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Introduktion: Tandvårdsrädsla är en av de vanligaste rädslorna/fobierna i den industri-
aliserade delen av världen. Problemet är vanligare bland barn i latensåldern, ungdomar 
och unga vuxna än hos vuxna och tycks inte reduceras trots moderna behandlingsmeto-
der. Tandvårdsrädslans etiologi är komplex och har visat sig korrelera med faktorer som 
ålder, kön, besöksvanor inom tandvård, tidigare smärtsamma upplevelser, tandläkarens 
uppfattning, oral hälsa och psykosociala faktorer. Syfte: Syftet var att beskriva olika 
behandlingsmetoder av tandvårdsrädsla vid behandling av tandvårdsrädda barn i latens-
åldern. Metod: Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie. Resultat: Re-
sultatet bygger på 16 kvantitativa artiklar. Dessa visade att det fanns många olika psy-
kologiska och farmakologiska behandlingsmetoder för att behandla tandvårdsrädda barn 
i latensåldern. Psykologiska behandlingsmetoder kunde effektivt minska rädsla. Den 
mest använda psykologiska metoden var tell-show-do. Farmakologiska behandlingsme-
toder med bensodiazepiner användes ofta för att få barn att samarbeta. Sedering med 
lustgas samt sedering med allmänanestetika reducerade barns tandvårdsrädsla. Slutsats: 
Det fanns väl fungerande behandlingsmetoder som kunde användas för att hjälpa barn 
att hantera sin ångest och rädsla och för att minska negativt beteende som kunde störa 
tandvårdsbehandlingen.
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1. Introduktion 

1.1.  Barns utveckling

Psykoanalysens grundare Sigmund Freud delade in barns psykosexuella utveckling i 
olika faser. De olika faserna är biologiska och de är en naturlig del i människans utveck-
ling.  De tre första faserna kallas för pregenitala och innehåller i kronologisk ordning 
den orala fasen (0-1 år) som kretsar kring munnen och barnets välbefinnande beror till 
stor del på andra; den anala fasen (1-3 år) då lusten knyts till anus och barnet upptäcker 
att det är en självständig individ och att han/hon ”kan själv” och den falliska fasen (3-6 
år) som kretsar kring könsorganen och barnet upptäcker att kvinnor och män är olika 
skapade. Dessa tre faser följs av latensperioden (7-12 år) som är en viloperiod i den 
psykosexuella utvecklingen, barnet vänder sig istället utåt och skapar sociala kontakter. 
Den sista fasen kallas för den genitala fasen (13-19 år). Under denna fas vaknar den 
sexuella driften till liv och individen utvecklas mot en mer mogen sexualitet (Simano-
witz, 2003). 

1.1.1. Barns utveckling under latensperioden

Utöver den biologiska och sociala utvecklingen sker under latensperioden en psykolo-
gisk utveckling som innebär att barnen blir mindre egocentriska i sitt tänkande än i tidi-
gare åldrar och mer inriktade på faktiska förhållanden mellan föremål och människor i 
sin omvärld. Barnet utvecklar psykisk stabilitet och blir mer mottagligt för olika slags 
förstärkning som uppmuntran, beröm och uppmärksamhet. Under alla utvecklingsperio-
der visar barn i samma ålder upp individuella skillnader i egenskaper, färdigheter och 
prestationer. Barnets gryende personlighet visar sig i olika temperament såsom känslig-
het, nivå av aktivitet och uthållighet. Hur lätt barnet låter sig påverkas inverkar på hur 
det reagerar i emotionella situationer (Hwang & Nilsson, 2003). 

Normala känslomässiga reaktioner under latensperioden är rädsla för händelser, upple-
velser eller föremål som uppfattas som hotfulla (Skaret & Soevdsnes, 2005). Rädsla kan 
delas in i tre grupper: a) rädsla för att skadas, till exempel att kvävas eller att skadas vid 
läkarbesök; b) rädsla för sociala situationer som att träffa andra personer och c) rädsla 
för naturfenomen som åska. Rädslan hos barnet kan vara följden av ett inlärt beteende 
vilket är sammankopplat med negativa känslor eller symtom på något i barnets omgiv-
ning, såsom förhållandet till föräldrarna (Hwang & Nilsson, 2003).

1.2. Rädsla

Rädsla kan delas in i olika nivåer. I litteraturen används begreppen rädsla, ångest och 
fobi ofta liktydigt. Kliniskt finns inga tydliga gränser mellan de olika nivåerna, men 
teoretiskt finns olika definitioner som särskiljer begreppen. Rädsla är en normal käns-
lomässig respons som uppkommer när någon eller något upplevs som hotande. Vid 
rädsla uppstår en reaktion som anpassas efter situationen som omfattar känslomässiga 
och fysiologiska reaktioner såväl som beteendereaktion som till exempel undvikande av 
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tandvård. Ångest är en central del av rädsla, men reaktionen är ofta ospecifik och mer 
överdriven i jämförelse med rädsla. Den känslomässiga reaktionen domineras av kata-
strofala tankar och negativa självinstruktioner med förväntat obehag och otillräcklig 
samarbete med omgivningen. Fobi karakteriseras av stark ångest för bestämda företeel-
ser. Rädslan vid fobi är irrationell och dess styrka är överdriven i förhållande till det 
verkliga hotet. Detta kan leda till att den dagliga funktionen blir nedsatt (Skaret & So-
evdsnes, 2005). 

1.3. Tandvårdsrädsla

Tandvårdsrädsla är en subjektiv upplevelse av hot eller ångest och omfattar olika starka 
känslor. Rädslan är ibland förknippad med en förväntningsproblematik och/eller rädsla 
inför specifika föremål och situationer (Skaret & Soevdsnes, 2005). Tandvårdsrädsla är 
en av de vanligaste rädslorna/fobierna i den industrialiserade delen av världen (Hake-
berg, Berggren & Carlsson, 1992). Förekomsten av tandvårdsrädsla är tämligen stabil 
över tid. Oberoende av land, kultur och population uppskattas prevalensen till mellan 4-
20 % och problemet tycks inte reduceras trots modernare behandlingsmetoder. Preva-
lensen av tandvårdsrädsla är högre bland barn i latensåldern, bland ungdomar och unga 
vuxna än hos vuxna och minskar med ökad ålder (Skaret & Soevdsnes, 2005). Raadal, 
Milgrom, Weinstein, Mancl och Cauce (1995) påvisade i en amerikansk studie, att 20 % 
av de undersökta barnen i åldern 5-11 år var tandvårdsrädda. I en dansk studie fann 
Wogelius, Poulsen och Sørensen (2003) att 6 % av barnen i åldern 8-11 år var tand-
vårdsrädda. Klingberg (1995) undersökte förekomsten av tandvårdsrädsla i Sverige 
bland barn i åldrarna 4-6 och 9-11 år. Resultatet av denna studie visade att 7 % av bar-
nen var tandvårdsrädda. 

1.3.1. Orsaker till tandvårdsrädsla 

Tandvårdsrädslans etiologi är komplex och har visat sig korrelera med faktorer som 
ålder, kön, besöksvanor inom tandvård, tidigare smärtsamma upplevelser, tandläkarens 
tolkning av situationen, oral hälsa och psykosociala faktorer. Ofta förknippas tandvårds-
rädsla med traumatiska tandvårdsupplevelser under tidig barndom. Dessa negativa erfa-
renheter rapporterades som smärtsamma/obehagliga och påverkade patientens samarbe-
te och kontroll (Skaret & Soevdsnes, 2005). I en studie visade Klaassen, Veerkamp och 
Hoogstraten (2003) att störd kommunikation mellan behandlare och barn påverkade 
barnets tandvårdsrädsla. Även astma och öronproblem kunde vara en riskfaktor till att 
barn utvecklade tandvårdsrädsla (Wogelius et al. 2003).

Berge, Veerkamp och Hoogstraten (2002) påvisade att egen erfarenhet av tandbehand-
ling spelade en mindre roll i barns förvärvande av tandvårdsrädsla. I stället hade subjek-
tiva erfarenheter såsom tandläkarens beteende samt barnets temperament en mer avgö-
rande roll för hur tandvårdsmötet upplevdes av barnet. Barn som var blyga, hämmade 
och negativt känslosamma var oftare tandvårdsrädda (Klingberg & Broberg, 2007). Ta-
ani, El-Qaderi och Abu Alhaija (2005) fann i en studie att den vanligaste orsaken till 
rädsla bland barn var rädsla för specifika stimuli såsom synen och känslan av injek-
tionsnålen och borren, samt ljudet av borren. Även smärtsam tandbehandling och rädsla 
för katastrof var en orsak. I studien framkom också att 5,7 % av barnen var rädda för att 
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tandläkaren skulle kommentera deras munhygien medan 3,9 % inte litade på tandläka-
ren. I en studie av Rantavuori, Lahti, Hausen, Seppä och Kärkkäinen (2004) gavs delta-
gande barn möjlighet att i hemmet fylla i nivån av tandvårdsrädsla i ett frågeformulär. 
Barn i åldersgrupperna 6, 9, 12 och 15 år rapporterade att de i första hand var rädda eller 
mycket rädda för smärta. I andra och tredje hand kom bland 12- och 15-åringar borrning 
och lokalanestesi. Bland 6- och 9-åringar kom ”att inte kunna andas” i andra hand. Tre-
åringar var rädda eller mycket rädda för att öppna munnen, få instrument i munnen och 
att inte kunna andas. 

En koppling har kunnat ses mellan generell rädsla och tandvårdsrädsla (Klingberg & 
Broberg, 2007). Barn till föräldrar med någon form av rädsla löpte mellan fem till sju 
gånger större risk att själva drabbas av rädsla (Beidel & Turner, 1997). Arnrup, Berg-
gren, Broberg, Lundin och Hakeberg (2002) konstaterade ett samband mellan föräldrars 
tandvårdsrädsla och barnets tandvårdsrädsla, medan däremot Folayan, Adekoya – So-
fowora, Otuyemi och Ufomata (2002) inte hittade några betydelsefulla samband mellan 
moderns eller faderns och barnets tandvårdsrädsla. De viktigaste orsakerna till tand-
vårdsrädsla bland barn verkar vara generell rädsla, moders tandvårdsrädsla och barns 
ålder (Klingeberg, Berggren, Carlsson & Noren, 1995). 

1.3.2. Könsskillnader i tandvårdsrädsla

Tandvårdsrädsla är vanligare bland flickor (Klingberg & Broberg, 2007). Taani et al. 
(2005) fann att andelen flickor med hög grad av tandvårdsrädsla var betydligt fler än 
andelen pojkar. Vid mätning av rädsla kunde en signifikant skillnad ses mellan pojkar 
och flickor vad gällde rädsla för specifika stimuli, rädsla för katastrof och generell räds-
la. Tandbehandlingen upplevdes oftare som smärtsam av flickor än av pojkar (Van Me-
urs, Howard, Versloot, Veerkamp & Freeman, 2005). Berge et al. (2002) fann däremot 
inga signifikanta skillnader i rädsla mellan flickor och pojkar. 

1.3.3. Konsekvenser av tandvårdsrädsla

Upplevd rädsla och stress i tandvårdssituationen kan resultera i undvikande av tandvård 
(Skaret & Soevdsnes, 2005). Uteblivna besök är ett vanligt problem inom barntandvår-
den. Bland tandvårdsrädda barn i Danmark har det observerats en högre förekomst av 
missade tandvårdsbesök (Wogelius & Poulsen, 2005). 

Taani et al. (2005) kunde inte påvisa någon association mellan tandvårdsrädsla, karies 
och gingivit. Hakeberg, Berggren och Gröndahl (1993) fann däremot att tandvårdsrädda 
patienter hade fler saknade tänder, mer karies och parodontit. Detta orsakade ett större 
tandvårdsbehov, som i sin tur kunde leda till ytterligare smärtsamma behandlingar och 
att en ond cirkel bildades. Enligt Abrahamsson, Berggren, Hallberg och Carlsson 
(2002b) är denna onda cirkel svår att bryta och leder till negativa förväntningar och 
ökad rädsla inför kommande behandling (Abrahamsson et al. 2002b). Barn med rädsla 
för tandläkaren uppvisade fler angripna ytor på sina permanenta tänder än icke rädda 
barn. De barn som upplevt smärta vid tandvårdsbehandling hade mer lagade ytor på sina 
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permanenta tänder än de barn som inte hade upplevt smärta hos tandläkaren (Versloot, 
Veerkamp, Hoogstraten & Martens, 2004).    

Tandvårdsrädsla var en anledning till att vissa barn var svåra att behandla (Klaassen et 
al. 2003). Många behandlare kände sig ängsliga när de behandlade tandvårdsrädda barn. 
Dessa känslor kunde omedvetet överföras till barnet, vilket gjorde besöket ännu mer 
obehagligt och kunde skapa ängslan mellan behandlare och barn (Do, 2004). 

Abrahamsson, Berggren, Hallberg och Carlsson (2002a) visade i en studie att stark irra-
tionell rädsla och ångest påverkade individers normala rutiner och funktioner, sociala 
aktiviteter och förhållanden. Tandvårdsrädslan utgjorde en fara mot självrespekten, mot 
den allmänna och orala hälsan och gav känslor av skam, förlust och sorg. Tandvårds-
rädslan utgjorde även en risk i det sociala livet och kunde orsaka begränsningar och 
svårigheter i mötet med andra människor i intima situationer och i arbetet. Tandvårds-
rädda patienter undvek tandvård, information, munvård och att titta på sina egna tänder 
på grund av sin rädsla. De som inte hade något stöd från omgivningen undvek även att 
söka stöd för att de upplevde att ingen förstod dem. 

1.3.4. Metoder för att mäta tandvårdsrädsla 

För att bedöma barns tandvårdsrädsla finns det olika mätmetoder; psykometriska test, 
beteendebedömning, fysiologisk mätning och projektiva tekniker. De mest använda 
metoderna är psykometriska test och beteendebedömning. Med hjälp av psykometriska 
skalor kan barnets rädsla rapporteras av dem själva eller av föräldrarna. Inom barntand-
vården är Children's Fear Survey Schedule Dental Subscale (CFSS-DS) en frekvent 
använd psykometrisk skala. Skalan har använts inom Norden, Europa, Asien och USA 
och mäter tandvårdsrädsla mer precis än andra psykometriska skalor. Den täcker fler 
aspekter av tandvårdssituationen och har en högre pålitlighet än andra skalor. CFSS-DS 
består av 15 frågor med svarsalternativ från 1 (inte alls rädd) till 5 (väldigt rädd). Testen 
finns i två versioner, en som är självrapporterande av barnen och en föräldraversion. I 
allmänhet tillämpas föräldrarapportering bland barn som är under 13 år (Klingberg & 
Broberg, 2007). 

Under tandvårdsbehandlingen bedömer behandlaren ibland barnets reaktion/beteende. 
Beteendebedömningen fungerar som ett hjälpmedel för att kategorisera barnets beteende 
och vilja att samarbeta. De beteendebedömningsskalor som i regel används är skalor av 
Frankl, Venhamn och Melamed (Klingberg & Broberg, 2007).

Tandvårdsrädsla kan även mätas med fysiologisk mätning.  Detta innebär en registre-
ring av parametrar som blodtryck, hjärtfrekvens och syremättnad (Rayen, Muthu, 
Chandrasekhar Rao & Sivakumar, 2006). Projektiva tekniker kan användas på mindre 
barn. Den vanligaste projektiva tekniken är Venhams Picture Test som används för att 
bedöma tandvårdsrädsla före behandling. Testet innebär att barnet visas åtta stycken 
bilder. Varje bild återger tecknade figurer i motsatta humör. Från varje bildpar väljer 
barnet ut den bild som reflekterar hans/hennes känslor vid tillfället (Buchanan & Niven, 
2002; Newton & Buck, 2000).
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1.4. Omhändertagande av barn i tandvården

Målet för barn- och ungdomstandvården är enligt tandvårdslagen en god tandhälsa och 
tandvård på lika villkor för alla. Tandvårdsmötet är en social situation som innebär ett 
samspel mellan barn, behandlare och förälder. Det första mötet kan ha stor betydelse för 
barnets framtida förhållande till tandvård. Det är av stor vikt att tillgodose barnens be-
hov av trygghet i vården och behandlingen samt att ge tandvård på ett sådant sätt att 
rädsla och obehag inte uppstår. Därför är det nödvändigt att etablera en god kontakt, 
skapa ett förtroende och underlätta smärtkontrollen genom att lära barnet att hantera 
smärta (SFS 1985:125; Skaret & Soevdsnes, 2005).

1.4.1. Tandhygienistens roll

Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad tandhygienist, är det tre 
kompetensområden som utgör grunden för professionen, munhälsa i teori och praktik;
forskning, utveckling och utbildning samt samverkan och ledarskap. Helhetssyn och 
etiskt förhållningssätt ska genomsyra samtliga kompetensområden samt tandhygienisten
måste visa omtanke, lyhördhet och respekt i mötet med patienten (SOS, 2005). Tandhy-
gienisten är en nyckelperson som ofta har ansvar för att introducera barn till tandvård 
och med sin kunskap är hon/han kvalificerad att ha ansvaret för omhändertagandet av 
tandvårdsrädda barn (Skaret & Soevdsnes, 2005). 

För att minska tandvårdrädsla är det viktigt att förstå hur rädsla uppkommer och utveck-
las hos barn. Tandvårdspersonal måste ta barnets rädsla på allvar så att rädslan inte väx-
er och blir förödande för barnet nu och senare som vuxen (Do, 2004). Omhändertagan-
det har stor betydelse för hur barnet samarbetar i tandvårdssituationen (Skaret & So-
evdsnes, 2005). Därför är det av stor vikt att tandvårdpersonal har kunskap om olika 
behandlingsmetoder av tandvårdsrädsla och deras resultat på barnets rädsla och/eller 
behandlingsbarhet. 
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2. Syfte

Syftet var att beskriva olika behandlingsmetoder av tandvårdsrädsla vid behandling av 
tandvårdsrädda barn i latensåldern. 

2.1. Frågeställningar

1. Vilka olika behandlingsmetoder finns för att behandla tandvårdsrädda barn i latensål-
dern?

2. Hur påverkar olika behandlingsmetoder barns tandvårdsrädsla och/eller behandlings-
barhet?
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3. Metod

Studien har genomförts som en systematisk litteraturstudie. Enligt Forsberg och 
Wengström (2003) är en systematisk litteraturstudie ett arbete i flera steg som innefattar 
en motivering av varför studien görs; en formulering av frågor som går att besvara; ut-
formning av en plan för litteraturstudien; bestämning av sökord och sökstrategier; iden-
tifiering och val av litteratur; kritisk värdering, kvalitetsbedömning och val av veten-
skapliga artiklar som ska ingå; analysering och diskussion av resultat och slutligen en 
sammanställning och fastställande av slutsats.

3.1. Definition av begrepp

Tandvårdsrädsla (Dental Anxiety)

Onormal rädsla eller ångest för att besöka tandläkaren för förebyggande vård eller be-
handling och en obefogad ängslan för dentala procedurer (National Library of Medicine, 
1992). 

Latensåldern (Latency Period)

Enligt psykoanalysen perioden från ca 5 till 7 år fram till puberteten där den sexuella 
utvecklingen inte framträder utan ligger latent (National Library of Medicine, 1991).

Behandling 

Med behandling avses psykologisk behandling (kognitiv, beteendeinriktad) och farma-
kologisk behandling.

Kognitiv behandling (Cognitive Therapy)

Psykoterapi baserad på tolkning av situationer som fastställer hur en individ känner och 
beter sig. I terapin används beteendeinriktad och verbal teknik för att identifiera och 
förbättra negativt tänkande som är grunden till det avvikande beteendet (National Libra-
ry of Medicine, 1990).

Beteendeinriktad behandling (Behaviour Therapy)

Moderna inlärningsteorier och betingning (en enkel form av inlärning) som används i 
behandlingen av beteendestörningar (National Library of Medicine, 1966).

Farmakologisk behandling (Drug Therapy)

Administrering av läkemedel, kemikalier och antibiotika för att behandla sjukdomar och 
besvär (National Library of Medicine, 1966). 
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3.2. Databaser

Datainsamling har skett genom systematisk sökning i databaserna PubMed, CINAHL 
via EBSCO och i PsycINFO via WebSpirs.

3.3. Sökord

Följande MeSH termer har använts som sökord: Dental Anxiety, Child*, Behaviour 
Therapy och Benzodiazepines. Utöver angivna MeSH termer har sökorden Treatment 
och Results* använts.

3.4. Urval

Urvalet begränsades till vetenskapliga och engelskspråkiga artiklar inom tidsperioden 
2003-01-01 till 2008-03-17. Sökorden har använts en och en och i kombination. Efter-
som första sökningen med varje sökord gav ett alltför stort antal träffar kombinerades 
sökorden med hjälp av den booleska operatorn AND.

Urval 1

I första urvalet lästes artiklarnas titlar. Artiklar som bedömdes relevanta till syfte och 
frågeställningar inkluderades. Reviewartiklar, artiklar utan abstrakt och guidelines val-
des bort. Även artiklar om prevalens, påverkansfaktorer och attityder till tandvårdsräds-
la valdes bort. Dessutom uteslöts artiklar som begränsades till en viss sjukdom eller som 
skattade nivån på tandvårdsrädsla. Efter läsning av artiklarnas titlar kvarstod 171 artik-
lar. 61 av dessa var dubbletter till första kombinationssökningen med 1 AND 2 och re-
dovisas i urval 1 i Tabell 1.
  

Urval 2

Innan andra urvalet räknades dubbletterna bort. De kvarstående 110 artiklarnas abstrakt 
lästes. Inklusionskriterier var artikelns relevans till syftet och frågeställningar. Exklu-
sionskriterier var samma som beskrivs i urval 1 men som inte framkom vid titelgransk-
ningen. Efter läsning av abstrakt återstod 29 artiklar.

Urval 3

De återstående 29 artiklarna lästes i fulltext. Efter läsning i fulltext valdes 18 artiklar. 
Dessa granskades med stöd av en kvantitativ granskningsmall. Artiklar som besvarade 
båda frågeställningarna inkluderades i studien. Efter granskningen visades att fyra artik-
lar inte motsvarade syfte och frågeställningar och valdes därför bort. Slutligen valdes 14 
artiklar. 

I CINAHL genomfördes liknande sökningar som i PubMed med samma sökord och 
sökordskombinationer. Dessa sökningar resulterade endast i dubbletter och artiklar som 
inte var relevanta till syfte och frågeställningar. Ytterligare en sökning gjordes i Psy-
cINFO. Sökorden som användes var Dental Anxiety AND Child*. Sökningen gav 5 träf-
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far och av dessa valdes ingen artikel. Eftersom sökningarna i CINAHL och PsykINFO 
inte tillförde några nya artiklar redovisas dessa inte i tabellen.

För att komplettera databassökningarna gjordes en manuell sökning i valda artiklars 
referenslistor och detta resulterade i en artikel av Arch et al. (2001). En manuell sökning 
gjordes även i International Journal of Paediatric Dentistrys arkiv, vilket resulterade i en 
artikel av Wilson et al. (2002).

Totalt valdes 16 artiklar som presenteras i resultatdelen.

Tabell 1.  Sammanställning av databassökning
Databas Sökord/

Sökkombinatio-
ner

Antal 
träffar

Urval I
(Titel)

Urval 2
(Ab-
stract)

Urval 3
(Fulltext)

Utvalda 
artiklar

PubMed 
Limits
Published 
date: 
2003.01.01 
to
2008.03.17
Language: 
English

1. Dental
anxiety

406

2. Child* 257639

3. Treatment 1136960

4. Behaviour Ther-
apy

7680

5. Results* 1117416

6. Benzodiazepines 7617

1 AND 2 184 43 20 18 14

1 AND 2 AND 3 146 39 (17) 2 0 0

1 AND 2 AND 4 16 7 (4) 3 0 0

1 AND 2 AND 5 106 30 (15) 0 0 0

1 AND 2 AND 3 
AND 4

16 7 (4) 3 0 0

1 AND 2 AND 3 
AND 5

83 27 (13) 1 0 0

1 AND 2 AND 4 
AND 5

6 4 (3) 0 0 0

1 AND 2 AND 3 
AND 4 AND 5

6 4 (3) 0 0 0

1 AND 2 AND 6 17 10 (2) 0 0 0

Siffran inom parentes anger antal dubbletter till 1 AND 2
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3.5. Databearbetning 

Artikelsökningarna resulterade i 16 kvantitativa artiklar. För att bedöma artiklarnas ve-
tenskapliga värde använde författarna en checklista för kvalitetsbedömning av kvantita-
tiva studier (Bilaga 1) modifierad efter kvalitetsbedömning av kvantitativa studier från 
Forsberg och Wengström (2003) samt Willman, Stoltz och Bathsevani (2006). För att 
stärka validiteten i bedömningen har författarna bedömt artiklarnas vetenskapliga värde 
var för sig och därefter tillsammans jämfört de individuella checklistorna. Skillnader i 
tolkning av artiklarna diskuterades, likheter lyftes fram och de individuella bedömning-
arna sammanställdes i ett gällande dokument. Kvalitetsbedömningsmallen innehöll frå-
geställningar bland annat om syfte, urval, mätmetoder, analys och värdering med svars-
alternativen ja, nej eller ej relevant. Varje positivt svar tilldelades ett (1) poäng och varje 
negativt svar tilldelades noll (0) poäng. Om svaret blev ej relevant räknades frågeställ-
ningen inte med i antalet totala poäng. För bestämning av kvalitetsnivå summerades 
poängen och dividerades med antalet frågeställningar som var beroende av antalet ej 
relevanta svar. Poängen omräknades till procentsats och värderades till grad I (80 % -
100 %) god kvalitet, grad II (70 % - 79 %) medel kvalitet eller grad III (60 % - 69 %) 
låg kvalitet. Artiklar som uppnådde 70 % inkluderades i studien med undantag av en 
artikel som hade låg kvalitet men som ändå ansågs relevant. Artiklar under 60 % exklu-
derades från litteraturstudien. God kvalitet bedömdes för 9 av artiklarna, medelkvalitet
för 6 artiklar och en artikel bedömdes vara av låg kvalitet. Beroende på typ av behand-
lingsmetod delades artiklarna in i de tre följande kategorierna: psykologiska behand-
lingsmetoder och deras påverkan på tandvårdsrädsla och/eller behandlingsbarhet, far-
makologiska behandlingsmetoder och deras påverkan på tandvårdsrädsla och/eller be-
handlingsbarhet samt en kombination av psykologiska och farmakologiska behand-
lingsmetoder och deras påverkan på tandvårdsrädsla och/eller behandlingsbarhet. 

3.6. Etiska överväganden

Valda studier har granskats och godkänts av en etisk kommitté eller blivit noggrant 
etiskt övervägda. Författarna har granskat artiklarna på ett neutralt sätt och strävat efter 
att inte feltolka innehållet. Artiklarna har återgetts på ett sanningsenligt och korrekt sätt 
utan att det skrivna materialet har förvanskats. Detta stämmer överens med de rekom-
menderade anvisningarna i Forsberg och Wengström (2003). 

4. Resultat

Vid sammanställning av data från tidigare studier identifierades olika psykologiska och 
farmakologiska behandlingsmetoder. Metoderna syftade till att minska barns tandvårds-
rädsla, oro samt att få dem att hantera negativa känslor och tankar. Resultatet av grans-
kade artiklar presenteras under respektive kategoris rubrik och redogörs för i tabellerna 
2 - 4 samt löpande text.
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4.1. Psykologiska behandlingsmetoder och deras påverkan på tandvårdsrädsla 
och/eller behandlingsbarhet

Vid behandling av tandvårdsrädda barn i latensåldern användes i första hand psykolo-
giska behandlingsmetoder. Dessa kunde reducera barnets rädsla och göra dem samar-
betsvilliga. Följande psykologiska behandlingsmetoder presenteras: tell-show-do enskilt 
och i kombination med bland annat magiska trick, omstrukturering av minnet, interven-
tion med videofilm, betraktande av positiva bilder samt närvaro/frånvaro av föräldrar.

Tabell 2.  Resultat av kvalitetsgranskade artiklar
Författa-

re
År

Land Design Delta-
gare

Behandlingsmetod Resultat Kvali-
tets 

grad
Folayan 
et al.
(2003)

Nige-
ria

Klinisk 
kontrollerad 
studie utan 
randomise-
ring

81 barn 
8-13 år 

Tell-show-do, posi-
tiv förstärkning, 
övertalning, distrak-
tion, fysisk kontakt, 
tid utanför behand-
lingsrummet före 
behandling och 
tvång

Tandvårdsrädslan 
reducerades signi-
fikant.

II

Weinstein 
et al. 
(2003)

USA Klinisk 
kontrollerad 
studie

101 barn 
7-9 år 

Intervention med 
videofilm

Barnets rädsla för 
injektion minskade 
signifikant.

I

Folayan & 
Fatusi
(2005)

Nige-
ria

Klinisk 
kontrollerad 
studie utan 
randomise-
ring

75 barn 
8-13 år 

Tell-show-do, dis-
traktion, övertalning, 
positiv förstärkning, 
uppmuntran, småprat 
och fysisk kontakt

Nivån av tand-
vårdsrädsla mins-
kades signifikant.

I

Kotsanos 
et al.
(2005)

Grek-
land

Retrospek-
tiv observa-
tionsstudie 

86 barn 
2,7-8,8 
år

Närvaro/frånvaro av 
föräldrar vid behand-
ling

I 94 % av fallen 
blev barnen samar-
betsvilliga vid 
tandbehandling.

I

Peretz & 
Gluck 
(2005)

USA Randomise-
rad kontrol-
lerad studie

70 barn 
3-6 år 

Tell-show-do och 
magiska trick

Magiska trick för-
enklade två typer 
av kooperativt 
beteende, att få 
barnet att sätta sig i 
behandlingsstolen 
och att ta röntgen-
bilder.

II

Fox & 
Newton
(2006)

Eng-
land

Klinisk 
kontrollerad 
studie utan 
randomise-
ring

38 barn 
5-17 år 

Betraktande av posi-
tiva bilder av tand-
vårdssituationen

Metoden gav en 
kortvarig minsk-
ning av förhands-
rädslan hos barnet.

I

Samra 
Quintero 
et al.
(2006)

Ve-
nezu-

ela

Randomise-
rad klinisk 
kontrollerad 
studie 

100 barn
6-15 år 

Tell-show-do Metoden kunde 
effektivt användas 
för att minska 
barnens oro inför 
tandbehandling.

II

Pickrell 
et al.
(2007)

USA Klinisk 
kontrollerad 
studie

70 barn 
6-9 år 

Omstrukturering av 
minnet 

Metoden minskade 
barnens tandvårds-
rädsla effektivt.

I

Grad I= God, Grad II= Medel, Grad III= Svag



12     

I en studie av Folayan, Ufomata, Adekoya-Sofowora, Otuyemi och Idehen (2003) an-
vändes tell-show-do, positiv förstärkning och övertalning, distraktion, fysisk kontakt, tid 
utanför behandlingsrummet före tandvårdsbehandling och tvång. Metoderna användes 
både enskilt och i olika kombinationer. Användningen av de olika metoderna minskade 
barnens tandvårdsrädsla signifikant. När en kombination av flera metoder användes 
reducerades barnens rädsla mer än när bara en metod användes. I en senare studie av 
Folayan och Fatusi (2005) studerades psykologiska metoders påverkan på specifika de-
lar av behandlingen exempelvis extraktion, injektion, borrning och att möta tandläkaren. 
Metoderna användes både enskilt och i kombination och varierade från tell-show-do, 
distraktion, övertalning, positiv förstärkning, småprat och fysisk kontakt samt uppmunt-
ran till barnet att delta i den kliniska behandlingen. Behandlingsmetoderna gav inte nå-
gon signifikant skillnad på nivån av tandvårdsrädsla när det gällde specifika delar av 
tandbehandlingen bland barn som genomgick extraktioner, stygn och lagningar. Som 
helhet kunde dock en signifikant minskning av rädsla ses efter behandlingen i jämförel-
se med mätningen före behandlingen. 

Samra Quintero, Bernardoni-Socorro, Borjas, Fuenmayor, Estévez och Arteaga-
Vizcaíno (2006) använde tell-show-do metoden för att undersöka dess påverkan på det 
systoliska och diastoliska blodtrycket under tandbehandling. Mätningarna visade att 
tell-show-do effektivt kunde användas för att minska barnets rädsla då en signifikant 
skillnad i det systoliska och diastoliska blodtrycket kunde ses hos de barn där metoden 
användes. I en studie av Peretz och Gluck (2005) användes tell-show-do och magiska 
trick för att övertala starkt ovilliga barn som vägrade att sitta i tandläkarstolen. Meto-
dernas effektivitet jämfördes. Magiska trick visade sig ha en positiv inverkan på barnens 
behandlingsbarhet genom att barnen satte sig i behandlingsstolen betydligt fortare och 
tillät tagning av röntgenbilder i större utsträckning än bland barn där tell-show-do an-
vändes.

Omstrukturering av minnet av en tandbehandling var en annan form av psykologisk 
behandlingsmetod som användes i en undersökning gjord av Pickrell, Heima, Wein-
stein, Coolidge, Coldwell, Skaret, Castillo och Milgrom (2007). Avsikten med omstruk-
tureringen var att hjälpa barnen att utveckla positiva minnen och att samarbeta med 
tandläkaren fullt ut vid framtida tandvårdsbesök. Metoden visade sig vara effektivt för 
att reducera rädslan inför framtida tandvårdsbehandlingar. Barnens beteende förbättra-
des från första tandbehandlingen till det andra. Förutom detta förändrades det upplevda 
minnet av rädsla och smärta till det bättre.

För att påverka barns rädsla för tandvård före behandling använde Fox och Newton 
(2006) sig av betraktande av positiva bilder av olika tandvårdssituationer. Barnen fick 
se på fotografier under 2 min i väntrummet före mötet med tandläkaren. Tandvårdsräds-
lan före behandlingen minskade kortvarigt bland barn som betraktande positiva bilder 
jämfört med barn som betraktade neutrala bilder.

Weinstein, Raadal, Naidu, Yoshida, Kvale och Milgrom (2003) utvärderade en interven-
tion med videofilm där barn fick se på en 2 minuter lång videofilm. I interventionsvide-
on förklarade en kvinnlig tandläkare hur en injektion skulle kunna kännas och hon före-
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slog att barnet kunde lyfta handen som en signal för att avbryta behandlingen. Metoden 
visade en signifikant förändring av rädsla för bedövning. Barn med en högre rädsla hade 
mer nytta av interventionen än barn med lägre nivåer av rädsla. 

I en studie med starkt behandlingsovilliga barn använde Kotsanos, Arhakis och Coolid-
ge (2005) närvaro/frånvaro av föräldrar som en psykologisk behandlingsmetod för att få 
barn att samarbeta under behandling. I artikeln framgick inte om barnen också var räd-
da. Metoden innebar att föräldrarna gick ut ur behandlingsrummet om barnet inte sam-
arbetade. När barnet visade förbättrat beteende användes positiv förstärkning och först 
då kallades föräldrarna in i behandlingsrummet igen. 74 av barnen uppvisade positivt 
beteende allt eftersom det initiala mötet fortskred. 6 barn förblev behandlingsovilliga 
under hela första mötet men samarbetade vid nästföljande besök. Metoden gav ett lyckat 
resultat hos 80 av 84 inledningsvis samarbetsovilliga barn. 
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4.2. Farmakologiska behandlingsmetoder och deras påverkan på tandvårdsrädsla 
och/eller behandlingsbarhet

När psykologiska behandlingsmetoder inte räcker till kan olika farmakologiska behand-
lingsmetoder användas såsom behandling med bensodiazepiner (Midazolam) vilket om-
fattar olika sömnmedel som i låg dos har en lugnande och ångestdämpande effekt och 
behandling med allmänanestetika (Propofol, Ketamin, Sevofluran) som omfattar medel 
som sänker medvetandet och förhindrar smärt-, tryck-, berörings- och temperaturför-
nimmelser. Metoderna gjorde barnen samarbetsvilliga, behandlingsbara och reducerade 
i vissa fall barnets rädsla. Följande farmakologiska behandlingsmetoder presenteras: 
sedering med lustgas, sedering med Propofol och sedering med Midazolam ensam och i 
kombination med andra kemiska substanser samt narkos. 

Tabell 3. Resultat av kvalitetsgranskade artiklar.
Förfat-

tare
År

Land Design Delta-
gare

Behandlingsm
etod

Resultat Kvali-
tets 

grad
Arch 
et al.
(2001)

England Klinisk kon-
trollerad 
studie

88 barn
9-15 år

Narkos eller 
lokalanestesi 
och sedering 
genom inhale-
ring

Sedering genom inha-
lering gav en signifi-
kant reducering i nivå 
av tandvårdsrädsla. 

I

Wilson 
et al.
(2002)

England Randomise-
rad klinisk 
kontrollerad 
studie

46 barn
10-16 år

Sedering med 
Midazolam i 
jämförelse 
med sedering 
med lustgas

Tandvårdsrädslan 
minskade signifikant 
när patienterna fick 
lustgas som första 
behandlingsalternativ.

II

Averley 
et al.
(2004)

England Randomise-
rad klinisk 
kontrollerad 
pilot studie

65 barn 
6-14 år

Midazolam i 
tre olika kom-
binationer

Intravenös Midazolam 
särskilt i kombination 
med lustgas eller med 
Sevoflurane och lust-
gas var säkra och 
effektiva metoder för 
en lyckad behandling. 

I

Hosey 
et al.
(2004) 

Skott-
land

Retrospektiv 
longitudinell 
studie

34 barn 
9-16 år

Intravenös 
sedering med 
Propofol

Propofol underlättade 
acceptansen av be-
handling bland rädda 
barn.

II

Foley
(2005)

Skott-
land

Prospektiv, 
observations-
studie

312 barn 
8.8-12.7 
år 

Sedering med 
lustgas/syre

Behandling kunde 
genomföras i 93 % av 
fallen.

I

Koirala 
et al.
(2006)

Nepal Dubbel blind 
randomiserad 
klinisk kon-
trollerad 
studie

120 barn 
2-9 år

Midazolam, 
Ketamine och 
Zolipidem 
använda som 
enda medel 
och i olika 
kombinationer

Midazolam och Ke-
tamine var en effektiv 
kombination och 
erbjöd en snabb och 
adekvat sedering 
bland rädda barn.

III

Alexo-
polus 
et al.
(2007)

Skott-
land

Prospektiv 
kohortstudie

76 barn
6-16 år

Sedering med 
Propofol och 
sedering med 
lustgas 

Båda metoderna var 
lika effektiva i att 
reducera rädsla bland 
tandvårdsrädda barn.

I

Grad I= God, Grad II= Medel, Grad III= Svag
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I en studie av Foley (2005) användes sedering med en blandning av 30 % lustgas och 70 
% syre som administreras genom en nasal mask. Merparten av de behandlade barnen 
visade ett gott samarbete under tandbehandlingen. I 93 % av fallen resulterade sedering-
en med lustgas i ett lyckat genomförande. 

För att sänka medvetandet hos tandvårdsrädda barn vid tandvårdsbehandling jämförde 
Alexopolus, Hope, Clark, McHugh och Hosey (2007) två olika metoder, intravenös se-
dering med Propofol samt sedering med lustgas. Efter behandlingen kunde en signifi-
kant minskning ses i tandvårdsrädsla i både Propofol- och lustgasgruppen. Under be-
handlingen var barnen lugna och medgörliga i båda grupperna. Hosey, Makin, Jones, 
Gilchrist och Carruthers (2004) använde intravenös sedering med Propofol bland rädda 
barn där andra behandlingar som exempelvis inhalering av lustgas, beteendeinriktad 
behandling och hypnosterapi misslyckas. Studien visade att intravenös sedering med 
Propofol hjälpte tandvårdsrädda barn att acceptera behandling. 

Averley, Lane, Sykes, Girdler och Bond (2004) undersökte tre metoder att sänka barns 
medvetande under tandvårdsbehandling. Midazolam användes i tre olika kombinationer; 
med medicinsk luft, lustgas och slutligen tillsammans med en blandning av Sevoflurane 
och lustgas. Inhalering av medicinsk luft och Midazolam resulterade i en lyckad be-
handling hos 50 % av barnen. Lustgas och Midazolam gav en lyckad behandling hos 73 
% av barnen. En blandning av Sevoflurane, lustgas och Midazolam resulterade i en 
lyckad behandling hos 83 % av barnen. 

I en undersökning av Koirala, Pandey, Saksen, Kumar och Sharma (2006) rapporterades 
hur Midazolam, Ketamine och Zolpidem kunde användas vid sedering dels som ett enda 
preparat och i följande kombinationer: Midazolam och Ketamine, Midazolam och Tra-
madol, ett smärtstillande medel samt Zolpidem, ett bensodiazepinbesläktat sömnmedel 
och Tramadol. Användningen av Zolpidem fungerade inte tillfredställande. Istället var 
Midazolam tillsammans med Ketamine den bästa kombinationen och denna kombina-
tion hade dessutom en minimal systemisk påverkan. Om Ketamine inte kunde användas, 
var Midozalam och Tramadol ett bra alternativ och om bara ett preparat ämnades an-
vändas var Midazolam det bästa alternativet.

Wilson, Welbury och Girdler (2002) använde sedering med oral Midazolam och sede-
ring med lustgas vid ortodontiska extraktioner. Under första behandlingsmötet fick bar-
nen välja en av sederingsmetoderna. Vid andra besöket användes alternativet, därefter 
gjordes en jämförelse i minskning av rädslenivån mellan de två metoderna. Minskning-
en av tandvårdsrädsla var större när patienterna fick lustgas först. Majoriteten av barnen 
i båda grupper tyckte att behandlingen var mycket behaglig eller behaglig. När barnen 
tillfrågades var 75 % av dem beredda att få lustgas igen och 74 % var beredda att få 
Midazolam igen. 54 % föredrog sedering med Midazolam, 44 % föredrog sedering med 
lustgas och ett barn hade inga preferenser.
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För att jämföra nivåerna av upplevd tandvårdsrädsla erbjöd Arch, Humphris och Lee 
(2001) barn som remitterats för tandextraktion, ett medvetet val mellan narkos eller lo-
kalanestesi och sedering genom inhalering. Den initiala nivån av tandvårdsrädsla i de 
båda grupperna var likartad. De barn som tillsammans med sina föräldrar valde sedering 
via inhalering visade en reducering av tandvårdsrädsla efter behandlingen i jämförelse 
med dem som valt narkos. Tandvårdsrädslan kvarstod oförändrad i den grupp som valt 
att få sina tänder extraherade under narkos.
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4.3. En kombination av psykologiska och farmakologiska behandlingsmetoder och 
deras påverkan på tandvårdsrädsla och/eller behandlingsbarhet

Ibland behövdes en kombination av psykologiska och farmakologiska behandlingsme-
toder. Kombinationen av metoderna gav en ångestdämpande effekt och på så vis påver-
kades barnets upplevelse av tandvårdsituationen. Under denna rubrik presenteras en 
individanpassad psykologisk metod som hos vissa barn kombinerades med lustgasbe-
handling. 

Tabell 4.  Resultat av kvalitetsgranskade artiklar
Förfat-

tare
År

Land Design Delta-
gare

Behandlingsmetod Resultat Kvali-
tets 

grad
Arnrup 
et al. 
(2003)

Sverige Kvantitativ 
experimentell 
studie 

94 barn 
4-12 år

Beteendebehandlings-
metoder som stegvis 
inlärning, gradvis 
utsättande för delar av 
tandvårdsbehandling-
en och systematisk 
desensibilisering som 
vid behov komplette-
rades med sedering 
med lustgas

Ungefär 90 % 
av barnen 
genomgick en 
individualise-
rad behand-
ling, med eller 
utan farmako-
logisk hjälp.

                           II

Grad I= God, Grad II= Medel, Grad III= Svag

För att behandla olika undergrupper av samarbetsovilliga barn använde Arnrup, Bro-
berg, Berggren och Bodin (2003) olika beteendebehandlingsmetoder såsom stegvis in-
lärning, gradvis utsättande för olika delar av tandvårdsbehandlingen och systematisk 
desensibilisering. Dessa metoder kompletterades vid behov med sedering med lustgas. 
Under behandlingens gång minskade barnets tandvårdsrädsla och föräldrarnas emotio-
nella stress påtagligt. Barnen reagerade emellertid olika på behandlingen beroende på 
sin personlighet. Hämmade barn accepterade behandling lättare med hjälp av sedering. 
Bland utåtriktade barn med hög aktivitet och bland hämmade och blyga barn med låg 
aktivitet och sällskaplighet var tandvårdsrädslan efter behandlingen signifikant reduce-
rad men fortfarande måttligt hög.
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5. Diskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva olika behandlingsmetoder och deras resultat 
vid behandling av tandvårdsrädda barn i latensåldern. Resultatet visade att det fanns 
många olika psykologiska och farmakologiska behandlingsmetoder som var användbara 
i behandlingen av tandvårdsrädda barn i latensåldern. Psykologiska behandlingsmetoder 
var effektiva för att minska rädslan både på kort sikt och inför framtida tandvårdsbe-
handling. Den mest använda psykologiska metoden var tell-show-do. Farmakologiska 
behandlingsmetoder hjälpte barnet att acceptera tandbehandling och bensodiazepiner 
användes ofta för att få barn att samarbeta. Sedering genom inhalering med lustgas samt 
sedering med allmänanestetika reducerade barns tandvårdsrädsla. Detta kunde jämföras 
med narkos där rädslan var oförändrad efter behandling. 

5.1. Resultatdiskussion

Tidigare studier inom området pekar på att det finns ett flertal användbara psykologiska 
och farmakologiska behandlingsmetoder. Förvånande är att det inte påträffades forsk-
ning utifrån barns utvecklingsfaser och hur metoderna är lämpade till de olika faserna. 

Tell-show-do är en beprövad metod som utvecklades av Addelston (Addelston, 1959). 
Metoden används för att åstadkomma ett förbättrat samarbete hos barn som på grund av 
rädsla eller andra orsaker inte samverkar i behandlingen. Föreliggande studies resultat 
visar att tell-show-do minskar tandvårdsrädsla bland barn. Detta kan styrkas av Carson 
och Freeman (1998) som i en studie visade att metoden är effektiv för att minska rädsla 
före behandling bland rädda barnpatienter. Metoden är omtyckt av både barn (Kantaput-
ra, Chiewcharnvalijkit, Wairatpanich, Malikaew & Aramrattana, 2007) och tandvårds-
personal (Buchanan & Niven, 2003) och har enligt Marzo, Campanella, Albani och Gal-
lusi (2003) en högre lyckandegrad då föräldrarna inte var med i behandlingsrummet. 
Tell-show-do innebär att behandlaren först berättar för barnet vad som ska ske, därefter 
visas momentet för att slutligen genomföra det. Enligt Folayan et al. (2003) är det mer 
effektivt att använda två eller flera psykologiska behandlingsmetoder istället för en. 
Förmodligen kan detta bero på att flera metoder påverkar rädsla mer än vad en metod 
skulle göra. 

Bland barn som är starkt ovilliga till behandling kan magiska trick användas för att göra 
barnen mer samarbetsvilliga. Detta kan jämföras med en tidigare studie av Nathan 
(1995) som visar att distraktion kan minska barnets fokus på tandvårdsbehandlingen, 
hjälpa dem att slappna av och att lättare samarbeta. I studien av Peretz och Gluck (2005) 
används metoden bland yngre barn (3-6 år). Med stor sannolikhet kan metoden även 
lämpa sig bland äldre barn i latensåldern om det magiska tricket anpassas efter barnets 
utvecklingsnivå. I Peretz och Glucks (2005) studie sker en fokusering på barnets bete-
ende och inga försök görs för att undersöka den underliggande orsaken till varför barnen 
är behandlingsovilliga. Det är märkligt att inte forskarna undersöker vad ovilligheten 
beror på. Det hade varit intressant att veta om den är orsakad av rädsla eller omognad 
och om magiska trick kan minska tandvårdsrädsla.
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För att reducera barns tandvårdsrädsla kan omstrukturering av minnet användas (Pick-
rell et al. 2007). Metoden fokuserar på att förändra negativa tankar och öka barnets kon-
troll över tandvårdssituationen. Genom positiv feedback ges barnet ett mer positivt 
minne av den specifika upplevelsen.  Barnet får då en möjlighet att förändra sin bild av 
tandvårdserfarenheten. Detta kan resultera i en reducerad tandvårdsrädsla, vilket även 
konstaterades av de Jongh, Muris, ter Horst, van Zuuren, Schoenmakers och Makkes 
(1995). Frågan är om omstrukturering av minnet fungerar lika bra på alla nivåer av räds-
la vilket inte undersöktes i studien av Pickrell et al (2007). Författarna anser att metoden 
lätt skulle kunna appliceras i det kliniska arbetet och användas såväl som en preventiv 
metod som hjälp då andra behandlingsmetoder misslyckas. Omstrukturering av minnet 
skulle lika gärna kunna tillämpas av tandvårdspersonal som av barnets föräldrar före 
nästkommande tandvårdsbesök. 

Genom att låta barn betrakta positiva bilder kan tandvårdsrädslan reduceras tillfälligt. 
Detta beskrivs i den redovisade studien av Fox och Newton (2006) men har inte stude-
rats tidigare. Den studerade gruppens åldersspann var stort och vissa bilder var inte an-
passade för äldre barn. Detta vore intressant att veta hur väl metoden lämpar sig i de 
olika åldersgrupperna och om effekten kan förändras om bilderna anpassas efter barnets 
ålder. Med hjälp av intervention med videofilm kan barn lättare hantera sin rädsla. In-
terventionen är särskilt lämplig när den inriktas på att minska rädsla för specifika mo-
ment exempelvis injektion. Detta styrks av andra studier som visar att informerande 
interventioner minskar stress och ökar barnets samarbete (Zelikovsky, Rodrigue, Gidycz 
& Davis, 2000; Schiff, Holtz, Peterson & Rakusan, 2001). Metoden är kostnadseffektiv 
och kräver minimal arbetsinsats av personal samtidigt som den lätt kan användas i olika 
miljöer såsom på tandkliniken, i skolan och i hemmet. En annan kostnadseffektiv metod 
som gör barnen samarbetsvilliga är närvaro/frånvaro av föräldrar vid behandlingen. I en 
studie av Marzo et al. (2003) är barn mellan 3-8 år mer samarbetsvilliga när föräldrarna 
inte är närvarande i behandlingsrummet. Fenlon, Dabbs och Curzon (1993) kan se en 
tendens i att barnen samarbetar mindre när de separeras från föräldrarna, men skillna-
derna var inte signifikanta. Intervention med frånvaro av föräldrar har en hög lyckande-
grad men förutsätter troligen att föräldrarna samarbetar och lämnar behandlingsrummet 
när det behövs.  

I en studie av Buchanan och Niven (2003) som inte redovisas i litteraturstudiens resultat 
undersöks vilken typ av behandlingsmetoder som tandläkare vanligtvis använder vid 
behandling av tandvårdsrädda barn. Majoriteten av tandläkarna bekräftar att de använ-
der sig av en förklarande teknik både före och under behandlingen. Distrahering som 
behandlingsmetod är mindre populär, bara 28 % kan tänka sig att använda den metoden. 
Om barnet önskar behandlingsrelevant information kunde en sådan metod hjälpa till att 
reducera rädslan. Önskar barnet däremot att tänka på något annat kunde information och 
förklaringar utgöra ett hinder i behandlingen och rädslan stegrades. Det visade sig att 
tandläkarna inte funderar över vilken roll individuella skillnader har i hanteringen av 
rädsla vid behandling. Författarna tycker att detta är ett intressant fynd som tyder på att 
det finns brister i behandlingen av tandvårdsrädda barn. När det gäller barnens attityd 
till de behandlingsmetoder som används av tandläkare visade Kantaputra et al. (2007) 
att tell-show-do är den mest uppskattade beteendebehandlingsmetoden, följt av belöning 
och därefter narkos. Äldre och yngre barn har skilda uppfattningar i förhållande till vis-
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sa beteendebehandlingsmetoder. Således behöver behandlaren ta hänsyn till faktorer 
som barnets ålder, känslomässig utvecklingsnivå och förmåga att samarbeta. 

När psykologiska behandlingsmetoder inte räcker till bör farmakologiska behandlings-
metoder tillämpas. I föreliggande studie framkommer att farmakologiska metoder gav 
en ångestdämpning som kunde underlätta för barnet att acceptera och klara av behand-
ling under minimal fysiologisk och psykologisk stress. Inom tandvården används två 
olika typer av farmakologiska metoder, sedering och narkos. Sedering är säkrare än nar-
kos och används i större utsträckning då säkerhetsmarginalen är större och giftigheten 
lägre (AAPD, 1998). Psykologiska behandlingsmetoder och sedering är inte alltid fram-
gångsrik. I dessa fall kan narkos ofta vara det enda alternativet (Holt, Chidiac & Rule, 
1991) då smärta och rädsla utgjorde en barriär till tandvårdsbehandling. Narkos var inte 
lika effektiv som sedering i att minska tandvårdsrädsla, detta kunde påverka att barnen 
fortsatte att vara rädda efter behandlingen. 

De farmakologiska preparat som mest förekommer är lustgas och Midazolam. Båda 
preparaten gör barnen behandlingsbara och reducerar i viss mån barnets rädsla (Wilson 
et al. 2002; Alexopolus et al. 2007). Detta överensstämmer med vad Varpio och Well-
felt (1991) kom fram till i sin studie. Även Veerkamp, Gruythuysen, Van Hoogstraten 
och Amerongen (1993) påvisar en minskning i tandvårdsrädsla när sedering med lustgas 
användes. Tidigare forskning betonar fördelarna vid sedering med Midazolam. Prepara-
tet ger en snabb sedering med kort varaktighet och ett bevarat stabilt blodtryck och 
blodflöde i kroppen (Rosen & Rosen, 1998). Resultatet i föreliggande studie visar att 
Midazolam också kan användas i kombination med andra preparat, vilket gav en ade-
kvat sedering. Sedering med Propofol är effektivt för att minska tandvårdsrädsla och 
underlätta barnets acceptans av behandling.  Preparatets effekt har inte undersökts bland 
barn tidigare men resultatet stämmer överens med studier gjorda på vuxna (Girdler, 
Rynn, Lyne & Wilson, 2000; Zacharias, Bridgman & Parkinson, 1998). 

Arnrup et al. (2002) betonar att en kombination av psykologiska och farmakologiska 
behandlingsmetoder kan ge en ångestdämpande effekt. Samtidigt har behandlaren en 
möjlighet att påverka barnets upplevelser och underlätta för barnet att hantera behand-
ling och tandvårdsrädsla. Veerkamp et al. (1993) framhåller att en mer permanent 
minskning i tandvårdsrädsla kan uppnås när en kombination av beteendebehandlings-
metoder och lustgas/syre används. I en annan studie poängterar Veerkamp (1994) att 
endast psykologiska behandlingsmetoder inte räcker till att behandla mycket rädda barn 
utan dessa bör kompletteras med farmakologiska metoder som till exempel lustgas/syre. 

Förutom de redovisade studierna finns det andra intressanta behandlingsalternativ som 
kan användas för att undvika att behandla tandvårdsrädda barn med sedering. Dähnhart, 
Jaeggi och Lussi (2006) påvisar i sin studie att det är möjligt att behandla karieslesioner 
hos mindre rädda barn med ozone och att detta kan fungera som ett kemiskt alternativ 
till traditionell kariesbehandling. Ozone är en gas som kan användas på öppna kariesle-
sioner och som vid applicering snabbt och smärtfritt reducerar mikroorganismer. 
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Barn i latensåldern uppger ofta rädsla för smärta vilket för det mesta förknippads med 
injektioner och borrning (Rantavuori et al. 2004). Det gör att behandlingsmetoder som 
minskar smärta blir intressanta. Om barnet behandlas smärtfritt under ett flertal besök 
kan behandlingsbarheten öka och nivån av rädsla kan minskas. Versloot, Veerkamp och 
Hoogstraten (2005) använde en datorstyrd lokalbedövningsmetod (Wand) för att under-
lätta tandvårdsbehandlingen för tandvårdsrädda barn. Metoden är mindre smärtsam än 
traditionell injektion och fungerar bäst på barn som har en lägre nivå av rädsla. 

5.2. Metoddiskussion

Författarna valde att genomföra en systematisk litteraturstudie, eftersom detta var mest 
lämpligt utifrån studiens syfte och frågeställningar. En empirisk studie hade inte varit 
möjlig med nuvarande syfte och frågeställningar. Under forskningsprocessen har Fors-
berg och Wengströms (2003) beskrivning av en systematisk litteraturstudie stegvis 
följts. Författarna har systematiskt sökt, kritiskt granskat och sammanställt vetenskapli-
ga studier inom valt ämnesområde. Författarna gör inga anspråk på att täcka in alla be-
fintliga behandlingsmetoder vid tandvårdsrädsla. Fokus har varit på aktuell forskning 
och syftade till att underlätta beslut i klinisk verksamhet. Studiens underlag utgörs av 
vetenskapliga artiklar. Antal studier som valdes berodde på vad författarna kunde hitta 
och på de krav som ställdes på studier som inkluderades. För att täcka in sökområdet 
använde författarna många olika sökord. Sex av sökorden ansågs relevanta och valdes 
ut.  Dessa gav var och en ett stort antal träffar. För att begränsa sökningen kombinerades 
sökorden före första urvalet. Vid databassökningen hade författarna kunnat byta ut en 
del av de använda sökorden, men detta hade inte påverkat antalet utvalda artiklar då 
sökningen med sökorden Dental Anxiety och Child* automatiskt gav en betydande be-
gränsning.

Styrkan i föreliggande studie är valet av det systematiska tillvägagångssättet. Författar-
na har utgått från syfte och frågeställningar som besvaras systematiskt genom att identi-
fiera, välja, värdera och analysera relevant forskning. En svaghet är det begränsade anta-
let vetenskapliga artiklar. Om tidsbegränsningen i databassökningen utökats kunde detta 
eventuellt har gett mer material till studien. Författarna ville dock använda aktuella forsk-
ningsresultat och följa angivna riktlinjer för studiens genomförande. 16 kvantitativa studier 
valdes. Studiernas bevisvärde varierade mellan god, medelgod och svag kvalitet. Övervä-
gande delen var kliniskt kontrollerade studier varav vissa även var randomiserade. Enligt 
Forsberg och Wengström (2003) anses randomiserade studier ha ett högre bevisvärde. I 
första urvalet kan relevanta artiklar ha förbisetts om dessa hade titlar som inte återgav 
studiens innehåll. I resultatdelen presenteras en dubbelblind randomiserad kliniskt kon-
trollerat studie av Koirala et al. (2006) som bedömdes ha en svag kvalitet. Författarna 
har ändå valt att redovisa undersökningen då den gav en utökad bild av vilka preparat 
som finns och som är lämpliga i behandling av tandvårdsrädda barn. Författarna anser 
att studiens syfte och frågeställningar har besvarats på ett systematiskt sätt vilket har 
gett ett trovärdigt resultat. Fler behandlingsmetoder än dem som redogjorts för kan fin-
nas återgivna i andra vetenskapliga artiklar, men som inte hör till studiens valda tidsin-
tervall.
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I studier där farmakologiska behandlingsmetoder undersöktes användes ibland även 
psykologiska metoder. Effekten av dessa mättes tillsammans med effekten av farmako-
logiska metoder och inte enskilt. Detta gör det svårt att veta vilken av metoderna som 
egentligen gav en sänkningen av nivån av rädsla. Därför är det möjligt att resultaten är 
missvisande både i redovisade artiklar och i föreliggande studies resultat. För att kunna 
ge en rättvis bild vore det värdefullt att veta om metoderna en och en eller båda till-
sammans som minskade rädslan. 

I litteraturstudiens resultat redovisas flera artiklar där barns åldrar ibland ligger under 
eller över gränsen till latensåldern. Detta har sin grund i att få artiklar som enbart omfat-
tade latensåldern påträffades. Möjligen kan det bero på att lite forskning är gjord utifrån 
barns utvecklingsfaser. 

I redovisade artiklar framkommer inte skillnaderna i tandvårdsrädsla mellan könen vil-
ket hade varit intressant att veta då tandvårdsrädsla bedöms vara vanligare bland flickor 
än bland pojkar. Det är betydelsefullt att veta om behandlingsmetoder av tandvårdsräds-
la ger olika resultat beroende på kön samt om de olika metoderna kan minska rädslan 
mer bland flickor än bland pojkar. Att ha denna kunskap skulle kunna påverka valet av 
behandlingsmetod i framtiden. 

Studierna som redovisas i resultatet har genomförts i olika delar av världen, vilket gör 
att det finns vissa möjligheter att generalisera föreliggande studies resultat i både indust-
rialiserade länder och utvecklingsländer. Men möjligheterna kan ändå vara begränsade 
på grund av brist på material och dålig ekonomi i utvecklingsländerna. 

5.3. Förslag på fortsatta studier

Resultatet tyder på att forskning om tandvårdsrädsla hos barn kan ske utan att hänsyn 
tas till barns utveckling. Därför föreslår författarna fortsatt forskning utifrån olika ut-
vecklingsfaser för att se vilka metoder som passar bäst för barn i latensåldern och för 
barn i andra utvecklingsåldrar.

5.4. Klinisk betydelse

Denna litteraturstudie ger tandvårdspersonal en uppfattning om vilka behandlingsmeto-
der som finns och hur metoderna påverkar barns tandvårdsrädsla och möjlighet att be-
handlas. Genom val av lämplig metod kan barn i latensåldern behandlas utan ångest och 
rädsla. Om barnet lär sig samverka i tandvårdssituationen och klarar av att genomgå 
tandbehandling finns det en förutsättning för god oral hälsa och därtill kan behandlaren 
känna sig mer tillfreds med sitt arbete. 
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5.5. Slutsats

Det finns ett flertal väl fungerande psykologiska och farmakologiska behandlingsmeto-
der. Dessa kan användas för att hjälpa barnen att hantera sin ångest och rädsla och för 
att minska negativt beteende som kan störa tandvårdsbehandlingen.  
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Bilaga 1

Checklista för kvalitetsbedömning av kvantitativa studier

Forskningsmetod
 RCT 
 CCT 
 Annan studie ………………………………………
 Kontrollgrupp

Syfte
Är syftet tydligt?                                                                           Ja      Nej
Är syftet avgränsat?                                                                      Ja      Nej
Är inklusionskriterierna överensstämmande med eget syfte?      Ja      Nej 

Urval
Är gruppstorleken adekvat? (Minimum 30 st.)                             Ja      Nej
Är urvalsförfarandet beskrivet?                                                     Ja      Nej
Är randomiseringsförfarandet beskrivet?                                      Ja      Nej     Ej                           
                                                                                                                                relevant
Är urvalet representativt?                                                              Ja      Nej

Mätmetoder
Är instrumenten valida?                                                                 Ja      Nej
Är instrumenten reliabla?                                                               Ja      Nej

Analys
Förs etiskt resonemang?  Ja      Nej
Är bortfall beskrivet?  Ja      Nej
Kan bortfallet accepteras?  Ja      Nej    Ej                           
                                                                                                                                relevant
Är den statistiska analysen adekvat?  Ja      Nej
Är demografisk data likartad i experiment                                     Ja      Nej    Ej                           
respektive kontroll grupp?                                                                                      relevant                                                                   

Värdering
Kan resultatet generaliseras?                                                          Ja      Nej
Har resultatet klinisk betydelse?        Ja      Nej

Alla positiva svar ges 1 poäng.
Alla negativa svar ges 0 poäng. 

Totalpoäng                                                                                    ……………….

Sammanfattande bedömning av kvalitet            God       Medel       Svag           



     

Grad av kvalitet

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

De artiklar som inte uppnår 60 % exkluderas från studien. 

Checklistan är modifierad efter kvalitetsbedömning av kvantitativa studier från Forsberg 
och Wengström (2003) samt Willman, Stoltz och Bathsevani (2006). 

                                                                                                                                                        


