför något mer diffust, som kan upplevas 

obehaglig eller farlig och där ångesten upplevs som en kontrollförlust. Ångest kan vara 

realistisk och eller orealistisk (Broberg et al. 2003). 

 

Den stora skillnaden mellan rädsla och ångest är vad som framkallar känslan det vill säga 

stimuli. Stimuli kan påverka utifrån eller inifrån. Rädsla orsakas oftast av yttre stimuli. Vilket 

kan vara ett ting som kan upplevas hotfullt och medföra en fara för den fysiska hälsan. Ångest 

orsakas oftast av stimuli inifrån (interpersonella hot) och kan upplevas som en oro inför något 

som kan hända som förödmjukelse och förlust av kontroll (Broberg et al. 2003). 

I en reviewartikel av Arindell et al. (1991) redovisades främst fyra grupper av stimuli som var 

de mest framträdande för att aktivera detektorerna för fara och rädsla;  

I - Interpersonell händelse eller situation som till exempel förnedring, kränkning eller tappad 

kontroll. 

II - Hot mot den egna hälsan som till exempel död, skador, kirurgiska ingrepp eller rädsla av 

att se blod 

III - Djur som till exempel ormar och spindlar 

IV - Agorafobi som till exempel rädsla för öppna platser och slutna miljöer 

 

I en studie av Oosterink et al. (2009) framkom att rädsla var ett vanligt känslouttryck hos den 

enskilde individen och 79,6 % av vuxna människor hade minst en typ av rädsla. Människor 

med flera olika rädslor hade också en ökad rädsla för tandvård. Rädsla för tandvård var ofta 

förknippad med smärta (Armfield 2008). Enligt International Association for the Study of 

Pain (IASP) definieras smärta som "en obehaglig sensorisk och/eller känslomässig upplevelse 

förenad med vävnadsskada eller hotande vävnadsskada, eller beskriven i termer av sådan" 
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(IASP 1979). En studie av Wise et al. (2002) redovisade att kvinnor uppgav större upplevd 

smärta än männen, och männen hade en högre smärt- och toleranströskel än kvinnorna. I 

studien framkom även att psykosociala faktorer hade en stor inverkan på smärtupplevelsen 

och oron inför smärtan. 

 

Skrämmande upplevelser eller händelser kan utgöra mekanismer för utveckling av fobier som 

är en irrationell, överdriven kraftig och ihållande rädsla för ett bestämt föremål eller situation. 

Oron erkänns som oundviklig eller överdriven för individen (National Library of Medicine 

[NLM] 1981). Enligt Broberg et al. (2009) kan specifika fobier vara rädsla för olika objekt 

som sprutor och andra särskilda situationer inom tandvården. Skaret et al. (2005) visade att 

fobi beskrivs som en djup oro och kännetecknades ofta av ett undvikande beteende. 

 

Tandvårdsrädsla 

Tandvårdsrädsla associeras med flera olika faktorer bland annat, ålder, kön, oral hälsa, 

tandvårdsvanor, psykosociala faktorer och tidigare smärtsamma upplevelser under 

tandvårdsbehandling (Skaret & Soevdsnes 2005). Traumatiska livshändelser tidigare i livet 

kan utveckla tandvårdsrädsla. För en del patienter med tandvårdsrädsla var det också vanligt 

att nära anhöriga var tandvårdsrädda (Abrahamsson et al. 2002). 

 

Tandvårdsångest 

Tandvårdsångest beskrivs i en review-artikel som oro om att något fruktansvärt skulle inträffa 

i samband med tandvårdsbehandlingen och var många gånger kopplat till en känsla att förlora 

kontrollen i tandvårdssituationen (Klingberg & Broberg. 2007). 

 

Tandvårdsfobi 

En studie av Oostering et al. (2009) visade att tandvårdsfobi ofta kopplades till tidigare 

traumatisk upplevd händelse inom tandvården som inte kunde förträngas. Minnen från 

tidigare händelser var relaterat till smärta och rädsla. Många gånger bestod rädslan av att 

återuppleva tidigare tandvårdstrauma och medförde ett långsiktigt undvikande av tandvård. 

Det genererade ofta till orala hälsoproblem som orsakade smärta vid behandlingarna vilket 

förstärkte tidigare upplevda tandvårdstraumatiska händelser, en så kallad ond cirkel med 

undvikande beteende uppstod.  

Bernson et. al (2007) visade på att det var vanligare att patienter med tandvårdsfobi hade ett 

mönster med oregelbundna tandvårdsbesök, än patienter med ångest och rädsla som gick på 

regelbundna besök.   

En studie av Abrahamsson et al. (2002) visade på att individens psykologiska och sociala 

färdigheter samverkade och påverkade hur patienter med tandvårdsfobi hanterar sin fobi. 

Många gånger medförde tandvårdsfobi ett problem generellt för individen gällande individens 

självrespekt och välbefinnande (Abrahamsson et al. 2002). 

1.2 Prevalens  

I en studie av Hakeberg et al. (1992) visades att prevalens i Sverige av Tandvårdsrädsla 

(Dental Anxiety) var 5-30 %, Tandvårdsångest (Dental Fear) 6,7 % ” samt Tandvårdsfobi 

(Dental Phobia) 2-5 %. Studien visade också att kvinnor rapporterade en högre 

tandvårdsrädsla än män.  

I en australiensisk studie av Armfield (2008) bland 88 vuxna studenter i åldern 18-53 år, 

varav 77,3 % kvinnor och 21,7 % män, uppgav 54,5 % av deltagarna någon form av 

tandvårdsrädsla. Rädslan beskrevs som rädsla för tandläkaren och eller för tandläkarens 

behandling.  Det framkom även att 2,3 % av deltagarna hade tandvårdsfobi.  
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Patienter med tandvårdsrädsla besökte trots rädsla regelbundet tandvården och prevalensen av 

tandvårdsrädsla var vanligast bland kvinnor (Bernsson et al. 2007). 

I studien av Osterink et al. (2009) vars syfte var att jämföra rädsla mellan deltagare med 

ångest eller fobi framkom att de som hade ångest hade större rädsla för ormar, höjder eller 

kroppsskador än rädsla för tandvården. De deltagare i studien som hade fobi visade på störst 

rädsla för tandvård.  

Annan tidigare forskning har påvisat olika resultat gällande huruvida tandvårdsrädsla är 

kopplat till tandhygienister och deras behandling. En studie av Hakeberg och Chunca (2008) 

visade att 7,1 % av kvinnorna och 3,9 % av männen upplevde rädsla relaterad till 

tandhygienistbehandling. En stor andel av patienterna uppgav dock att de var mer rädda och 

oroliga inför en tandläkarbehandling än inför en tandhygienistbehandling.  

1.3 Mätmetoder 

För att mäta graden av tandvårdsrädsla hos vuxna patienter används olika skalor beroende på 

den tandvårdsrädde patientens beteende och attityd. Skalorna som används för att göra dessa 

registreringar är; Corah Dental Anxiety Scale (DAS), Dental Fear Survey (DFS), Dental 

Belief Survey (DBS) och (DBS-R), Modified Dental Anxiety Scale (MDAS) samt State-Trait 

Anxiety Inventory State (STAI-S).  

DAS används för att utvärdera omfattningen av tandvårdsrädsla. DFS används för att 

identifiera orsaken till vad som framkallar tandvårdsrädslan samt hur den uttrycks (Bernson et 

al. 2007).  

 

DBS ger en uppfattning om patientens attityd till tandläkare samt hur relationen med 

tandläkaren upplevdes. DBS-R är en reviderad version av DBS som täcker upp tre 

grupperingar relaterade till etik, kommunikation och patientens känsla av kontroll i 

behandlingssituationen (Abrahamsson et al. 2006).  

 

MDAS beskriver patientens grad av rädsla; inför tandvårdsbehandling, i väntrummet, 

tandbehandling och lokalbedövning. Genom att tandvårdspersonal ställer fem frågor (enligt 

MDAS) till patienten ger det en uppfattning om patientens rädsla (Humphris et al. 1995). 

 

STAI-S ger information om patientens grad av ångest och rädsla (Lahmann et al. 2008). 

 

1.4 Uppkomst av tandvårdsrädsla 

Tandvårdsrädda patienter klassificerades enligt Weiner et al. (1989 & 1990) utifrån endogena 

och exogena orsaksfaktorer till tandvårdsrädslans uppkomst. Patienter med endogena 

orsaksfaktorer till tandvårdsrädsla led ofta av oro och ängslan generellt. Tandvårdsrädsla med 

exogena orsaksfaktorer var patienten med en historia från en tidigare traumatisk 

tandvårdssituation eller med erfarenhet av någon närstående som delgett sådan upplevelse. 

Tandvårdsrädsla behöver inte vara direkt kopplat till smärtsam behandling. I en studie av 

Boman et al. (2008) grupperades tandvårdsrädda patienter i tre olika grupper beroende på 

deras typ av rädsla. Faktorer som beaktades var tandläkarkontakter (grupp 1), medicinsk vård 

(grupp 2) och rädsla för främlingar och kvävning (grupp 3). Resultaten från studien visade att 

grupp 1 upplevde mest obehag när tandvårdspersonalen placerade instrumenten i munnen, 

därnäst kom när tandläkaren borrade i en tand. I grupp 2 var rädslan för läkare, sjukhusmiljöer 

och personer i vita rockar större än rädslan för när tandvårdspersonalen placerade något 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bernson%20JM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Abrahamsson%20KH%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ohrn%20K%22%5BAuthor%5D
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instrument i munnen. Den tredje gruppen visade mer rädsla när någon främmande människa 

tittade eller gav fysisk beröring jämfört med rädslan för tandläkaren (Boman et al. 2008). 

1.5 Tandvård i barndomen 

I en studie av Borreani et al. (2010) visade resultatet att negativa erfarenheter från tandvården 

skapades redan under barndomsåren. Tandvårdsbesöken från barndomen upplevdes som 

långa, skrämmande och komplicerade. Liknande resultat visade också en studie av Slack-

Smith et al. (2009) där deltagarna kände obehag inför tandvårdsbesöket och där den negativa 

inställningen och attityden till tandvård hade sitt ursprung i barndomen. Denna studie visade 

att samtliga deltagare var överens om att god munhälsa var mycket viktigt och uttryckte att de 

erhållit goda munhälsokunskaper under barndomen. Likväl hade de oregelbundna besök hos 

tandvården och sökte tandvård endast vid smärta. I en studie av Rocha et al. (2009) framkom 

att barn många gånger hade en god förmåga att erinra en smärta som uppkom vid 

tandvårdsbesök även lång tid efter behandling. Dock påvisades att barn med ångestrelaterade 

problem tenderade att förvränga sin upplevelse och uppgav ökad smärtupplevelse ju längre tid 

som hade gått efter behandlingen.  

I en kvalitativ studie av Smith och Freeman (2010) intervjuades 19 föräldrar med historia från 

smärtsamma och skrämmande tandvårdsbehandlingar under barndomen. Studien visade på 

undvikande beteende inför tandvård i tonåren och som fortgick upp i vuxenlivet. Detta 

påverkade även deras beteende i föräldrarollen avseende tandvård för deras egna barn. 

Föräldrarna undvek att utsätta sina barn för samma barndomsupplevelser som de själva hade 

upplevt och kontaktade endast tandvården vid akuta tandsmärtor hos barnen (Smith et al. 

2010). 

1.6 Konsekvenser av tandvårdsrädsla 

Meng et al. (2007) studie visade att en patient med låg rädsla hade mindre benägenhet att 

skjuta upp tandläkartiden jämfört en person med hög rädsla. Patienterna som uppgav hög 

rädsla i allmänhet tenderade att flytta fram tandläkartiden fyra gånger och hade också svårare 

att uppge en god munhälsa jämfört med patienter med låg tandvårdsrädsla. 

Den allmänna hälsan hade betydelse för patienterna vid den egna bedömningen av den orala 

hälsan. Resultaten av studien av Meng et al. (2007) visade att de med god allmän hälsa var 

mer benägna att även bedöma sin orala hälsa positivt. Tandvårdsrädda patienter uppgav att 

livet i allmänhet var mindre tillfredsställande. Mehrstedt et al. (2007) visade också att det 

fanns ett samband mellan tandvårdsrädsla och nedsatt oral hälsorelaterad livskvalitet. 

Bland en grupp individer med upplevd hög tandvårdsrädsla var definitionen bland dessa 

patienter att regelbundna tandvårdsbesök innebar besök vart tredje år. I samma studie 

framkom att patienter med hög tandvårdsrädsla hade färre antal tänder jämfört med övriga 

deltagarna. Orsaken var att de tandvårdsrädda patienterna föredrog tandextraktion istället för 

att borra och laga tänderna vid problem (Schiller et al. 2003).  

1.7 Tandvårdspersonalens attityd  

I en studie av Borreani et al. (2010) uppgav tandvårdsrädda patienter att tandvårdspersonalens 

beteende hade en avgörande betydelse för att dämpa rädslan och ge en positiv känsla av 

tandvården. Patientens känsla av att inte ha kontroll och av att tandvårdspersonal inte 

informerade om den tilltänkta behandlingen, var situationer som försvårade och ökade 

tandvårdsrädslan. I många fall var patienterna rädda för smärtsamma upplevelser i samband 

med tandvårdsbehandlingen (Lyndsay et al. 2004). 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Boman%20UW%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.bibproxy.kau.se:2048/pubmed?term=%22Rocha%20EM%22%5BAuthor%5D
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1.8 Tandhygienistens kompetensområde 

Tandhygienisten är många gånger den första och också den primära kontakten i tandvården 

för ett barn. Ett bra bemötande är av stor vikt för att tandvårdsrädsla inte ska utvecklas i ett 

tidigt skede i livet (Skaret & Soevdsnes 2005). 

En legitimerad tandhygienist ska uppvisa ett professionellt förhållningssätt och visa en 

empatisk förmåga för att så långt som möjligt lindra patientens obehag och smärta i 

behandlingssituationen (Socialstyrelsen 2005). Det är viktigt att tandhygienisten är lyhörd för 

patientens upplevelser och erfarenheter vid tandhygienistbehandlingar och även uppfattar 

patientens attityder och känslor (Hakeberg et al. 2008). För att tandhygienisten ska lyckas i 

bemötandet med den tandvårdsrädda patienten på bästa sätt, gäller att först förstå patientens 

känslomässiga uttryck och samtidigt ha kunskapen om vad tandvårdsrädsla innebär (Skaret & 

Soevdsnes 2005). Det vill säga en medvetenhet hos tandhygienisten om orsakerna till den 

upplevda tandvårdsrädslan hos patienten för att kunna ge ett optimalt och patientcentrerat 

bemötande. En studie av Lyndsay et al. (2004) visar att det finns ett behov inom tandvården 

av utökad kunskap inom tandvårdsrädsla samt bemötande och behandlingsmetoder för 

tandvårdsrädda patienter.  

Som tandhygienist är det av stort värde att besitta kunskap om olika behandlingsmetoder som 

finns att tillgå vid behandling av tandvårdsrädda patienter.  

2. SYFTE 

 

Syftet är att beskriva metoder vid behandling av vuxna tandvårdsrädda patienter. 

3. FRÅGESTÄLLNING 

 

Vilka metoder finns beskrivna i litteraturen för behandling av tandvårdsrädda patienter?  

4. MATERIAL OCH METOD 

4.1 Design 

 

Studien är en litteraturstudie inom ämnet oral hälsa och tandvårdsrädsla. Metoden för en 

litteraturstudie grundar sig i att söka vetenskapliga artiklar för att kartlägga och granska vad 

som finns skrivet inom valt ämne under en viss period. Genom att granska tidigare 

genomförda studier kan en helhetsbild av ämnet framställas för att påvisa det aktuella 

forskningsläget inom det valda området (Forsberg & Wengström, 2008) 

4.2 Definition av begrepp 

Tandvårdsrädsla, ”dental anxiety”, definieras som en onormal rädsla eller fruktan för att 

besöka tandläkare för preventiva åtgärder eller terapi och obefogad ångest inför tandvården 

(NLM 1992, definitionen är översatt från engelska).  

 

Vuxna, i föreliggande studie definieras vuxna som individer och patienter 19 år eller äldre. 

 

Metoder, definieras av författaren i denna studie som olika tillvägagångssätt inom 

psykologiska och farmakologiska metoder. 
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4.3 Litteratursökning 

Databaser 

Litteratursökningen har genomförts i databaserna Cinahl och PubMed som innehåller 

vetenskapliga artiklar inom medicin odontologi, omvårdnad, psykologi och medicin (Forsberg 

& Wengström, 2008). 

Sökord 

Sökorden för att få fram relevanta artiklar relaterad till studiens syfte och frågeställning har 

varit MeSHtermerna ”Dental anxiety”,” Therapeutics”, ”Pain”, ”Hypnotics and sedatives”, 

“Dental care - psychology”, ”Nitrous oxide”,”Dental care”, ”Phobic disorders” och 

Behavioral Therapy (Tabell 1).  

 

4.4 Urval  

För att begränsa antalet artiklar begränsades urvalet till tidsperioden 5 years (2006-05-09 till 

2011-05-09), ages;”all adult: 19+ years” och MeSH-termer har använts och kombinerats med 

booleska operatorn AND i PubMed, i enlighet med Tabell 1. Samma sökord och 

tidsbegränsning har använts i Cinahl, dock har ”all adults” använts istället för ”adults 19+ 

years”.  Genom att göra tilläggssökning med datum 2011-05-11 till och med 2011-12-14 

kompletterades sökningen för få fram de senaste vetenskapliga rönen. Totalt genererade 

sökningen 337 artiklar som gick vidare till ytterligare granskning och urval. 

 

Urval 1  

Urval 1 gjordes utifrån titeln på de 337 artiklarna. De titlar som ansågs motsvara studiens 

syfte och frågeställning inkluderades. Exkluderade artiklar var reviewartiklar, redan funna 

artiklar(dubbletter) samt artiklar som inte var skrivna på engelska. Totalt utvaldes 67 artiklar.  

 

Urval 2 

I Urval 2 genomlästes de 67 artiklarnas abstract och en bedömning gjordes om artikeln var 

relevant till syfte och frågeställning. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar som ansågs 

relevanta inkluderades. Exklusionskriterier för urval 2 var Review-artiklar som framkom när 

abstract lästes. Totalt utvaldes 33 artiklar.  

 

Urval 3  

I urval 3 genomlästes de 33 artiklarna i fulltext.  Inklusionskriterium vid Urval 3 var att 

artikeln uppfyllde kriterierna för vetenskaplig artikel, artikeln fanns tillgänglig i fulltext samt 

att artikeln ansågs svara på studiens frågeställning.  Totalt utvaldes 16 artiklar för vidare 

resultat- och kvalitetsgranskning. Efter ytterligare kvalitetsgranskning med hjälp av 

bedömningsmallar inkluderades samtliga 16 artiklar till studiens resultat.  

4.5 Kvalitetsgranskning 

För att bedöma kvalité och relevans granskades de 16 tilltänkta resultatartiklarna med 

bedömningsmallar (Bilaga 1). En för kvalitativa och en för kvantitativa studier. Varje 

resultatartikel poängbedömdes enligt Forsberg & Wengström (2008), där varje bedömning 

resulterade i att ett JA gav ett poäng och fråga som resulterade ett NEJ gav noll poäng. 

Artikelns poäng summerades och omräknades i procent och erhöll betyg God (80-100 %), 

Medel (70-79 %) och Dålig (≤ 69 %). Samtliga artiklar uppfyllde graden God eller Medel. 
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Tabell 1 Sammanställning av litteratursökning i databaserna Pubmed och Cinahl 

Databas 

PubMed 

Sökord/ kombinationer Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 Utvalda 

artiklar 

110509 1. Dental anxiety 226     

 2. Therapeutics 249127     

 3. Pain 34257     

 4. Hypnotics and sedatives 1550     

 5. Dental Care/psychology 134     

 6. Nitrous oxide 209     

 7. Dental care 1258     

 8.Phobic Disorders 112     

 9 Behavior therapy   5947     

110509 1 AND 2 46 46 13 8 5 

 1 AND 3 42 42 1 (11) 1 0 

 1 AND 4 6 6 3 (2) 2 1 

 1 AND 5 51 51 13 (9) 9 3 

 1 AND 6 5 5 3 (1) 1 1 

 1 AND 7 81 81 6 (15) 2 0 

 1 AND 8 6 6 5 (1) 0 0 

 1 AND 9 14 14 10 (3) 3 2 

Cinahl 1. Dental anxiety 94     

110509 2. Therapeutics  126     

 3. Pain 18431     

 4. Hypnotics and sedatives 353     

 5. Dental Care/psychology 1035     

 6. Nitrous oxide 60     

 7. Dental care 1030     

 8.Phobic Disorders 112     

 9 Behavior therapy   731     

 1 AND 2 0 0 0 0 0 

 1 AND 3 28 28 1 (2) 1 0 

 1 AND 4 3 3 0 (1) 0 0 

 1 AND 5 0 0 0 0 0 

 1 AND 6 2 2 0 (1) 0 0 

 1 AND 7 36 36 2 (2) 2 2 

 1 AND 8 3 3 3 0 0 

 1 AND 9 1 1 0 0 0 

Pubmed       

PubMed 

2011051

1-

2011121

4 

1. Dental anxiety 7  3 (1) 1  

 2. Therapeutics 14421     

 3. Pain 1792     

 4. Hypnotics and sedatives 92     

 5. Dental Care/psychology 11     
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 6. Nitrous oxide 4     

 7. Dental care 64     

 8. Phobic Disorders 62     

 9. Behavior therapy   873     

 1 AND 2 2 2 2 2 1 

 1 AND 3 0     

 1 AND 4 0     

 1 AND 5 4 4    

 1 AND 6 0     

 1 AND 7 4 4    

 1 AND 8 0     

 1 AND 9 1 (1) 1 (1)    

Cinahl 1. Dental anxiety 7     

110511-

111214 

2. Therapeutics  21     

 3. Pain 1340     

 4. Hypnotics and sedatives 27     

 5. Dental Care/psychology 85     

 6. Nitrous oxide 3     

 7. Dental care 84     

 8. Phobic Disorders 6     

 9 Behavior therapy   49     

 1 AND 2 0 0    

 1 AND 3 0 0    

 1 AND 4 0 0    

 1 AND 5 0 0    

 1 AND 6 0 0    

 1 AND 7 0 0    

 1 AND 8 2 2 2 1 1 

 1 AND 9 0 0    

 

4.6 Etiska överväganden  

Samtliga artiklar i litteraturstudien är godkända av etisk kommitté samt publicerade i 

vetenskapliga tidskrifter inom vård och medicin. Genom att granska artiklarna objektivt avser 

författaren återge resultat på ett korrekt sätt utan egna värderingar.  

5. RESULTAT 

Resultatet av denna litteraturstudie visar att det finns flera olika behandlingsmetoder som kan 

användas vid behandling av vuxna tandvårdsrädda patienter. 

Behandlingsmetoder i föreliggande resultat syftar till att beskriva metoder vid behandling av 

tandvårdsrädda patienter. Metoderna kan vara av psykologisk natur och/eller genom 

farmakologisk metod, beroende på graden av patientens tandvårdsrädsla.  

De utvalda 16 artiklarna som utgör studiens resultat är sammanställda i tre tabeller utifrån 

olika behandlingsmetoder. Vidare redovisas resultatet med hjälp av underrubriker som 

beskriver de olika behandlingsmetoderna. Resultatredovisningen i Tabell 2 utgår från de 

behandlingsmetoder som kan erbjudas den tandvårdsrädde patienten utifrån ett psykologiskt 
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perspektiv och i Tabell 3 redovisas artiklar utifrån ett farmakologiskt perspektiv. Tabell 4 

visar ytterligare artiklar med alternativa behandlingsmetoder. 

 

5.1 Psykologiska behandlingsmetoder 

9 av de 16 artiklarna visade olika behandlingsmetoder utifrån ett psykologiskt perspektiv och 

som kan användas vid behandling av tandvårdsrädda patienter. De olika metoderna har 

grupperats utifrån Preoperativ information, Kognitiv beteendeterapi (KBT) samt 

Avslappnande och lugnande metoder (Tabell 2). 

 
Tabell 2 Artiklar med psykologiska behandlingsmetoder 
Författare, Titel, 

År, Bedömning 

Syfte Urval Instrument Behandlings 

metod 

Resultat 

Armfield, J.M. 
(2010). 

 Medel 75 % 

Syftet var att avgöra om 
tandvårds- rädsla och -

ångest kunde påverkas 

utifrån erfarenheter eller 
en kognitiv uppfattning . 

1084 män och 
kvinnor, 

medelålder 44-48 

år  

Frågeformulär 
Kvantitativ 

Kohort studie  

Psykologisk..  
Subjektiv 

Resultat visade att den 
kognitiva uppfattningen 

(individens tankar och 

känslor) påverkade mest 
graden av tandvårdsångest 

och tandvårdsrädsla. 

Okontrollerbara situationer 
hade störst betydelse 

medans smärtsam 

tandvårdserfarenhet var 
även associerat med 

tandvårdsrädsla men i 

mindre grad.  
 

Bernson et al. 
(2011) 

God 85 % 

Syftet var att få djupare 
förståelse för hur 

patienter med 

tandvårdsångest lyckas 
genomgå tandvårdsbeha

ndling 

7 kvinnor 
medelålder 47,7 år 

7 män medelålder 

53,4 år   

Kvalitativ 
kohortstudie 

med intervju   

Psykologisk.  
Subjektiv 

Reslutat visade på fyra 
faktorer inför och under 

behandling som påverkar 

patientens motivation till 
att genomgå 

tandvårdsbehandling. 

 

Buchanan, H et 

al. (2007) 

85 % 
God 

Syftet var att undersöka 

vad som gör att 

tandvårdsrädda individer 
söker stöd från online 

supportgrupp samt deras 

upplevelser om gruppens 
stöd. 

143 som sökt 

information via 

internetsupport 

Kvalitativ 

kohortstudie 

Psykologisk  

Subjektiv 

Online support 
mildra 

tandvårdsrädslan 

Resultat visade på tre 

faktorer för att söka hjälp 

via internet ;Söka hjälp, 
delge rädsla och känna 

motivation 

DiClementi et al. 

2007 
70 % Medel 

Syftet var att undersöka 

sambandet mellan 
mottaglighet för hypnos, 

fokusera på en sak, 

negativ uppfattning och 
förutsäga att individen är 

tandvårdsrädd. Andra 

studien;  
Syfte att undersök 

hypnosens effekt för att 

hantera tandvårdsrädsla  

196 kvinnor, 95 

män medelålder 
23 år 

Kvantitativ  

Två 
kohortstudier 

Farmakologiskt 

Avslapp - 
Lungnande 

Hypnos, kognition 

och absorption 

Resultat visade ett 

samband mellan 
hypnosmottaglighet, ångest 

egenskap och negativ 

kognition hos individer till 
att utveckla 

tandvårdsångest. 

Resultat två; hypnos 
resulterade till minskad 

tandvårdsrädsla 

 

Morhed et al. 
2010 

92 % God 

Syftet var att undersöka 
vilka faktorer som 

påverkar patienten med 

tandvårdsångest till att 
besöka tandvården 

regelbundet efter en 

avslutad kognitiv 
beteendeterapi program. 

 

4 män, 10 kvinnor 
34-59 år  

 

Kvalitativ 
kohortstudie 

Psykologisk 
KBT 

KBT’s påverkan  

Resultat visade att följande 
faktorer påverkade 

patientens tandvårdsångest 

samt regelbundna 
tandvårdsbesök:  

Erfarenhet av tandvård, 

KBT innehåll och inverkan 
Livskvaliténs påverkan  

Hinder för tandvård till att 
besöka tandvården 

regelbundet.  

 

Jöhren et al. 2007 

100 % 

God 

Syftet var att utvärdera 

effekten av KBT med tre 

sessioner hos patienter 

med tandvårdsfobi i 
samband med en 

96 kvinnor 64 

män med hög 

tandvårdsrädsla  

Kvalitativ 

prospektiv 

undersökning 

Psykologisk 

KBT 

Tre behandlingar 

av KBT med 
fokus på 

Resultatet visade att KBT 

förändrade beteendet hos 

deltagarna till att besöka 

tandvården mer frekvent. 
Patienter med extremt hög 

javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Buchanan%20H%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');


10 

 

tandvårdsbehandling. avslappning, 

tandvårdsstimuli 

samt stress 

hantering. 

tandvårdsfobi förändrade 

inte beteendet  

Lahmann et al. 

2008 

90 % God 

Syftet var att jämföra 

effekten hos 

tandvårdsrädda patienter 
i avslappningsövning, 

musikavledning eller ej 

någon behandling. 

90 patienter Kvantitativ 

prospektiv 

randomiserad 
kontrollerad 

studie 

Psykologisk 

Avslappning - 

Lugnande 
Effekten av 

avslappning och 

musikavledning 

Resultat visade att både 

avslappningsövning och 

musikavledningsövningar 
hade en positiv påverkan 

till minskad 

tandvårdsrädsla i 
förhållande till de som ej 

genomgick övningarna. 

Det fanns en större 
signifikans i 

avslappningsövning än 

med musikavledning. 

Lundgren et al. 

2006 

100 % God 

Syfte var att undersöka 

resultat av två 

behandlingar kognitiv 
och avslappning för 

tandvårdsfobiska 

patienter 

127,  94 kvinnor, 

33 män, 21-66år 

Kvantitativ 

kohort studie 

Psykologisk 

Avslappning – 

Lugnande & KBT 
  

Resultat visade att båda 

behandlingsmetoderna 

minskade tandvårdsfobin 

Vika et al 2009 
95 % God 

Syftet var att undersöka 
två typer av 

behandlingar.  Ett 

tillfälle med KBT fem 
tillfällen med KBT inför 

behandling med intraoral 

injektion bland patienter 
med injektionsfobi. 

55 i medelålder 
32,5   

Kvantitativ 
randomiserad 

klinisk studie 

Psykologisk 
KBT 

KBT’s effekter 

utifrån antalet 
behandlingar 

 

Resultat visade att KBT 
behandling vid ett tillfälle 

och vid fem tillfällen hade 

en positiv effekt med 
minskad injektionsfobi. 

Efter ett år visade att de 

som genomgått fem 
behandlingar redovisade 

bättre resultat än de som 

genomgått en behandling. 

 

Preoperativ information 

Det fanns olika orsaker till att vuxna patienter upplevde rädsla inför en tandvårdsbehandling. I 

vissa fall hade den tandvårdsrädda vuxna patienten en tidigare tandvårdshändelse som 

upplevdes skrämmande eller smärtsam. I en studie av Armfield (2010) visades att den 

kognitiva uppfattningen, det vill säga patientens egna känslor och tankar påverkar rädslan och 

ångesten inför en tandvårdsbehandling.  

 

Ett flertal studier visade att det var viktigt för vuxna patienter med tandvårdsrädsla och 

tandvårdsångest att inte förlora kontrollen i behandlingssituationen genom att något 

oförutsägbart eller farligt skulle kunna inträffa under tandvårdsbehandlingen. 

Tandvårdspersonalens förhållningssätt visade ha stor betydelse för att etablera förtroende hos 

patienten. Genom att tandvårdspersonalen visade empati, förståelse och bemötte patienten väl, 

utgjorde det ett väl samspel mellan personalen och patienten vilket medförde en trygghet för 

patienten i tandvårdssituationen (Armfield 2010; Bernson et al. 2011; Morhed et al. 2010; 

Jöhren et al. 2007; Morhed et al. 2010). 

Studien av Bernson et al.(2011) visade även att patienter med tandvårdsångest klarade av att 

genomgå en tandvårdsbehandling om tandvårdspersonal och patient kunde se 

tandvårdsbehandlingen som ”en ömsesidig affär”, det vill säga ett samspel mellan patient och 

tandvårdspersonal. Patienten föreberedde sig inför behandlingen genom att tänka positiva 

tankar inför tandvårdsbesöket. Tandvårdspersonalen bemötte patienten med respekt och 

förståelse samt kommunicerade behandlingen på ett förståeligt sätt. Patienter med 

tandvårdsångest och tandvårdsrädsla vill gärna få bekräftat att de som patienten ej är unika 

avseende rädslan och ångesten inför tandvårdsbehandlingen.  

 

Buchman och Coulson (2006) studie syftade till att undersöka orsaker till varför 

tandvårdsrädda patienter sökte information och kunskap via Internet inför tandvårdsbesöket. I 

denna studie stärktes individerna av att få delge tandvårdsrädslan till andra individer och även 

att få ta del av andras tandvårdsrädsla för att därefter göra valet att uppsöka tandvården. 
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Kognitiv Beteende Terapi 

I en studie av Jöhren et al. (2007) undersöktes effekten av tre sessioner Kognitiv beteende 

terapi(KBT) bland patienter med tandvårdsfobi som inte besökt tandvården på 6 år. Resultatet 

redovisade en signifikant förbättring och, 86 % av deltagarna besökte tandvården efter 

behandling med KBT och 68 % av dessa patienter fortsatte att besöka kliniken ytterligare tre 

gånger eller mer för tandvårdsbehandling. Av de deltagare som ej genomgick KBT besökte 51 

% kliniken tre gånger eller fler.  

I en studie av Vika et al. (2009) jämfördes effekten av KBT inför intraoral injektion bland 

patienter med injektionsfobi. En grupp patienter genomgick KBT vid en session (tillfälle) och 

en grupp patienter genomgick fem sessioner av KBT som byggde på en metod med ett 

successivt exponerande av injektionssprutan vid flera tillfällen. Samtliga patienter följdes upp 

efter ett år och resultat av KBT visade på en signifikant minskning av graden av 

injektionsfobi. Den patientgrupp som erhöll fem sessioner KBT visade enligt DAS-skalan 

ytterligare lägre grad av fobi jämfört med gruppen med en session KBT.  

I en studie av Lundgren et al. (2006) framkom att KBT medförde en signifikant minskning av 

tandvårdsrädsla. Resultatet redovisade även jämförelse mellan KBT och avslappningsövning 

då det framkom att avslappningsövning gav ett något sämre reslutat av minskad 

tandvårdsrädsla än KBT. 

 

Avslappnande och Lugnande metoder  

Avslappningsprogram och övningar med och utan musik har visat en positiv inverkan på 

tandvårdsrädda patienter. Lahman et al. (2008) jämförde ”Brief Relaxation” (BR) det vill säga 

avslappningsövning inför tandvårdsbehandling med ”Music Distraktion” (MD) det vill säga 

avslappningsmusik som avledning i behandlingsstolen och jämförde dessa med en 

kontrollgrupp. Resultatet visade att BR och MD gav signifikant minskning av tandvårdsrädsla 

i jämförelse med kontrollgruppen som visade liten minskning av tandvårdsrädsla. I jämförelse 

mellan MD och BR visade MD på en minskning av tandvårdsrädsla med 11 % och BR visade 

en minskning av tandvårdsrädsla 30 %. enligt STAI-S skala. 

I en studie av DiClementi et al. (2007) undersöktes om det fanns ett samband hos deltagarna 

beträffande mottaglighet för hypnos, ångest egenskaper och negativ kognition till att utveckla 

tandvårdsångest. Resultatet av studien visade att det fanns ett samband mellan individens 

mottaglighet för hypnos och individens egenskaper för negativa kognitioner (tankar) och 

utveckling av ångest. I den uppföljande undersökningen visade resultat att hypnos minskade 

deltagarnas tandvårdsrädsla signifikant i jämfört med före hypnosbehandlingen. 

 

5.2 Farmakologiska behandlingsmetoder 

Tre artiklar visade farmakologiska behandlingsmetoder vid behandling av tandvårdsrädsla. 

Farmakologiska behandlingsmetoder kan vara sätt att hjälpa den tandvårdsrädde patienten 

inför och under en tandvårdsbehandling. Metoderna utförs som enskilda åtgärder eller i 

kombination med en annan behandlingsmetod. Det farmakologiska perspektivet har 

grupperats under rubrikerna sedering och lustgas behandling (Tabell 3). 

 
Tabell 3. Artiklar med farmakologiska behandlingsmetoder. 
Författare, 

Tittel, År 

Bedömning 

Syfte Urval Instrument Behandlingsform Resultat 

Collado, V et 

al. 2006 
95 % God 

Syfte var att jämföra beteendet 

under tandvårdsbehandling av ej 
samarbetsvilliga tandvårdsrädda 

och fobiska patienter med 

sedering vid upprepade tillfällen 
under tre år. 

543 patienter   

1-94 år   

Kvantitativ 3-års 

longitudell 
Kohort studie 

Farmakologisk 

Inhalation av 
Nitrous oxide 

/Oxygen 

Resultat visade att 

samarbetsvillighet
en var som bäst 

efter två 

behandlingar efter 
den tredje 

försämrades 
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samarbetsviljan 

hos patient 

Karst et al. 

2007 100 % 
God 

Syftet var att jämföra öron 

akupunktur, nasal sedering av 
Midazolam, placebo akupunktur 

samt ingen behandling för att 

minska tandvårdsrädsla hos 
patienter inför en extraktion. 

67 st i åldern 

18-65 år  

Kvantitativ 

undersökning med 
randomisering och 

kohort och 

placebo studie 

Farmakologisk 

Jämförelse 
akupunktur och 

Midazolam 

Resultat visade att 

Midazolam och 
öron akupunktur 

visar en minskad 

rädsla hos 
patienten inför en 

extraktion 

 

Tsugayasu et 
al. 2010 

70 % God 

Syftet var att undersöka effekten 
av Midazolam och Propofol 

hurvida det påverkar patientens 
stresskänslor. 

7 män 
medelålder 27 

år 

Kvantitativ klinisk 
studie 

Farmakologisk 
Sedering av 

Midazolam och 
Propofol 

Resultat visade att 
Midazolam och 

Propofol medför 
en minskning i 

stress känslorna. 

En signifikant 
mindre förändring 

i stress känslorna 

hos midazolam 
gruppen än 

propofol gruppen. 

 

 

 

Sedering 

Sedering kan vara ett alternativ vid en tillfällig åtgärd för att dämpa rädsla, ångest eller fobi 

inför en tandvårdsbehandling. I Tsugayasu et al. (2010) studie med syfte att jämföra effekten 

mellan intravenös Midazolam och sedering med Propofol i samband med aktiviteter under 

psykisk stress och huruvida dessa farmakologiska behandlingar påverkade stresskänslorna. I 

resultatet framkom att behandlingar med Midazolam och Propofol inför en tandbehandling 

medförde en minskning av stresskänslorna i jämförelse med ingen sedering alls. Det framkom 

också att Midazolam hade en större signifikant minskning av stresskänslorna än Propofol. 

I en studie av Karst et al. (2007) var syftet att jämföra effekten av öronakupunktur med 

intranasalt administrerat Midazolam, placebo-akupunktur och ingen behandlig alls för att 

minska tandvårdsrädsla i en grupp deltagare med tandvårdsrädsla inför extraktion. Inför 

extraktionsbehandlingen uppmättes likvärdiga värden av tandvårdsrädsla mellan grupperna. 

Efter 30 minuters behandling påvisades en signifikant minskad tandvårdsrädsla hos deltagarna 

i gruppen akupunktur och Midazolam samt Placebo akupunktur. Vid jämförelse mellan 

akupunktur och Midazolam fanns ingen signifikant skillnad. 

 

Lustgas 

Lustgas kan vara ett alternativ att lugna och få patienten att bli mer avslappnad. Det utförs 

genom inhalering av lustgas från mask som placeras över patientens näsa. I en studie av 

Collado et al. (2006) med syftet att få fram hur icke samarbetsvilliga patienter med 

tandvårdsrädsla och tandvårdsfobi kunde samarbeta med tandvårdspersonal genom att 

patienten erhöll lustgas. Lustgasbehandlingen visade på ökad samarbetsvillighet upp till tredje 

behandlingstillfället därefter minskade samarbetsviljan hos patienten vid fortsatt behandling. 

5.3. Alternativa behandlingsmetoder 

Tre studier omfattade alternativa behandlingsmetoder som Biofeedback, akupunktur och 

lavendeldoft som metod vid tandvårdsrädsla (Tabell 4). 

 
Tabell 4. Alternativa behandlingsmetoder 
Författare, 
Tittel, År 

Bedömning 

Syfte Urval Instrument Behandlingsform Resultat 

Kritsidima et 
al. 2010 

95 % God 

Syfte var att undersöka om 
Lavendel doft inför 

tandvårdbehandling kan minska 

340 st deltagare 
hälften kvinnor och 

män 

Kvantitativ 
kohortstudie 

Farmakologisk 
Lavendels effekt 

Resultat visade att 
lavendeldoft har en 

signifikant påverkan 
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tandvårdsrädslan hos patient.  till att minska 

tandvårdsrädslan 

hos patienten 

jämfört med 
kontrollgruppen 

Moarend et al. 

2011  
70 % Medel 

Syfte var att undersöka effekten 

av Biofeedbackens funktion 
gällande kontroll av patientens 

egen andningsfrekvens, kunde 

påverka och mildra 
tandvårdsrädsla och minska 

smärta i samband med tand 

injektion.  

30 män och 51 

kvinnor, 22-69 år  

Kvalitativ 

klinisk 
pilotstudie 

Farmakologisk 

Andningsfrekvens 
Biofeedback 

Reslutat visade att 

Biofeedback gav en 
signifikant 

förändring mellan 

experiment grupp 
och kontroll i smärta 

i samband med 

injektionssituationer
. Ingen signifikant 

skillnad mellan 

grupperna gällande 
deltagarens 

upplevda 

obehagskänsla 

Rosted et al 

2010 

92 % God 

Syftet var att undersöka 

effekten av att ge akupunktur 

inför tandvårdsbehandling på 
tandvårdrädda patienter  

20 st, 16 kvinnor ,  4 

män, medelålder 40,3 

år 

Kvalitativ 

kohort studie 

Farmakologisk 

Effekten av 

akupunktur 

Resultat visade en 

signifikant 

minskning av rädsla 
i experimentgruppen 

i jämförelse med 

kontrollgruppen 

 

 

Biofeedback 

I studie av Morarend et al. (2011) studerades sambandet mellan Biofeedback, tandvårdsrädsla 

och smärtminskning vid lokalbedövning inför utförande av tandvård. Biofeedback kan 

beskrivas som en metod för att med en apparat mäta och återföra information om till exempel 

andningsfrekvens till en person, som utifrån denna information kan se, kontrollera och 

påverka sin andning. Det framkom i resultatet att Biofeedback gav en signifikant minskning 

av upplevd smärta i samband med injektion men påvisade ingen signifikant skillnad 

beträffande deltagarnas tandvårdsångest och obehagskänsla inför tandinjektionen. 

 

Akupuktur 

I en studie av Rosted et al. (2010) undersöktes huruvida akupunktur kunde minska rädslan hos 

tandvårdsrädda patienter inför en behandling. Deltagarnas rädsla uppmättes enligt BAI score 

till 26,5 (mycket hög rädsla) inför behandling. När deltagarna genomgått 

akupunkturbehandlingen ledde det till en signifikant minskning av rädsla till 11,5 (mild 

rädsla).  

 

Lavendeldoft 

Kristidima et al. (2010) visade i en studie att lavendeldoft kunde minska och lugna den 

tandvårdrädde patienten direkt inför en tandvårdsbehandling däremot hade det inte någon 

förebyggande effekt till att mildra tandvårdsrädsla på längre sikt.  

 

6. DISKUSSION  

Syftet i föreliggande litteraturstudie är att beskriva metoder vid behandling av vuxna 

tandvårdsrädda patienter. Resultatet visar att det finns både psykologiska, farmakologiska 

metoder och andra alternativa behandlingsmetoder som kan användas vid behandling av 

vuxna patienter med tandvårdsrädsla, tandvårdsångest och tandvårdsfobi inför och under 

tandvårdsbehandling. KBT var den mest effektiva behandlingsmetoden av de redovisade 

metoderna i föreliggande studie. Den gav bättre effekt än de övriga psykologiska, 

farmakologiska samt de övriga andra alternativa behandlingsmetoderna.   
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De psykologiska metoderna inklusive preoperativ information kan erbjudas både inför och 

under en tandvårdsbehandling och är metoder som medför minskad tandvårds rädsla, 

tandvårdsångest och tandvårdsfobi i behandlingssituationen och även på längre sikt.  De 

farmakologiska metoderna samt de alternativa behandlingsmetoderna visar också på minskad 

tandvårdsrädsla och tandvårdsångest vid behandlingstillfället men påvisar ingen minskad 

effekt på längre sikt. 

 

6.1 Metoddiskussion 

Föreliggande studie hade för avsikt att beskriva behandlingsmetoder för tandvårdsrädda 

vuxna patienter, exkluderat patienter med tandvårdsångest och tandvårdsfobi. Efter 

litteratursökning i databaserna CINAHL och PubMed kunde det konstateras att 

behandlingsmetoder för enbart tandvårdsrädsla hade en viss begränsning. Därför inkluderades 

även tandvårdsångest och tandvårdsfobi. Definitionen behandlingsmetoder ändrades till 

metoder vid behandling av vuxna tandvårdsrädda patienter. Därefter utfördes nya sökningar. 

Sökningar som resulterade i artiklar som kunde svara på studiens frågeställning; vilka 

metoder finns beskrivna i litteraturen för behandling av tandvårdsrädda patienter? 

 

För att finna resultatartiklar inom flera sökområden i valt ämne har nio sökord används i 

databaserna, vilka har genererat en mängd träffar av artiklar. En svaghet är att möjligtvis hade 

fler artiklar erhållits om andra eller ytterligare sökord hade valts.  

För att uppnå hög kvalité i studien, har artiklar utvalts utifrån vetenskapliga tidskrifter enligt 

urvalsprocessens förfarande vilket är en styrka. En viss begräsning i ’Urval 1’kan vara att 

relevanta artiklar inte valts ut att gå vidare i urvalsprocessen på grund av att artiklarnas rubrik 

inte speglat innehållet i studien vilket kan ses som en svaghet. 

För att erhålla de senaste studierna inom valt område är artiklarna inte äldre än från år 2006. 

Beträffande begreppen Tandvårdsrädsla (Dental Anxiety), Tandvårdsångest (Dental Fear) och 

Tandvårdsfobi (Dental Phobia) blandas ofta begreppen omväxlande i litteraturen, vilket 

försvårar möjligheten och medför en svaghet i studien i att bedöma om deltagarna i de olika 

studierna lider av rädsla, ångest och eller fobi.  

Artiklarna till resultatdelen har granskats och bedömts för att uppnå en god kvalité enligt 

bedömningsmallar från Forsberg et al. (2008). Resultatartiklarna erhöll god eller medelgod 

kvalité vilket ses som en styrka. En svaghet är att all tolkning och granskning av de valda 

artiklarna endast har utförts av författaren, vilket inte möjliggjort någon diskussion om det 

föreliggande studieresultatets validitet och kan utgöra en viss begränsning för att uppnå 

optimal kvalité på studien. Dock försökte författaren säkerställa validiteten genom att 

inledningsvis granska ett stort antal artiklar och som sedan reducerades till ett mindre antal 

artiklar vilket är en styrka. 

Författaren ser ett värde i att skapa en sammanställning av olika behandlingsmetoder utifrån 

psykologiska och/eller farmakologiska metoder som kan minska rädsla, ångest och fobi inför 

och under en tandvårdsbehandling. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

Patientens perspektiv och kognitiva tankar har stor betydelse för att kunna påverka sin 

tandvårdsrädsla. Tandvården skall ”tillgodose patientens behov av trygghet i vård och 

behandling. Enligt Tandvårdslagen (SFS 1985:125) ska vården bygga på respekt för 

patientens självbestämmande och integritet samt främja goda kontakter mellan patienten och 

tandvårdspersonalen”. Vilket kan stärkas i studie av Abrahamsson et al. (2007) som menar att 
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samspelet mellan tandvårdspersonal och patienten beskrivs som avgörande för hur patienten 

kommer att uppleva behandlingen. Brister i kommunikation och förtroende är några av de 

faktorer som patienter med tandvårdsrädsla, tandvårdsångest och tandvårdsfobi uppger som 

obehagliga i en tandvårdssituation. Många gånger är patienten orolig över att deras rädsla och 

känslor inte ska tas på allvar och bagatelliseras av tandvårdspersonal.  Detta styrks i flera 

studier att tandvårdspersonalen måste bemöta patienten med respekt, empati och förståelse för 

patientens rädsla och ångest samt kommunicera på ett lättförståeligt sätt. Detta för att 

patienten skall få förtroende för tandvårdspersonal och inte uppleva en förlust av den egna 

kontrollen som många gånger orsakar tandvårdsrädslan (Abrahamsson et al. 2002, 2007; 

Bernson et al. 2011). 

 

KBT är den metod som i föreliggande studie påvisar effektiva resultat på patienter med 

tandvårdsrädsla, tandvårdsångest, och tandvårdsfobi (Morhed et al.2010; Jöhren et al. 2007; 

Lundgren et al. 2006; Vika et al. 2009). Patienter som genomgår KBT förändrar attityd och 

beteendet till tandvården och visar på minskad tandvårdsrädsla, tandvårdsångest och 

tandvårdsfobi i jämförelse med före KBT (Lundgren et al. 2006; Jöhren et al. 2007).  

Vid jämförelse av KBT och avslappningsövningar visar flera studier liknande resultat, att 

metoderna medför en signifikant minskning av tandvårdsfobi. Dock gav 

avslappningsbehandlingen ett något sämre resultat än vad KBT visade (Berggren et al. 2000; 

Lundgren et al. 2006). Att KBT är effektiv på längre sikt kan styrkas i en femårig 

uppföljningsstudie av Willumsen et al. (2003) där 80 % av deltagarna uppgav att trots lång tid 

förflutit sedan KBT, kvarstod den gynnsamma effekten på tandvårdsrädslan. Vilket kan 

summeras med att KBT medför en minskad tandvårds rädsla, tandvårdsångest och 

tandvårdsfobi både i behandlingssituationen men även på längre sikt, dock bör noteras att 

patienter med extrem tandvårdsfobi kräver flera sessioner av KBT (Jöhren et al. 2007;Kvale 

et al. 2002; Lundgren et al 2006;Vika et al.2009). KBT kan ej utföras av tandvårdspersonal 

inom allmäntandvården, utan kräver remiss till psykolog med särskild utbildning i kognitiv 

psykoterapi (Socialstyrelsen2010). 

 

För patienter som upplever att de har svårt att hantera sin rädsla och samarbeta med 

tandvårdspersonalen i tandvårdssituationen kan de farmakologiska metoderna vara ett 

alternativ. Farmakologiska behandlingsmetoder omfattar bland annat sedering med till 

exempel Midazolam och Propofol. Resultat i föreliggande studie visar att Midazolam och 

Propofol medför att patienten under behandlingstillfället erhåller en lugnande känsla och en 

minskning av stresskänslorna. Resultatet påvisade ingen minskning av rädsla, ångest eller fobi 

på längre sikt utan endast för stunden. Dock bör noteras att i dessa två studier har sedering 

med Propofol och Midazolam utförts intranevöst eller intranasalt. Vilket är metoder som ej är 

vanliga inom tandvården utan utförs mer inom sjukvården under narkosläkarens ansvar. 

(Karst et al. 2007; Tsugayasu et al. 2010). En annan metod som inger lugn och mildrar 

ångesten är sedering med lustgas som kan vara ett alternativ till att förbättra 

samarbetsmöjligheterna med icke samarbetsvilliga patienter (Collado Et al. 2006). Oral 

sedering med Midazolam är den metod som är mest vanlig inom tandvården. Både sedering 

med Midazolam samt lustgas är metoder som utförs av allmäntandläkare vilken har behörig 

utbildning i lustgassedering eller separat utbildning innehållande premedicinering med 

bensodiazepiner enligt Tandvårdens läkemedel 2010. 

Metoderna akupunktur, avledning med musik, avslappningsövning samt lavendeldoft fyller en 

funktion som korttidshjälpmedel.  Patienten erhåller ett lugn i behandlingssituationen och på 

så sätt minskas tandvårdsrädslan och tandvårdsångesten. Dock påvisades ej att dessa metoder 

minskar tandvårdsfobi (Kritsidima et al. 2010;Lahmann et al. 2008; Rosted et al. 2010).  
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Ett intressant resultat framkom i studie av Karst et al. (2007) där deltagarna som erhöll 

placebo-akupunktur visade minskade tandvårdsrädsla. Det visar att placebo-akupunktur kan 

påverka smärtkänslan. Detta bekräftades i en studie av Loggia et al. (2008) som menar att 

psykologiska faktorer i en experimentell situation kan påverkas genom att distrahera och 

medföra minskad smärtupplevelsen hos patienten. Vilket tydliggör att patientens smärttröskel 

kan uttryckas väldigt varierande beroende på patientens känslighet och sårbarhet just vid 

behandlingstillfället och utgöra graden av tandvårdsrädsla (Armfield et al. 2008). 

Tandvårdssituationer som framkallar smärta, obehag och förlust av kontroll är situationer som 

många gånger medför en negativ inställning till tandvård. I föreliggande studier har flera 

metoder presenterats som kan underlätta för patienten i behandlingssituationen både av 

tandvården och inom hälso- och sjukvården.  

 

Vissa av de psykologiska metoderna i resultatet är utförda på specialistklink för 

tandvårdsrädda patienter. Det är av stor vikt att tandvårdspersonal är observanta och lyhörda 

vid behandling och i bemötandet med den tandvårdsrädde patienten, och utifrån patientens 

behov och grad av tandvårdsrädsla erbjuder remiss till specialistklinik. Som tidigare nämnts 

så utförs KBT endast av psykologer med särskild utbildning. 

Resultatet visar att KBT är effektivt och resulterar i att patienten kan klara av 

tandvårdsbehandlingen efter några få sessioner av KBT. Vilket utgör en 

kostnadseffektivmetod för både patient och samhälle. Dock är det viktigt att påtala att det 

alltid är utifrån patientens upplevda behov som har störst betydelse och att tandvårdspersonal 

inte får förbise detta. Det är av stor vikt att tandvården har psykologiska kunskaper och rutiner 

som möjliggör att patienterna blir uppmärksammade och kan bli erbjudna alternativ till att 

mildra och eller att bota sin tandvårdsrädsla, tandvårdsångest och tandvårdsfobi.  

 

Trots många studier genom åren som visar liknande resultat så tycks de inte medföra någon 

förändring i prevalens av tandvårdsrädsla. I studie Smith et al. (2003) framkom att 

prevalensen av tandvårdsrädsla ej har förändrats under de senaste femtio åren. Författaren vill 

poängtera och belysa vikten av att tandvårdspersonal alltid uppdaterar sig inom nya 

vetenskaplig forskning och inspireras till att ny vetenskaplig kunskap implementeras på 

klinikerna. 

Personer med hög tandvårdsrädsla har rätt till behandling enligt Tandvårdsförordningen (SFS 

1998:1 338). Det ä därför med stor vikt att tandvårdspersonal har kunskap och delger denna 

patientgrupp dessa rättigheter samt även bemöter och erbjuder dem alternativa 

behandlingsmetoder i tandvårdssituationen 

 

6.3 Konklusion 

 

Genomgång av aktuell litteratur visar vilka behandlingsmetoder som kan underlätta för 

tandvårdsrädda patienter och vilka metoder som kan användas vid behandling med den vuxna 

tandvårdsrädda patienten. 

Psykologiska metoder såsom KBT ger på längre sikt den bästa effekten. Att göra 

tandvårdssituationen som en ”ömsesidig affär” av samarbete mellan patient och 

tandvårdspersonal för att patienten inte ska uppleva förlust av kontroll visar också på positiva 

resultat.  

Farmakologiska metoder lugnar i behandlingssituationen men medför inte någon effekt på 

längre sikt.  
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Bilaga 1 

 

 
 

Bedömningsmall för studier med kvantitativ metod               Poäng 
                                                                                              Maxpoäng=20 
          Ja(1p) Nej(0p) 

Fråga Ja (1) Nej (0) Poäng Maxpoäng = 20 
Är syftet tydligt beskrivet?    
Är frågeställningarna tydliga?    

Är designen lämplig utifrån syftet?    

Är urvalsförfarandet beskrivet?    

Är urvalet representativt?    

Är gruppstorleken adekvat? 

(minst 20 st) 

   

Finns kriterier för inklusion?      

Finns kriterier för exklusion?    

Finns det en kontrollgrupp?    

Är randomiseringsförfarandet  

beskrivet?  

   

Är bortfallsstorleken beskriven?    

Kan bortfallet accepteras?    

Finns ett etiskt resonemang?    

Är mätinstrumentet beskrivet?    

Är reliabiliteten diskuterad?    

Är validiteten diskuterad?    

Används en adekvat statistisk metod?    

Är huvudresultatet tydligt redovisat?    

Är resultatet generaliserbart?      

Instämmer du med författarens  

slutsatser?  

   

Totalpoäng    

    

 
              

            God (80-100 %)    Medel (70-79 %)     Dålig (≤ 69 %) 

Sammanfattande bedömning av kvalitet                             

 

Granskare signatur…………………………………………………………………  

 

Granskningsmallarna är inspirerade av Willman & Stoltz samt Forsberg & Wengström 
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Bilaga 2 

 

Bedömningsmall för studier med kvalitativ metod 
                                                                                                                                       

                           

Patientkarakteristika         Antal     _______________        

          Ålder     _______________          

          Man/kvinna ______________                                           

              Ja(1p)                            Nej( (0p)            Poäng 

Tydlig avgränsning/problemformulering?    

Är kontexten presenterad? 

Etiskt resonemang? 

Relevant urval?                                                                                                               

Strategiskt urval?                                                                                                           

Urvalsförfarandet beskrivet?                                                                                      

    

Datainsamling tydligt beskrivet? 

  

Analys tydligt beskrivet?   

    

Är resultatet logiskt begripligt?     

 

Råder datamättnad?      

 

Redovisas resultatet klart och tydligt?     

 

Redovisning i förhållande till teoretiskt ram?    

 

Genereras teori?   

 

Totalpoäng/Max poäng:    

     
       God (80-100 %)  Medel (70-79 %) Dålig (≤ 69 %) 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

                                                                    

Granskare signatur           _________  

(Forsberg & Wengström, 2008) 

 


